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 בריה בע"מ ט  רקתמי 
 

 למתקני מים וביוב עים ומנו מכרז לייצור ו/או שיפוץ משאבות
 

 01/2020מכרז פומבי מס' 
 

   תוכן עניינים 
 

         : מסמכי המכרז
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א': . 1
 

 למכרז הצעת משתתף    :   1טופס   
 

 ת בנקאית להצעה למכרז  :    נוסח כתב ערבו2טופס   
   

 תנאים כלליים    -תב כמויות ומחירים  כ : 3טופס  
 

  :   אישור עו"ד 4טופס   
 

 הצהרה ואישור רו"ח על הכנסות  : 5טופס   
 

 העדר הרשעות  :   תצהיר 6טופס   
 

 דף מידע  : 7טופס   
 

 מתקן לבדיקות הידראוליות  תצהיר בעניין  : 8טופס   
 

 טופס ביקורת מסמכים  : 9טופס   
    

 חוזה התקשרות   : 'מך במס  .2
 

 ודה. נוסח הזמנת עב -      '     נספח א
 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן.  - נספח ב'
 אישור על קיום ביטוחים.  -   1נספח ב' 
 ת הקבלן. הצהר -    2נספח ב' 
 בחום. תנאים מיוחדים לביצוע עבודות    -        3נספח ב' 
 תעודת השלמה  -           נספח ג'
 הוראות בטיחות.  -           נספח ד'
 ם. הוראות תשלו  -          נספח ה'
מיוחד   -  נספח ו' ל-מפרט  העבודה  שיפוץ  תאור  ו/או  משאבות  ייצור 

 . , למתקני מים וביובומנועים
 מפרט גילוי וכיבוי אש.  - ז' פחנס

הבינמשרדי              'נספח ח הכללי  בניה    המפרט  משרד-לעבודות   בהוצאת 
במ ןהביטחו בפרקים    ות הדור,  מצורף(  )לא  האחרונה 

 חוזה.  המפורטים ב
 הצעת הקבלן  -  1 ט',ט'נספח 

 מחירון   -    נספח י' 
 מפה כללית.  -          נספח יא'
 פרוטוקול מסירה.  -          נספח יב'
   הצהרה על חיסול תביעות  - נספח יג'
 ות בנקאית  ערב  נוסח        - נספח יד'

 
 )מצורף בנפרד( יים טכנ פרטיםתוכניות ו :מסמך ג' . 3

 
מכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או  נים במסמכי ההתקנים המצויכל המפרטים ו .4

 ממסמכי המכרז. בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך 
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 מסמך א' 

 מי רקת טבריה בע"מ 
 01/2020מכרז פומבי מס' 

 ם וביוב למתקני מיומנועים  מכרז לייצור ו/או שיפוץ משאבות
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 מהות המכרז  .1

משאבות  ה בזה הצעות לייצור ו/או שיפוץ  "( מזמינהחברהמי רקת טבריה בע"מ )להלן: " 1.1
והוראות מסמכי הומנועים וביוב, בהתאם לתנאי  ", למתקני מים  )להלן:  "  העבודהמכרז 

 "(.   העבודותאו  
 

ל  1.2 הינה  ההתקשרות  חתימ חוד  12-תקופת  ממועד  ההתקשרות  שים  חוזה  על  החברה  ת 
לעדי, להאריך  המכרז(.  לחברה נתונה האופציה, לפי שיקול דעתה הבמכי  סלמ  מסמך ב')

, לפי  את תוקפו של הסכם זה בארבע שנים נוספות, בכל פעם בשנה נוספת או בחלק ממנה 
 הוראות חוזה ההתקשרות. 

 

וזה ההתקשרות המצ"ב על תנאי המכרז וח  תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י 1.3
 י המכרז.  חלק בלתי נפרד ממסמכ  נספחיו והמהווה

 

ות  1.4 היקפן  הטכניים  העבודות,  במפרטים  השאר  ובין  המכרז,  במסמכי  מפורטות  נאיהן, 
"המפרטים הטכניים / ', חוזה ההתקשרות )להלן:  מך בלמס  ז'-נספחים ו' והמצורפים כ

 (.  המפרטים המיוחדים"
 

 תתפות במכרזתנאי סף  להש .2

מציעי במכרז  להשתתף  ההרשאים  הגשת  במועד  העומדים  התנאים  ם,  בכל  במכרז  צעות 
 המצטברים המפורטים להלן:

 
לעומק  ברשותם, מתקן לבדיקות הידראוליות, של משאבות, בענף המים, עד  ש  משתתפים 2.1

   .פחותמק"ש ל  600וספיקות עד  מ' 150של 
 

נס 2.2 בעלי  מוכח  משתתפים  מהביון  אחת  ייצור  ע  ויצבב  2019-ו   2018,  2017  ,2016  שניםכל 
לא כולל  )  ₪  500,000בהיקף של לפחות  ,  למתקני מים וביוב,  משאבות ומנועיםו/או שיפוץ  

 אחת מהשנים הנ"ל. בכל   ,לשנהבמצטבר  ,(מע"מ
 

רשיון  ,משתתפים 2.3 לצ  שברשותם,  בהתאם  היתר(, עסק,  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי   ו 
פי הסעיף הרלוו   1995-התשנ"ה  על  זה    נטי, שקדםאו  פילצו  על  רלוונטי, לצורך   או  פריט 

 .ביצוע העבודות
 

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.  2.4
 

 
 

 
ד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים  הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלב

אלא אם כן    בלבד  ין השאר, הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרזב  ל,ולבמכרז, כ
 צוין במפורש אחרת.

 
 

 
 מסמכי המכרז  .3

 רפו(:צולהלן )בין אם צורפו ובין אם לא  מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים

 פים, והטפסים המצורפים אליו. תנאי המכרז והוראות למשתת   - מסמך א' א.

 ה ההתקשרות ונספחיו. וזח  סחנו  - מסמך ב' ב.

 בנפרד(  ים טכניים )מצורףתוכניות ופרט  - מסמך ג' ג.

אחר  ד. מסמך  שהו  כל  המכרז  ממסמכי  אחד  בכל  או  דין  בכל  נקבע  מסמך אשר  מהווה  א 
  כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז. ממסמכי המכרז, לרבות 
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לרבות המסמכים שע נספחיהם,  על  הנ"ל  הוראות מסמכי  הקל  כל המסמכים  לפי  לצרפם  בלנים 
 קשרות, מסמך ב', שייחתם בין הצדדים.י נפרד מחוזה ההתרז, יהוו חלק בלת המכ

 
 מסמכי המכרז  .4

   טבריה   100גדוד ברק  דרך  ה, שברח'  ז במשרדי החברהמכר  קדיסאת  בל  לק  םרשאי  המציעים
ט של  תר האינטרנמהדיסק ו/או מהא  כרז יס את מסמכי המיש להדפ   בשעות העבודה הרגילות.

 . התאגיד
 

  בחתימתו(: להגישם חתומים נוסף למסמכי המכרז שעליועל המציע לצרף להצעתו )ב .5

 : םהבאי את המסמכים  להצעתם על המשתתף במכרז לצרף
 

, במועד האחרון  אשרת כיף במכרז, המהצהרת המשתתיש לצרף  לעיל,    2.1להוכחת סעיף   5.1
, של משאבות, בענף המים, עד  בדיקות הידראוליותיש ברשותו, מתקן ללהגשת ההצעות,  

)ראה דוגמא,   לעיל  12.כמפורט בסעיף  "ש לפחות ,מק   600  עד  ותוספיק  מ'  150של    לעומק 
 .המצורף למכרז ,9בנספח 

  

חתום,  חוזה  במכרז,  המשתתף  יצרף  בעל  לחלופין,  של   עם  הידראוליות,  לבדיקות  מתקן 
המי בענף  של  משאבות,  לעומק  עד  עד    מ'  150ם,  לפחות  600וספיקות  או      מק"ש  )מקור 

תקן  ד את המ , המעמילעיל  2.1כמפורט בסעיף  "ד(,  מקור, חתום בחותמת עוהעתק נאמן ל
ך כל תקופת החוזה,  שמכרז זה, למ  א מכרז, לצורך ביצוע העבודות נשולרשות המשתתף ב

 תתף, במכרז זה. הארכותיו, אם יזכה המש על 
 

ז  תנאי  בדיקת  לצורך  כן,  יאפשר  כמו  במתה,  לבקר  החברה,  לנציגי  במכרז,  קן  המשתתף 
ידיקה  לב על  שהוצג  ולההידראולית,  החברה  נציגי  את  ללוות  יכולת  דו,  את  בפניהם,  ציג 

 ן. המתק
 

או אישורים ו/או מסמכים  יש לצרף מכתבי המלצה ו/או חוזים ו/  ,לעיל  2.2להוכחת סעיף   5.2
המעידים על ניסיונו    ,עורך דין(  ידית על  ומאומ)מקור או העתק נאמן למקור חתום    אחרים

טופס  בנוסח   אישור רו"חאישור תצהיר ו  ןוכ  לעיל  2.2מכרז כמפורט בסעיף של המשתתף ב
5. 

 

סעיף   5.3 לצרף    2.3להוכחת  יש  רישון  לעיל,  של  עו"ד,  ידי  על  מאומת  למקור,  נאמן  העתק, 
ם או על שף במכרז ו/ל שם המשתתלעיל.  רשיון העסק יהא ע  2.3העסק, כמפורט בסעיף  

ת, יהא רשיון  ואו בעל המתקן, הינו תאגיד או שותפ / בעל המתקן.  ככל שהמשתתף במכרז ו
על שם מי ממנהליו או מבעלי מניות בו  תף במכרז או בעל המתקן או  העסק על שם המשת 

 או מי מהשותפים בו, בהתאמה.
 

לפי     5.4 בתוקף  ציבוריים, תשל"ואישורים  גופים  רואה   ,1976-חוק עסקאות  מורשה,  מפקיד 
 חוק.מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כ חשבון, או יועץ מס כי המציע

 
 וי מס הכנסה במקור. אישור על ניכ  5.5

 
 המכרז. למסמכי  2טופס ערבות להצעה כמפורט בתנאי המכרז, בנוסח המצורף כ 6.5
 

 רשום כעוסק מורשה.  אישור שנתי בתוקף ממנהל המכס והבלו לכך שהמציע 5.7
 
 למסמכי המכרז.  4פס וטאישור עו"ד בנוסח המצורף כ 8.5
 
 

לפי   5.9 גופתצהיר  עסקאות  תשל"וחוק  ציבוריים,  לפי  ,  1976-ים  בעבירות  הרשעה  העדר  על 
וחוק    1991-ם הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאי

 . 6טופס וסח המצורף כ, בנ1987-שכר מינימום, התשמ"ז 
 

 
 

למציעים, ככל שיהיו, פרוטוקול מפגש    ים ו/או השינויים שישלחוכל ההבהרות ו/או העדכונ  5.10
 המציעים, חתומים על ידי המציע. 

 
 ממסמכי המכרז. המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד
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 הגשת ההצעה  .6

וכהתאם לדסירה אישית את הצעתו, בעל המציע להפקיד במ 6.1 ותנאי המכרז,  ן את  רישות 
המכרז  ית מסמכי  עלר  לו  המכרזים   שנמסרו  בתיבת  סגורה,  במעטפה  החברה,  ידי 

יאוחר   לא  החברה  במשרדי  בשעה  2020.08.23מיום  הממוקמת  המעטפה     .12:00,  על 
ו/או ש "מכרז    יצוין: מכרז פומבי מס'    -  למתקני מים וביוב  ,משאבות ומנועיםיפוץ  ייצור 

01/2020 ." 
 

)על גבי חוברת  נוסח מקורי    -  בשני עותקים, תצורף  מסמך ב'ל   נספח ט',  "הצעת הקבלן"
 המכרז(, והעתק צילומי.  

 

 המכרז. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות  
 

תו, השעה  את דבר הגשת הצע עמד הגשת ההצעה, שובר המאשריע לקבל, במבאחריות המצ
 והמועד בהם הוגשה. 

 

למסמך ב'    1נספחים ט'  ,  הקבלן"  על גבי הטבלה שב"הצעתע ימלא הצעתו  ציבלן המהק 6.2
 במסמכי המכרז. 

 

שיפוץ 6.3 ו/או  לייצור  אחד  פרק  כוללת  ט'(  )נספח  הנ"ל  הקבלן"  ומנועים  "הצעת  ,  משאבות 
 וביוב.   למכוני מים  

 

 :פרק עבודהלמסמך ב', מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף/  נספח י'כ , המצורףמחירוןב 6.4
 . , משאבות טורבינה01פרק 
 . מנועים אנכיים 02פרק 

   יחידות שאיבה טבולות לביוב ויח' שאיבה בורגיות לביוב. 3ופרק              
 

  ל כל  ביחס, את שיעור ההנחה, שמוענק על ידו  שבנספח ט'טבלה  בי העל גמציע לציין  על ה
הנ"ל לחלק  או  אחד   בטבלה  המפורטים  הפרקים  וזאת  מן  למ,  הנקובים  ביחס  חירים 

 .  (אין חובה ששיעור ההנחה יהיה זהה לכל אחד מהפרקים) במחירון.
 

ה ביחס  להציע הצע  שאי ים והוא רהצעה לכל אחד מהפרק   הציעכמו כן המציע אינו חייב ל 
 . 3ו/או  2ו/או  1פרק ל

 
 ז.ו( אח 0ס )להיות אפשיעור ההנחה יכול 

 

ה   כי  בזאת,  ל מובהר  רשאי  אינו  באומדנים  תוס   ע הצימציע  הנקובות  לעלויות  פת 
 .יביים, אלא הנחה בלבדהתקצ

 
שאינ   הנחה  משתתף  גובה  ירשום  כלשהו,  לסעיף  ביחס  הנחה  להציע  מעוניין    "0%"ו 

את  ר  תי יולאותו פרק  וככל שאינו מעוניין להציע הצעה בכלל  ורש.   באותו פרק, באופן מפ
 המשבצת ריקה. 

 
 

 כתב ברור, בדיו.   בגובה ההנחה בכל סעיף יירשם  6.7
 

הסעיפים/הפרקים,   6.8 מן  אחד  לכל  ביחס  הקבלן,  שבהצעת  ההנחה  כי  בזה  תיחשב מובהר 
תו פרק.  כמו כן  ון, באו שמופיעים במחירכפי    יחידהעל כל אחד ממחירי ה   כחלה בנפרד גם

בזה, במקו  מובהר  כי  ספק,  הסר  במלמען  בהם  לעבודת  חי מות  התייחסות  יש  הנ"ל  רון 
 נחה תחול גם על כל עבודת קומפלט. קומפלט, הה

 

ה מור לעיל, לרבות הצעהחברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כא 6.9
 טי. או העבודות ביחס לפרק הרלבנ/יפים ואו הסעריטים ו/כל הפעבור שלא תכלול מחירים 

 

מלאה    חתימה ולחתום ות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרזיבום בראשי תעל המציע לחת 6.10
 בכל מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז. 

 עתו. יקון בהצוחותמת ליד כל ת   ציע לחתום בחתימההמ על 

 סמכי המכרז, וזאת בדיו.הטעונים מילוי בכל מ את כל הפרטים על הקבלן למלא
 

כ  יעהמצ 6.11 המצורפת  משתתף  הצעת  על  ראה, תל  1טופס  יחתום  כי  המאשרת  המכרז,  נאי 
ם הדרושים לצורך בדק והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והאמצעי

 רז.וע העבודות נשוא המכביצ
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רז, כל המסמכים הנדרשים במכית אחת בלבד, וגש על ידי ישות משפט הצעת המשתתף תו 6.12
ה הבנקאית  ערכולל  לאמו והסיווג הקבלני  בות  בסעיף )בכפוף  על שם המשתתף ב(  2ר  יהיו 

 במכרז בלבד.
 

 :  ביטוחי המציעים  6.13

 
לדרישות   6.13.1 מופנית  המציעים  לב  ידי    חברההתשומת  על  ביטוחים    קבלןהלקיום 

במכרז "  שיזכה  הבידרישו)להלן:  "  "טוחת  הנדרשיםו/או  ו/או  הביטוחים   "
 .(בהתאמה ",הוראות הביטוח"
 

זה לעיל ולהלן,    6.13כאמור בסעיף    חטוביהישות  מוד בדרידרש לעיהזוכה    קבלןה 6.13.2
המפורטים  לרבות   לתנאים  "ה  ההתקשרות  הסכםב בהתאם   : "(,  הסכם)להלן 

יד  ביטוח"   42סעיף     " טוחי הקבלןתנאים מיוחדים לבי"  ב'נספח  וב  "קבלןי ה על 
הצהרת    הסכם ל  ( 2)   ב'נספח  ת  רבול  ,"קבלןהביטוחי    אישור"  1לרבות בנספח ב'  

 .פטור מאחריות
 

ההצע 6.13.3 מתחייב  מגיש  את  ה  מבטחיו  לידיעת  ולהביא  הביטוח  דרישות  הוראות 
במלואן    הסכםוה   המכרזלפי מסמכי    השירותיםואת מהות  ל ולהלן  ות לעיפורט מה

ממבטחיו   ומצהיר קיבל  כי  הביטוחים  תה  בזאת  כל  את  עבורו  לערוך  חייבות 
 .ולהלן  ילעל  כמפורטהנדרשים 

 
מתחייב 6.13.4 ההצעה    המפורטות   הביטוחראות  ו הוהביטוח  דרישות    את  לבצע  מגיש 

מתן השירותים  עד תחילת  ר ממו יאוח  אל  חברההבידי    ולהפקיד  המכרז  במסמכי
על ידי    כשהוא חתום כדין  קבלןהאישור ביטוחי    1ב'  את נספח  ,  וכתנאי לתחילתם

 . המבטחת החברה
 

  קבלן ההחתום כאמור, מתחייב    (1ב'  נספח  )  קבלן הביטוחי  אישור  המצאת  בנוסף ל 6.13.5
לקכי   דרישלב בכפוף  בכתב  ת  "הדרישה  חברההמה  באישור  )  "()להלן:  ואין  ככל 

את שנדרש    הביטוח  קבל ממימים    14בתוך    קבלןהציא  ימ  (חברהלהמידע  ת  ועד 
מוסכם  ,  )להלן: "מסמכי הביטוח"(  דרשותנה  הביטוח  פוליסות מ  העתקים  רישההד

 .ת הקשורים להתקשרות זו בלבדאת חלקי הפוליסו חברה ל  ימציא  קבלןהבזה כי 
 

גרת  סכל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות בממובהר בזאת במפורש כי   6.13.6
לכך.  שנקבע  המועד  ובתוך  להבהרות  תתקבלנה    פניה  לא  ההצעה  הגשת  לאחר 

 . חיטוהב סמכימלו/או   דרישות הביטוחאו לח ו/הביטו  הוראותל הסתייגויות 
 

במ   מובהר 6.13.7 הסתייגויות  פורשבזאת  ו/או  שינויים  שייערכו  ככל  לאילו    ביחס  כי 
שנמסרו על  ח  טויבה  לאיזה ממסמכי  מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או

הנ ת  חברהה  ,קבלןהידי   הינו  המחייב  והנוסח  מהן  למסמכי וסח  תעלם    שצורף 
 . ונספחיהם  הסכםה ,המכרז

 
הסר   6.13.8 כי  רבהמו  ספקלמען  של    בזה,  המצאת  במקרה  של  אי  מקוריים  העתקים 

כדין    מהחתו,  הצהרה על מתן פטור מאחריות  (2)  ב'ח  נספ   לרבותמסמכי הביטוח,  
  ירותיםהש מתן למנוע ממנו את מועד תחילת  ת רשאי תהייה חברהה  , המציעעל ידי 
 . כנדרשהחתומים   המסמכיםהצגת   בשל אי

 
בסעיף  בנוסף   6.13.9 מהאמור  לגרוע  בזה  לעיל,  6.13.8ומבלי  של  כי    ,מובהר  אי  במקרה 

לראות    תרשאי  חברהה  האת לעיל,    16.13.8כאמור בסעיף    ,מסמכי הביטוחהמצאת  
  (קבלןההמציע ) תו של  זכייבטל את  לו/או    הסכםכמי שהפר את ה  (קבלןהבמציע )

 .במכרז
הגשת   6.13.10 בשלב  כי  מיודגש  כי  דרישה  אין  עלההצעות  ייחתמו  הביטוח  ידי    סמכי 

המציע כי  והצהרת  אישור    יםהמהוו   ,יעהמצשל  ת  תמוחו  המ אלא בחתי  המבטחים
מבטחיו  עם  להם    בדק  והכיסוייםכל  ואין  התנאים  הנוסח,  לגבי    הסתייגות 

 . הביטוחיים הנדרשים
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 ערבויות .7

ונומית,  אוטמותנית,  קורית בלתי  בנקאית מ עתו ערבות  רז חייב לצרף להצכל משתתף במכ 7.1
כ המצורף  בנוסח  ישראלי,  בנק  החהמכר  נאילת  2טופס  של  לטובת  של     ז,  בסך  ברה, 

 "(. הערבות )להלן: " ₪(   אלף שלושים) ₪ 30,000
 

,  הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. קבעה החברה 7.2
 ת בהתאם לאמור לעיל,  קאיערבות בנה לא צורפה  כי להצע  על פי שיקול דעתה הבלעדי,

 עה. אותה הצ תהיה החברה רשאית לפסול את
 

ליום   7.3 עד  יהיה  הערבות  את חבר ה  .2016.12.20תוקף  לדרוש  רשאית  תוקף    ה  הארכת 
למשךהערב נוספים    4  ות  להאריךחודשים  כזה  במקרה  חייב  יהיה   וקףת  את והמציע 

 הערבות.  
 

תהא   7.4 לההחברה  הערב רשאית  את  לפירע גיש  יעמוד  ון  ות  לא  שהמשתתף  אימת  כל 
 ז.נאי המכרבהתחייבויותיו על פי ת 

 

  ימת חוזה בין החברה זכו במכרז, לאחר חת   שר לאהערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים א 7.5
 דבר הזוכה במכרז. ימים לאחר קבלת החלטה ב  60-הזוכה במכרז, ולא יאוחר מ   לבין

 
 
 
 

 הצעהתוקף ה .8

ליום  וקףצעה תהיה בת הה  ב.  תוקף ההצעה  16.12.2020  עד  נוספים  )ארבעה( חוד   4-יוארך  שים 
 .  ההחבר עפ"י דרישת

 
 מפגש מציעים   .9

ממפג בשעה  2020.08.90ביום    באמצעות הזום  ייםיתקציעים  ש  יפורסם  .   0:014,  לזום  לינק 
 של התאגיד. באתר האינטרנט

 

 . אינה חובהים היא ההשתתפות במפגש המציע 
  

 ים  הבהרות ושינוי . 01

( ימים  10, עד לא יאוחר מעשרה )לחברה  ה בכתב רשאים להפנות שאלות הבהרמשתתפים   10.1 
 . 04  - 6653111 רון להגשת ההצעות, וזאת באמצעות פקס מספרלפני המועד האח

 

ש  החברה, 10.2 פי  תענה  על  הבלעדי,  דעתה  הצ  -יקול  להגשת  האחרון  המועד  למכרזעד   -עות 
  י קבלתות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל.  א לשאל
 ההצעות.  ת מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת תשובו

 

רשאית   10.3 ה  -החברה  המועד  הצ אחרועד  להגשת  לן  שינוהכנ ל  -מכרז  עות  ותיקונים  יס  יים 
 אלות המשתתפים.  במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לש

 

ב 10.4 שיימסר  המידע  בכתב,  לחברה  שהופנו  לשאלות  והבהרות  מפגש  מסגרת  תשובות 
במסמכי המכרז, ישלחו בכתב בפקס'    מציעים, וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברהה

 ל ו/או בדוא"רשום  ואר ו/או בד 

כאמורך  א 10.5 החברה  ע"י  בכתב  שניתנו  ועדכונים  הבהרות  תשובות,  א  ורק  יחייבו  ת  לעיל 
י והם  ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע,  צורפו על  החברה, הם ייחשבו לכל דבר 

 כל הנדרש. וממולאים, כהם חתומים להצעתו, כשידי המציע 
 

   בחינת ההצעות ושקלול . 11

 , למסמך ב'1ט'  נספח ", הצעת הקבלןט בטבלה שב"המפור  רדבנפ פרק  ההצעות ביחס לכל  1.11 
 .  נפרדב , תבחנה 

 
 

  החברה רשאית לבחור מספר זוכים.  
   .רקעה לאותו פיותר שהוצההצעה הזולה בהחברה תבחר בכל פרק את   
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י   של החברה להתחשב בכל שיקול  מור לעיל כדי לגרוע מזכותה  הא באיובהר, כי אין ולא 
 המכרז, ועפ"י כל דין, בבחירת ההצעה הזוכה.  מסמכי חר, עפ"ירלבנטי א 

 

כלל  החברה רשאית 11.3  ב  לא להתחשב  חוסר  בהצעה שהיא  בשל  או  תנאיה  בשל  סבירה  לתי 
מחירים בלתי  בעי. אי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדלתנ ת התייחסו

 סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 

ת שייעשו  ו אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספיר ו/אהצעת מח  אי הגשת 11.4 
או  במ המכרז  בסמכי  הסתייגות  בגכל  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  אליהם,    ף ויחס 

 ם לפסילת ההצעה.רולג  ליםאחרת, עלוהמסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 
 

 הצעה שהיא כהצעה הזוכה.  או כל לה ביותרהצעה הזוהחברה אינה מתחייבת לקבוע את ה 11.5 
 

או הבהרות נוספות  כים נוספים ו/פרטים ו/או מסממהמשתתפים    החברה רשאית לדרוש 11.6 
רצ  לשביעות  השלמות  פתיחתנוו/או  לאחר  גם  המלא  את   ה  לבחון  מנת  על  ההצעות 

חוהמשתת שיקוליה,  ף,  במסגרת  והצעתו,  המקצועי  ניסיונו  הכלכלי,  לא  כאמור.   סנו 
הא  ן, והחברה תפרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כ  הקבלן  המציא

 את הצעתו.  רשאית לפסול
 

בחינת ההצ 11.7  במסגרת  לבחון  לבצע וע החברה רשאית  המשתתף  וכושרו של  ת את אמינותו 
 ניסיונו. ואת   החוזה המוצע את

 

, כלים וכיו"ב, כדי , ציודהעובדים  את צוות  החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג   11.8 
  הזכייכרז, וכתנאי לקודם להחלטה בממכי המכרז,  לוודא שאלה תואמים את דרישות מס

  בו.
 

וי  11.9  כי היה  )"תיקו"(ו ימובהר בזאת,  הזולות  וצר שוויון  ביותר    בין מספר הצעות שתהיינה 
לעצמה   שומרת  פרק,  להורבאותו  הזכות  את  המכרזים  קי וועדת  על  הות  של  ליך  ומו 

ם  ל לא, בהתאתחרותי נוסף בין כל ההצעות הזולות ביותר באותו פרק או בין חלקן או בכל 
ן המציעים הרלבנטיים, ע"פ  יב  1993-ה לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג17להוראות סעיף  

ו/או  תנאים שיפורסמו ו/או להור  ות על קיומו של הליך הגרלה בין המציעים באותו פרק 
 ליתר ההוראות למשתתפים במכרז.   ת בהתאם וראה אחרכל ה

 הודעה על תוצאות המכרז  . 12 

 במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ובדואר רשום. לזוכיםלזוכה 12.1 
 

ה הערבות  שהומצאו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום.  תהצעף שמשתת 12.2 
ז ולא  בין הזוכה במכר החברה לן  ביחוזה    על ידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת

 .ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז  60-יאוחר מ 
 

חוזה,   12.3  ייחתם  החברה  לבין  במכרז  הזוכה/זוכים  נפרד  כרף  מצושהעתקו  בין  בלתי  חלק 
 ממסמכי המכרז.   

 

ת  ימועד חת ימים מיום שיידרש לכך. עד למ  7על החוזה תוך    ים במכרז יחתוםהזוכה/זוכ 12.4 
להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, בנוסח    הערבות שצורפהחליף הזוכה את  החוזה י

 כתב הערבות המצורף כנספח ב' לנוסח החוזה המצ"ב.  
 

  ימציא הזוכה ,  םיתחילת מתן השירותוכתנאי לקבלת צו ל   הסכםה על החתימעד הלמועד   12.5 
המכרז, ובכלל זה,   ילתנא יא בהתאם  עליו להמצש  יםישור אהאת כל המסמכים ו   )הקבלן(

השאר,    ביטוחי  בין  לפוליסות  התוספות  של  המקוריים  ההעתקים  )להלן:    הקבלןאת 
הצהרה על    2  ב'נספח  את    וכן  הביטוחאשר נערכו בהתאם לדרישות    "(מסמכי הביטוח "

פטור   ידי  כשהם  המקורי  בנוסחה    מאחריותמתן  על  כדין  בהתאם    להכו  קפסהחתומים 
 .הסכםוה מכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי ה יםמהווההמכרז,  נדרש במסמכיח הנוס ל

   

החתי 12.6  למועד  עד  כן,  חכמו  על  ההתמה  יידרש  וזה  לידי  קשרות,  להמציא  הזוכה  הקבלן 
קופת ם, לרבות כל ת למשך כל תקופת ההסכשהוא מפעיל    רה אסמכתא תקפה על כךהחב

, לשביעות טבריה( ( בס )הערכותו נושטח כימשרדים  קומי )סניף מופציה(,  ארכה ו/או אה
 רצון החברה.  

 

רז, תהא החברה רשאית לבטל  מכי המכל פי מסהיה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו ע  12.6 
ה בהודעה  החל בתאריך שייקבע על ידי החבר  למשתתף,  בהודעה בכתב  הזכייה במכרז את  

למשת לאחר    וזאת נדשניתנה  בה  הודעה  המתף  את  לתקן  והמרש  לא  עוות  תיקן  שתתף 
לגרוע   כדי  זה  בסעיף  אין  בהודעה.  שנקבע  זמן  ותוך  להודעה  בהתאם  מזכויות  המעוות 

 דין.  ל פי כלהחברה ע 
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  ה במכרז גם במקרים הבאים:רשאית לבטל את הזכיי  בנוסף לאמור לעיל, תהא החברה 12.7 
 

עמו נתן  ם אחר מטהמשתתף או אד  להנחת דעתה, כירה הוכחות,  די החבכשיש בי 12.7.1  
 בקשר עם הזכייה במכרז.   או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי 

 

לחה 12.7.2   אינה    ברהתברר  במכרז  שניתנה  המשתתף  של  כלשהי  הצהרה  או  כי  נכונה, 
לא אשר,    שהמשתתף  מהותית  עובדה  לחברה  הגילה  החברה,  בה  לדעת  כדי  יה 

 ה במכרז.על קביעתו כזוכלהשפיע 
 

מכרז כאמור לעיל, רשאית החברה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה  הזכייה בבוטלה   12.8
  י שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את החברה עלמכרז למביצוע הלגבייה וכן למסור את  
 ין כך.  כל הפסד שיגרם לה בג

 
 שמירת זכויות  .13

יצוע  לפרקי ב  עים ו/אוצוע למספר מצידה, ולמסרה לביפצל את העבושאית ל החברה תהא ר 13.1
 שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

 

רקי ביצוע שונים אף לא  רק או פביצוע פהחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור ל 13.2
 מציעים. לאחד מה

 

לקבל   13.3 רשאית  ולבהחברה  ממנה,  חלק  או  כולה  ההצעה  העבואת  כל  את  או  צע  חלק  דה 
לפי שיקול דממנה, ה זכאיוהזוכה להחברה,    עתה הבלעדי שלכל  יהיה  ו/או   א  פיצוי  לכל 

 שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך.
 

בהן כדי    מדן בלבד, ואין ו צוינות, הן לצורך אככל שמ  המכרז,  במסמכי   הכמויות המצוינות 13.4
 ברה.  את הח לחייב 

 

ו  הווה החלטתה זלעיל, לא ת  13.3ו/או    13.2ו/או    13.1בסעיפים    החליטה החברה כאמור 13.5
  יעור ההנחה ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן. שינוי בש עילה ל

 

ן האומדן  נו פער משמעותי בינה לבי צעה שישלפסול ההחברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף,   13.6
 בלעדי של החברה. ה ה, על פי שיקול דעת של המכרז

 

 כל שהיא. ביותר או הצעה הצעה הזולה ל את הה מתחייבת לקבאין החבר 13.7
 

ל  13.8 באמ מבלי  בכל  פגוע  שהיא,  סיבה  מכל  המכרז,  את  לבטל  זכותה  על  שומרת  החברה  ור, 
לאח לרבות  שהוא,  הגשת  מועד  כנגד  הצעות,  ר  תביעה  ו/או  טענה  תהא  לא  ולמציעים 

 רה בשל כך.  החב
 

מציעיהח 13.9 של  הצעות  לדחות  רשאית  השאר,  ברה  בין  בי  ם,  ב אם  עבורה  עבודות  צעו  עבר 
 ת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה. וכחה לדעה, או שנלשביעות רצונ שלא

 

הז 13.10 הקבלן  לבחירת  שיקוליה  תשבמסגרת  החב וכה,  אמות  קול  את  היתר,  בין  המידה  רה, 
  ו שור לניסיונ לרבות בכל הק,  1993-זים, התשנ"ג לתקנות חובת המכר  22  בתקנהשנקבעו  
, וכן את עמידתו של  ו הכלכליותו, מצביוד העומד לרש ו, כח האדם והצמנות לן, מיו של הקב

 . ל החברהים הנדרשים במסמכי המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי שהקבלן בתנא
 

 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה.  13.11

נת  ורך הכהמכרז אלא לצ  יו רשאים לעשות כל שימוש במסמכיהמשתתפים במכרז לא יה 
הצ מוהגשת  זה.  במכרז  הםעה  המכרז  ש  סמכי  החברה,רכושה  למציע    ל  ניתנים  הם 

לחברה   להחזירם  ועליו  בלבד  והגשתה  הצעתו  הכנת  לשם  המועדבהשאלה    האחרון   עד 
ע רשאי, בין  אם לא יגיש. אין המצי ההצעות למכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין  להגשת  

מש בהם לכל  ם לאחר או להשתם או להעבירו לצלמים, להעתיקם א בעצמו ובין ע"י אחר
 רה אחרת. מט

 
 הסתייגות  .14

ובין בכל אופן של מחיקה  בין בדרך  בין בדרך של הוספה,  כל שינוי,  ב  אין להכניס  מסמכי  אחר, 
ו כל הסתייגות לגביהם, בין  , אכרז, מכל מין וסוגמכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המה

י בגוף על  תוספת  במכהמסמכ  די  ובין  בכים  או  לוואי  ע תב  אחרת,  דרך  לג ל  לפסילולים  לת  רום 
ולחילופין החברה תהא רשאית להתעלם מאותו שינוי או הסתייגות   יקול  כל לפי שה    -ההצעה, 

 לט של החברה.   תה המוחדע
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 מחירים   .15

כל  ההוצאותכל העבוד יע תכלול את  ההצעה של המצ  לרבות מס ווחוהר ה, החומרים ואת  ים, , 
במסמכי המכרז. ההצעה לא   אחרתורש   צוין במפ, אלא אם כן   3טופס  כמפורט בטלים וכו',  הי

 תכלול מע"מ. 
 

 הוצאות .16

השתתפות במכרז, יחולו על  ת ההצעה למכרז ובות בהכנ, הכרוכ כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא 
 מכל סיבה שהיא.   המשתתף ולא יוחזרו לו

 
 

 
 בכבוד רב,            

 
 ע"מ טבריה ברקת  ימ
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 _____ ______יע: ___ מספר מצ
 )ימולא ע"י החברה(  

 1טופס 
 לכבוד

 מי רקת טבריה בע"מ 
 

 ג.א.נ.,
 

 01/2020הצעת משתתף למכרז מס' הנדון: 
 

, בין המצורפים  01/2020  את כל מסמכי מכרז מס'  אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה
 בים בזה כדלקמן:המכרז, מצהירים ומתחיי נפרד ממסמכי  ים חלק בלתיאך מהוואינם מצורפים ובין ש

 

ל .1 נספחיו,  כל  על  המכרז,  במסמכי  המפורטים  לתנאים  מסכימים  שי אנו  ו/או  עדכונים  נויים  רבות 
"(, והעתידים  י המכרז מסמכי ההצעה" או "מסמכ"  -ם ביחד  לעת בכתב )הנקראי  שנערכו בהם מעת

 שוא המכרז.ע העבודות נה לביצולהוות את החוז כולם יחד 
 

קר נה .2 כי  בזה  מצהירים  במסמנו  האמור  כל  את  מקום  אנו  את  ראינו  באתר,  סיירנו  כי  המכרז,  כי 
ה  ים המשפיעים על עלויות העבודן כי כל הגורמים האחרגישה לאתר העבודות וכ העבודה ותנאי ה

ומוכ ידועים  אתוביצועה  ביססנו  לכך  ובהתאם  לנו,  לביצו  רים  העבודהצעתנו  המכע  נשוא  רז  ות 
תביעות או דרישות המבוססות על טענות של    ים כי לא נציג כל"(. כן אנו מצהירדותבוהע)להלן: " 

 טענות אלו.   מוותרים בזה מראש על של מסמכי המכרז ואנו  אי הבנה או אי ידיעה
 

ת  הדרישו  נו עונה על כלהתנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתדים בכל  זה כי אנו עומאנו מצהירים ב .3
א המכרז באופן מקצועי  ת לביצוע העבודות  נשוהידע, הניסיון והיכול  מכרז, ברשותנושבמסמכי ה
גבוה ברשותוברמה  נמצאים  כי  וכן  הה,  הכלים  הציוד,  כל  העבודנו  לביצוע  מבחינת  מתאימים  ה 

וכוח ההספק  לביצוע    האיכות,  הדרושים  כמפורהאדם  הכל  המכרז,  נשוא  במסמכי  העבודות  ט 
 ים שיידרש. ם ללוח הזמנז ובהתאהמכר

 

למלא אחרנה .4 פי מסמכי  הוראות מסמכי המכרז    נו מתחייבים  על  כל התחייבויותינו  ולמלא אחר 
אים  וק. אנו מצהירים כי איננו רשפדנית על הוראות כל חואמינות, תוך שמירה קהמכרז במהימנות  

שב מידע  כל  במכרלהעביר  מהשתתפותנו  כתוצאה  גוררשותנו  לשום  זה  אחר,  ז  בום  לעשות    או 
 שלא במסגרת מכרז זה. שימוש כלשהו 

 

כי המכרז,  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמ .5
כמפורט בהתא  בסך  למכרז,  כוללבהצעתנו  המכרז,  מסמכי  להוראות  הם  בין  חוזה  ,  שאר,  

עההת מקבלים  והננו  במסגרתו,  לסיים קשרות  עצמנו  העב  ל  האמורואת  דעתכםודות  להנחת    ת 
 שיידרש. הגמורה ובלוח הזמנים 

 

 : ביטוחי הקבלן .6
 

ם  תאבה  במסמכי המכרזלבצע את הביטוחים הנדרשים  ככל שהצעתנו תזכה,    ,םאנו מתחייבי 6.1
המפורתנאל במסמך  ים  סעיף  וביטוח   אחריות"  ה'פרק  ",  תקשרותהה  חוזה"  ב'טים   "42   
ד  קיהפל ו "(הקבלן ביטוחי למיוחדים   תנאים " ן: ללה) לחוזה  ב'נספח ב " ובלןקה י על יד ביטוח"

   :וכתנאי לתחילתן את  מתן השירותיםת יאוחר ממועד תחיל  בידיכם לא
 
 . על ידי חברת הביטוח כדין ם, חתו הקבלןי  חאישור ביטו 1 ב'נספח  (א)

 
ד (ב) לקבלת  בכתב  בכפוף  "הדרישה"(  מהחברהרישה  באישור    )להלן:  ואין  אתככל    הביטוח 

שנדרש   בתויםמתחייב  נו הנ  (לחברההמידע  כי  מציא  נ   ,קבלת הדרישה  דים ממועימ   14ך  , 
על    לידיכם נערכו  אשר  הביטוח  מפוליסות  עם   דנו יהעתקים  ובקשר  לנדרש  בהתאם 
נשוא  נ פעילות כי  ,  זה  חוזהו  בזה  הפוליסו  הלחברימציא    הקבלןמוסכם  חלקי  ת  את 

 .הקשורים להתקשרות זו בלבד
 

מאח   מתן   לע הצהרה    2  ב'  נספח (ג) על  לנזקים  ריותפטור  חתומה  המקורי,  בנוסחה  ידנו    , 
 . כדין
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ההעתקים   (ד) המצאת  כי  בזה  ) מוסכם  הביטוח  המפוליסות  כאמור,  ביטוחמסמכי    לרבות(, 
על פי    ינוע מהתחייבויות, לא תפגע ו/או לא תגר 1  ב'ח  פ)נסהביטוחים    נספח אישור עריכת

 .  זה, על נספחיו חוזה
 

כ 6.2 הננ כמו  מבידיע ל   באנוה   כי  םיריהמצו  ן  ב ת  הנכללות  הביטוח  הוראות  את  ואת  טחינו  מכרז 
ה לפ   השירותים מהות   התחי  ממבטחינו  וקיבלנו  במלואן  אמכרז  עבורנו  לערוך  כל    תייבות 

עלהביטוחי הנדרשים  בו    ם  במקרה  הזיתידכם.  כהצעה  הצעתנו  במלוא    , וכהבחר  נעמוד 
 . הםפחי ל נסת, עההתקשרו הסכםו  זרמסמכי המכדרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט ב

 
לכל   6.3 מזכותכם  לגרוע  אחר,  מבלי  נסעד  לא  כאמור  אם  כי    –לעיל  פעל  מסכימים  תהיו    אנו 

מועד    רשאים   את  מאתנו  העבודות  תלמנוע  ביצוע  כמ  לפעול  ו/אוחילת  את    יכלפינו  שהפר 
 . מד בתנאי המכרזלא ע ו/או הסכםה

 

זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם  ידיעתנו שאין באמור בהצעתנו  הננו מצהירים בזאת כי הובא ל .7
כ ידכד ו/או  על  קיבול  להוות  הצעתי  של  כלשהי  בדרך  לא  ם  אך  זכאים,  כי תהיו  אנו מסכימים  נו. 

כימים  ע לנו ואנו מס. ידויכםבינינינו לות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בחייבים, לרא
לנהל   רשאים  תהיו  אתם  מתוכי  הצעות  הגשת  שענינו  הליך  לכל  ידוע  כן  רשאים  קנות.  שתהיו  נו 

 צעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה. , לרבות לאחר הגשת הההמכרז בכל מועד שהוא תלבטל א
 

זו הי .8 ניתנת לביטול, שינוי או  הצעתנו  וא בלתי חוזרת, אינה  ו  ומחייבת אותנ   בתוקף דת  עומתיקון 
לפרק זמן  קף ההצעה יוארך  מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תו)ארבעה( חודשים    4לתקופה של  

של   דרר)א  4נוסף  עפ"י  חודשים,  זהבעה(  במקרה  החברה.   את    ישת  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו 
 אם. הארכת תוקף הערבות בהת 

 

עם קבלת א .9 נימיד  הצעתנו  כי  בכתב  ונשורכם  כל  התנאים המפור  יהיו  לה,תקבבחרה  על  בה,  טים 
 חייב אותנו.נספחיה, חוזה המ 

 

ולהפקיד  קבע על ידכם לשם כך,  יאם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד ש 
כנדרש במסמכי המכרז, את אשובנקאית לביצו  בידיכם ערבות בנוסח הנדרש  ע החוזה,  ר המבטח 

ים המצאה על פי מסמכי המכרז  הנוספים הטעונ מכים  המסכל  ר( ואת  במסמכי החוזה )עותק מקו 
 ז . רהמהווה חלק ממסמכי המכל  מסמכי החוזה ל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום עוע

 

  ל, נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו אם הצעתנו תתקב אנו מתחייבים כי  .10
להינתן בהתראה  העבודה עשוי    התחלתצו  כי  ים לכך  התחלת עבודה שיינתן על ידכם, וכן הננו מודע

 .  תבהתאם ובמהירות המרבי  ל בבצוע העבודותירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיקצרה ביותר ומצה
 

  2פקודתכם כנדרש במסמכי המכרז )בנוסח שצורף כטופס  ת בנקאית ערוכה ל מצורפת בזאת ערבו .11
 כי המכרז(.  במסמ

 

פורטות לעיל או אם נחזור בנו  ייבויותינו הממהתח   בות חיינפר הת  אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם .12
את סכום הערבות    טים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלכאדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זב

ומועהבנק קבוע  כפיצוי  בשלאית  לכם  שנגרמו  וההוצאות  הטרחה  הנזקים,  על  מראש  הפרת   רך 
 ז.המכר  הולני  ו במהלךהתחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/א

 

מצהיר .13 הצעאנו  כי  וים  קשר  ללא  מוגשת  זו  מציעים  /ה  עם  תיאום  לא  או  מתחייבים  ואנו  אחרים 
 רה על הזוכה במכרז.למועד קבלת הודעת החבטי הצעתנו לאחרים עד ר לגלות ולמנוע את גלוי פ

    

על  ים  פיע רים המשמסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האח  אנו מצהירים כי הבנו את כל .14
ישים בזאת את לכך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגדועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם  צאות העבודה יהו
 . ורטים במסמכי המכרזוא המכרז, בתנאים המפ שעתנו לביצוע העבודות נהצ

 

 סמך ב' במסמכי המכרז. למ ,1נספח ט' , "הצעת הקבלן"הצעתנו מוגשת על גבי  .15
 

ע  הוצעו  אשר  כהאחוזים  ידי  לאמול  יר  בגדר  עיל  שמופיעים   ההפחתהיו  כפי  למחירים  ביחס 
 מחירון.ב

 

 וראות כאמור לעיל. ה ידוע לנו, כי החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם ל
 

 צעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז.  הל .16
 

ת הקבלן הזוכה,  שיקוליה לבחיר סגרת  שבמכך  כימים לבנוסף, אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מס .17
-גלתקנות חובת המכרזים, התשנ"  22בתקנה  ין היתר, את אמות המידה שנקבעותשקול החברה, ב
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אים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי של  של הקבלן בתנ  וכן את עמידתו,  1993
 רה. החב

 

המטר .18 בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים,  והסמ אנו  התאהקבועות  כויות  במסמכי  שבשמו  ות  גיד 
וכי אנ  זכאים לחתום בשם התאגיד על המוגשת ההצעה,  וכו  זו,  דין או צעה  כל מניעה עפ"י    י אין 

 ה זו.הסכם לחתימתנו על הצע
 

 בכבוד רב,

 

 

_____________________ _____________________ 

                                                                  ך תארי                                                         הקבלן                                          

 חותמת הקבלן( )חתימת מורשי חתימה ו

 

 

                                        שם הקבלן )באותיות דפוס( 

                                        שמות מורשי החתימה  

       רט( נא לפ-ות משפטית )חברה/שותפות/אחרשיאי

          כתובת 

          מס' טלפון 

          מס' פקס 

          מספר עוסק מורשה  

          מס' רישום ברשם הקבלנים

 

 אישור חתימה 
 

 
_  ___ ________________________________________ עו"ד של ________ אני הח"מ ______ 

"( מאשר בזה כי חתימות  הקבלן)להלן: "  __________________________________מס' מזהה __

____________________ ו_ ה"ה  אשר ____________________ _______ -__________   ,__  

 ייבות את הקבלן לכל דבר ועניין. חתמו על הצעה זו,  בצירוף חותמת הקבלן, מח

 

 

 _______________     ____                                             _____ __________________ 

 חתימת עו"ד                                                                                     תאריך                

 )חתימה + חותמת + מס' רשיון(                                                                                        
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 2פס וט
 

 ז המכר לתנאי  7נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 
 

 לכבוד
 מ "בע מי רקת טבריה

   100וד ברק דגדרך רח' 
 טבריה

 
 ג.א.נ.,

 .               ערבות בנקאית מספר               הנדון: 
 

 

בקשת פי  _______ ________ _________________  על  מזהה  מס'  )להלן:  ___   _______
אנו  המבקשים" ב "(  לסילוערבים  כלפיכם  לסך    קזה  עד  סכום  )  30,000כל  אלף    שלושים  ם:  במילי₪ 
זש עם  "ח(,  בקשר  במכרז  את  שיפוץ  השתתפותם  ו/או  ייצור  ומנועיםבמכרז  מים  משאבות  למתקני   ,

  על פי מסמכי המכרז, כולל, ביןויותיהם  ל התחייב יצוע כ טחת בולהב  , 01/2020כרז פומבי מס'  מ  -וביוב
 .  תקשרות במסגרתוהשאר, חוזה הה

 

לכ לשלם  מתחייבים  אאנו  סכום  כל  סכומים  ם  לסך  ו  דרישת  14תוך  הנ"ל  עד  קבלת  מיום  כם  ימים 
ד את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  כלשהו    רישתכםהראשונה  או  בתהליך 

או באופ כלשהו,  א   ן  הסכום  לדרוש  המבקשית  מאת  דרךתחילה  בכל  או  משפטית  בתביעה  אחרת,    ם 
 לשהו כלפיכם. יוב כ שר לחים בקלעמוד למבקששהי שיכולה טענת הגנה כלומבלי לטעון כלפיכם 

 

ל  אתם תהיו  דררשאים  או במספר  אחת  בפעם  הנ"ל  של הסכום  מאתנו את תשלומו  שכל  ישות,  דרוש 
 א יעלה על הסך הכולל הנ"ל. שסך דרישותיכם ל ד, בתנאיהנ"ל בלבחלק מהסכום ייחסת ל אחת מהן מת

 

 
 לביטול. ולא ניתנת  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה 

 
 לל. בכ ועד 16.12.2020בתוקפה עד  ארו תישערבות ז

 לא תענה.  16.12.2020דרישה שתגיע אלינו אחרי  

 וטלת. טלה ומבערבותנו זו ב 16.12.2020לאחר יום 
 

 ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ניתנ אינה  ת זוערבו
 

 ה. בות זתב ערשה לעניין כ א תחשב כדריעי אלקטרוני ו/או במברק לליה ו/או באמצדרישה בפקסימי
 

 בכבוד רב,     
 

 ____ בנק _____
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 3ופס ט
 

 כלליים איםתנ 01/2020כתב כמויות ומחירים למכרז מס' 
 
נאים המפורטים  ירים בכל הת ב בהצעת המח כאילו התחש  תף במכרז זהלן המשתרואים את הקב .1

 מסמכיו.  במכרז זה על כל
 

כל ההוצאוהצעת הקבלן המשתתף   במפרטים,   יםבמילוי התנא  ת הכרוכותכוללת את  הנזכרים 
 בתכניות, בכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים במכרז זה.

 

לא   בכל  החברה  הב תכיר  מאי  הנובעת  טטענה  או  תנת  בהבנת  בעות  כלשהו  מאי נאי  או   מכרז 
         התחשבות בו.

 
י  ייחשב על יד  יר העבודהות המפרט הטכני, מח כפוף להוראיות האמור לעיל, ובמבלי לגרוע מכלל .2

 : הקבלן ככולל את ערך
 

או  א. בעבודה  הנכללים  העזר  וחומרי  לסוגיהם  המוצרים  החומרים,  בה,   כל  הקשורים 
 והפחת שלהם. 

  

 של העבודות נשוא מכרז זה. ן השלם ה לשם ביצועדרושעבודה הכל ה ב.
 

 וכד'.  ד, בדרכים זמניות,  כונות, בציוודה, במכשירים, במהשימוש בכלי עב  ג.
 
ה .ד אמצעי  הדרוכל  לצורךזהירות  לרבות    שים  המכרז,  למסמכי  בהתאם  העבודה  ביצוע 

 נועה ושילוט וכד'. מחסומי תנועה, הכוונת  ת
 

הנ"  הובלת ה. אודה, העמסתםל למקום העבכל  פריקתם,  וכן  חסונ,  ם, שמירתם, החזרתם 
 לאתר העבודה וממנו. הובלת עובדים  

 

 וכד'.   דמי ביטוחלמיניהם,  והאגרות  המסים ו.
 

  ן והתכנון שיידרשו.דות המדידה, הסימועבו ז.
 

ות  והרשיונוהשגת כל האישורים, ההיתרים  תיאום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין,   ח.
 .  העבודות רך ביצועלצוים הדרוש

 

 שבת וחג.  כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, ט.
 

 ו.  דפים ממנ ועדה וסילוק פסולת ו ניקוי אתר העבו י.
 

 ות לכל סוגי העבודות.  ין הכנת תוכניצאות בגההו יא.
 

 כרז.  ות או מסמכים אחרים על פי המכל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכני יב.
 

 חשמל וטלפון.  צריכת מים, אספקת ו יג. 
 

 רז.  דיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכדמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הב יד.
 

כון מערכות המידע הרלבנטיות  , דיווח, עדביזרי עזרולי הרכבה ואשלמת, מכלהתקנה מו טו.
 דסיים.  עפ"י הנחיות החברה, תיעוד ושירותים הנ

 

זירות והעקיפ הקבלן, היש   ליות שלכל ההוצאות הכל  טז. קדמות  ה הוצאותיו המוות, ובכלל 
הוצאות וכן  סוג    והמקריות  מאיזה  שיידרשו  המכרז  שהואחרות  תנאי  אשר  ו/או  א, 

אמסמכ מחייבים  זיו  ובכלל  התקותן,  כל  המימון  ה  הוצאות  לרבות  הקבלן,  של  ורה 
להם  ן תיוודענה  ובין שה ות כולן ידועות עתה לצדדים,  והערבויות, בין שההוצאות האמור

 בעתיד. 
 
 בדיקות  .4

וציוד המוצעים  הישראלי על כל פריט או יחידה  החברה רשאית לדרוש בדיקה של מכון התקנים  
 הבדיקה למכון התקנים.  הוצאות  על חשבונו את הקבלן ישלם   די הקבלן.על י
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 ספרות טכנית  .5

 תיעוד.  כנית מלאה ו פקת ספרות טו גם אסעו יכללדה שיסופקו ו/או יבוצכל ציוד, תוכנה ועבו 
 
 אחריות  .6

מוצרים   ו/או  לציוד  היחידה  לתקומחירי  אחריות  יכללו  מכלול  במפרו/או  שיוגדר  כפי  ט  פה 
ו/או  י המכרז  באמור במסמכ  המכרז.  אין  ובמסמכי כדי לגרוע מהאחריות של הקבלן למוצרים 

 עפ"י אחריות יצרן. לעבודות עפ"י דין ו/או 
 
 לוגיים נו ים טכעדכונ  .7

י מחי  לצ רי  ו/א חידה  זאת  יוד  כל  יכללו עדכונים טכנולוגיים,  נוסף מעבר  ו למוצרים  ללא תשלום 
 ירון. יחידה המוגדרים במחלמחירי ה

 
 
 
 
 

 ________ ן: _______חתימת הקבל

 אריך: ____________________ ת
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 מספר מציע: ______________ 

 החברה( )ימולא ע"י                      
 

 4טופס 
 
 

 לכבוד
 יה בע"מ ת טברמי רק

 100גדוד ברק רח' 
 טבריה

 
 ג.א.נ.,

 
 )שם המשתתף במכרז(                                                        -אישור עו"ד  ן:הנדו

 
 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן: "הקבלן"כעורך דינו של הקבלן )להלן: 

 
 
 ות( : רשם השותפוירשם החברות/ רשום ב שמו המלא של הקבלן )כפי שהוא .1

____________________________________________ ________________ _________ 
 
 סק מורשה : לן/מס' עומס' ההתאגדות של הקב .2

_____________________ ________________________________________________ 
 
המנ .3 בעלי  הקבלן  שמות  של  תאג יות  של  שהינ )ובמקרה  שותפות  יד  השותפי  -ו  הכלליים  שמות  ם 

 : המוגבלים( ו
 

 __________________________________________ ___________________________ 
 
 : ן ים של הקבל ות המנהלמש .4

 __________________ ___________________________________________________ 
 
 ן : תם מחייבת את הקבל ם אשר חתימשמות האנשי .5

 _________________________ ____________________________________________ 
 
 : ל מנת לחייב את הקבלןימות הנדרש ע החת  הרכב .6

_______ _________ ____________ ____________________ _____________________ 
 
ו מורשי  ליה חתמעל ידי מי רקת טבריה בע"מ, שעפורסם  , אשר  01/2020הגשת הצעה למכרז מס'   .7

נן במסגרת  יצוען, היתקשרות בחוזה לב ע העבודות נשוא המכרז וההן, וכן ביצוימה של הקבל החת
הם, ועל פי כל  למים שהקבלן הינו צד  האגד של הקבלן, להסכה  סמכויות הקבלן, בהתאם למסמכי

 דין. 
 
 

 ___________________________                   ______________________ 

 עו"ד __________, ________     תאריך  

 מ.ר. __________________ 
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 _ _________ מספר מציע: ____
 ה(בר)ימולא ע"י הח                       

 5טופס 
 

 כנסות ור רו"ח על התתף ואישהצהרת מש
         לכבוד

 מי רקת טבריה בע"מ 
 100רק גדוד ברח' 

 טבריה
 

 ג.א.נ.,
 

 
 .ות ומנועיםאבמשאו שיפוץ ות ייצור ו/וע עבודהכנסות מביצ הנדון:

 
ו/או שיפוץ  ור  ייצ  תהיו לנו הכנסות מביצוע עבודו  2019-ו   2018,  2017  ,  2016  יםהרינו להצהיר כי בשנ

ומנועיםאבמש ו,  ות  מים  לפחו,  ביובאו  /למתקני  כולל מע"מ(    500,000    ת בהיקף של  )לא  במצטבר  ₪ 
 ם הנ"ל. אחת מהשני בכל ,לשנה

 
 

 _________ __ ___________ _______ חתימת המשתתף_
 ____________: ___תאריך

 
 

 
 
 
 

 חשבון אישור רואה 
 
 

" )להלן:   ___________________ וכרוהמשתתף לבקשת  החשב "(  שלואי  הצהרתביקרנו    ון    את 
  ,ביובאו  /, למתקני מים ומשאבות ומנועיםייצור ו/או שיפוץ  ודות  תתף בדבר ההכנסות מביצוע עב המש

ההצמכ לעיל.  הינ דווח  באחריותהרה  המשתתףה  ה  זו  נהלת  הצהרה  על  דעה  לחוות  היא  אחריותנו   .
 על ביקורתנו.  בהתבסס

 
מ ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  כללה  ערכנו  הביקורת  התומכות  קובלים.  ראיות  של  בדיקה 

ובמידע שבהצהרה   הנ"ל הצגה  וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה  בסכומים 
 בסיס נאות לחוות דעתנו.  מספקתשביקורתנו   יםאנו סבור מהותית.מטעה 

 
המבהתבסס  לדעתנו   הבחינות  מכל  נאות  באופן  משקפת  זו  הצהרה  ביקורתנו  הכנסות  על  את  הותיות 

אגירה ו/או מתקנים לאספקת מים וקווי    אחזקת תחנות שאיבה ו/או בריכותתף מביצוע עבודות  המשת
 ח לעיל. וורונות כמד נים האחבשלוש השעל ידו שבוצעו  סניקה 
 
 
 בכבוד רב,      _ ריך:___________את
 
 רואי חשבון           
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 6טופס 

 
 תצהיר 

 1976-בוריים, תשל"ולפי חוק עסקאות גופים צי
 2/2011כ"ל משרד הפנים חוזר מנ פיול

 
הח"מ לאחר  _______________  __ ת.ז.  _________________    מרח'  ________________  אני 

 לן:היר כלהלא אעשה כן, מצ הקבועים בחוק אםהאמת וכי אהיה צפוי לעונשים   מר אתלוי כי עלי רתשהוזה
 
נציג   .1 כמכה   אני   ,("המשתתף"  :)להלן  ___________________אני  ______  __________ן 

 את המפורט להלן.  ,המשתתףואני מוסמך להצהיר מטעם  במשתתף, 
 
למו .2 האחרוןעד  הצעות  עד  ו  במכרז,  להגשת  אלי זיקל  בעהמשתתף  בסעיף    וה  לחוק  2)כהגדרתו  ב)א( 

סק  לא הורשעו בפ  (("חוק עסקאות גופים ציבוריים"  :)להלן  1976-התשל"ו  ,ים ציבורייםעסקאות גופ 
עבירותביותחלוט    דין משתי  תנאים    ר  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי 

)להלן:   1987-מינימום, התשמ"זחוק שכר  י  לפ  או  ("ם זריםעובדיק  חו"  :)להלן  1991-תשנ"אהוגנים(, ה
 "(. מוםר מיניחוק שכ"

 
ב)א(  2רתו בסעיף  )כהגד  ואלי קה  זי  בעלרז, המשתתף וד למועד האחרון להגשת הצעות במכופין, עלחיל  .3

ים  לפי חוק עובדים זר  רותביותר משתי עבילחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט  
 חרונה.  ת לפחות ממועד ההרשעה האום, אולם חלפה שנה אחמינימר וק שכפי חאו ל

 
)להלן    1998-חתשנ"לות, הם מוגבזכויות לאנשים עלחוק שוויון    9היר, כי הוראות סעיף  מצ  אניכמו כן   .4

ככל   על המשתתף. לחילופין,   "חוק שוויון זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות –
ן, בין  הוא מקיים אות   מצהיר כיי שהנני  הר  –ק שוויון זכויות חלות על המשתתף  לחו  9ף  וראות סעישה

 היתר כמפורט להלן: 

מעא • המשתתף  מתהמשתת  לפחות,דים  עוב  100סיק  ם  משרד  ף  של  הכללי  למנהל  לפנות  חייב 
יישום בחינת  לשם  והשירותים החברתיים  הרווחה  סעיף    העבודה  לפי  שוול   9חובותיו  יון  חוק 

 שומן; לשם קבלת הנחיות בקשר ליי –דת הצורך ובמי  ת,זכויו

לפ ה  אם • בעבר  התחייב  משרד  משתתף  של  הכללי  למנהל  הרווחהנות  והשירותים    העבודה 
כברהח ל תיים  המשתתף    עיל,אמור  לעיל,  כאמור  התחייב  שלגביה  התקשרות  אתו  ונעשתה 

לחוק שוויון    9  סעיף  פיחובותיו לליישום  מנו, ואם קיבל הנחיות  מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש מ
 יישומן;זכויות, הוא גם פעל ל

ה • להעביר  מתחייב  סהמשתתף  לפי  שמסר  מהתצהיר  הכ עתק  למנהל  זה  משרד עיף  של  ללי 
 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה.  30ותים החברתיים, בתוך השיר ווחה וודה הרהעב

 
החב .5 ידי  על  יועסקו  העבודלא  ביצוע  לצורך  זופניי  נשוא   ותרה,  חועובדי,  ה  מומחי  למעט  זרים,  ץ,  ם 

קבלן משנה או  ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם,  ין בעקיפין, בין אם על  וזאת בין במישרין וב 
 קשר. ו אתאחר עמגורם  כל

 
א .6 תהווה  זה  תצהיר  במסגרת  להתחייבות  בניגוד  זרים  עובדים  העסקת  כי  לי,  בתנאי  ידוע  עמידה  י 

 דית של הסכם ההתקשרות.  ה יסופרותהווה ה תקשרות,הסכם הה
 
 בתצהיר זה:  .7

רון  , שוממיה ביהודהבי האוטונום, למעט עובדים זרים שהם תושזרים: עובדים זרי  ובדיםע 7.1
רשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל  , שבבל עזהוח

יישום  לחוק  ו'  עזה   פרק  רצועת  בדבר  )הסואזור    ההסכם  כלדר יריחו  והוראות  ים  כליים 
 . 1994-, תשנ"השונות( )תיקוני חקיקה(

 
 מו לגביו כל אלה: תושב חוץ שנתקיימומחה חוץ:  7.2

י 7.2.1     על  ישראדי תושהוזמן  שאב  כדי לתת  ל  כוח אדם,  או מתווך  כוח אדם  קבלן  ינו 
 חודית. לתושב החוץ מומחיות יישירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש 

 אל כדין. בישר ההשו 7.2.2 
 יחודית. עסק בתחום מומחיותו הי בכל תקופת שהייתו בישראל הוא 7.2.3 
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מומחיו 7.2.4 בתחום  עיסוקו  הכנ בעד  לו  תשולם  חודתו  אשסה  אישית  נופלת  ר  ננה 
הלשכה   באתר  כמפורסם  שכיר,  למשרת  במשק  הממוצע  השכר  מפעמיים 

 לסטטיסטיקה. 
 

_____________________ ____ 
 ה ימחת

 
 
 
 

 "דעוור שיא
 
 
 

ביום   כי  בזה  מאשר  הו______הנני  בפני______  שברח'  במשרדי    ,________ ______עו"ד    ,פיע 
מר  _______________  זי_________________  אשר  ת.ז.  ___  ע"י  עצמו  הה 

אישית/_________________  לי  להצהי  ,המוכר  עליו  כי  שהזהרתיו  צפולאחר  יהיה  וכי  האמת  את  וי  ר 
 ם עליה. אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחת אם לא יעשה כן, בחוק יםים הקבועש לעונ

 
 ___ חותמת ________________   ____________ עו"ד ________ 
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 טופס 7
 

 דף מידע 
 
 תיאור המשתתף : .     1

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 שנים לפחות( :  5פירוט נסיון של המשתתף בארץ )במשך     .   2

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
למש .       3 הקשורים  משנה  קבלני  ו/או  עובדים  צוותי  רשימת  )מס'  איתם   ההתקשרות  וסוג  תתף 

 ודה המועסקים על ידי המשתתף( :העב
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

למתקני    ועיםו/או מנ  ,ייצור ו/או שיפוץ משאבותהמשתתף עבודות    רשימת לקוחות עבורם ביצע  .       4

 . מים וביוב

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 _____________. ____________שם איש הקשר למכרז ____  .       5
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 8טופס 
 
 

 תצהיר 
 

_________________  מרח________________    מ"הח   אני _________________  ז.ת'    לאחר . 
  מצהיר ,  כן  אעשה  לא   אם  בחוק   הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה   וכי  האמת  את   לומר  עלי  כי   שהוזהרתי 

 : לןכלה
 
,  במציע________  ________כ  מכהן  אני"(,  מציע ה: "להלן__ )_________________   נציג  אני .1

 . להלן המפורט   את, המציע  מטעם  להצהיר  מוסמך  ואני

 
  מ'   150של    , מתקן לבדיקות הידראוליות, של משאבות, בענף המים, עד לעומקהמציע  יש ברשות .2

 .ת"ש לפחו מק 600  עד ותוספיק 
  

 
 
 

        _________________________ 
 חתימה                

 
 
 

 ד "עו אישור
 

__________,  ____________ ____   ד "עו,  בפני  הופיע ____________    ביום   כי  בזה  מאשר   הנני

_שברח  דישרבמ   אשר ________  ______________________ __  מר____________________  ' 

  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר,  אישית  לי   המוכר  . _________________/ז.ת  י"ע   עצמו  זיהה

 . עליה וחתם ל"הנ  הצהרתו תנכונו  אישר, כן יעשה לא אם  בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת

 
 
 

 ______________ : _____ חותמת   ___________ : _________ד"עו
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 9טופס 
 

 טופס ביקורת מסמכים 
 

 )להשלמה ע"י הקבלן( 
 

 למתקני מים וביוב  ומנועים  ייצור ו/או שיפוץ משאבות שם העבודה

 01/2020 מס' מכרז
 

 חתימת הקבלן  פרוט  שם המסמך מס'

1 

,  ותהידראולי תן לבדיקוש ברשות המציע, מתקכי י אישור
יקות  וספ מ' 150לעומק של   אבות, בענף המים, עדשל מש

   .מק"ש 600עד 
 תקשרות / חוזה ה 9טופס 

 

 

2 

ים אישור על רשיון עסק, בהתאם לצו רישוי עסקים )עסק
וונטי,  או על פי הסעיף הרל  1995-טעוני היתר(, התשנ"ה

וע  שקדם לצו זה או על פי פריט רלוונטי, לצורך ביצ
 . העבודות

 

 

  ול פנקסי חשבונות ניה עלבתוקף אישור  3
 

 

   וי מס הכנסה במקורכיעל נ אישור 4

 ערבות בנקאית כמפורט בתנאי המכרז  5
₪, בתוקף עד   30,000ע"ס  

 . .12.202016לתאריך 
 

   אישור על רישום כעוסק מורשה  6

   .4טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ 7

   . 5 פסוטמצורף כעל הכנסות, בנוסח השור רו"ח הצהרה ואי 8

9 
וע עבודות ייצור ו/או צעל בי  רשימת עבודות והמלצות

, למתקני מים וביוב, כנדרש בסעיף משאבות ומנועיםשיפוץ 
 ג' לעיל.  2

 
 

   .  6טופס תצהיר על העדר הרשעות, בנוסח המצורף כ 10

   . 7טופס דף מידע, בנוסח המצורף כ 11

14 
ינויים שנשלחו  העדכונים ו/או השבהרות, ההודעות, כל הה

למציעים, לרבות סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי  
 הקבלן. 

 
 

15 
הקבלן",   "הצעת  גבי  על  הצעתי  את  ט'  מילאתי   , 1נספח 

 פרק ב'  ל  ק א' ואת הצעתי ביחסיחס לפרב', ב למסמך
  

 ימה על מסמכים והשלמתםתח 16
על  תח אחדמתי  ממסמכי    כל 

א  והשלמתי  הטעון  המכרז,  כל  ת 
 ו/או מילוי במסמכי המכרז. השלמה

 

 

ידוע לי כי החברה רשאית לפסול את הצעתי, וזאת בין היתר במידה ולא צורפו איזה מן המסמכים הנ"ל או  
 כרז. הוראות מסמכי המרטים הדרושים, בהתאם למו איזה מן הפלא הושל 

 

להקל על המציעים, ואין בו כדי לגרוע מכל  מנת  ועל  צרכי יעילות  ך ורק לטופס זה נועד א  כמו כן, ידוע לי כי
דרישה ו/או הוראה אחרת לפי מסמכי המכרז, ו/או כדי לפגוע בכל זכות העומדת לטובת החברה לפי מסמכי  

 פי כל דין. המכרז או ל 

 
 ______ ע _____________ שם המצי                 ________       ריך    _____________ את

 חתימה  _____________________                       ____________    חותמת  _________
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 חוזה   -מסמך ב' 

 
 2020שנערך ונחתם בטבריה ביום __________ לחודש __________ 

 
 בין 

 
 בע"מ  מי רקת טבריה

   100גדוד ברק  רח' 
 טבריה 

 "( החברה")להלן  
 מצד אחד : 

 

 לבין 
 

______________ ____ 

_________________ _ 
 "( הקבלן)להלן "

 מצד שני : 

מכרז    :הואיל החברה  פרסמה   ___________ ל וביום  שיפוץ  פומבי  ו/או  ומנועיםייצור  ,  משאבות 
 "(;המכרז )להלן: "  01/2020 מכרז פומבי מס', ביישובי התאגיד, למתקני מים וביוב

 
   והקבלן הינו הזוכה במכרז; :והואיל

 
נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז, והקבלן  ביצוע עמהקבלן  להזמין  החברה    וברצון והואיל: בודות 

 מעוניין לבצע את העבודות הנ"ל, והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז; 
 

 ן : דלהלן הצדדים כלפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בי

 פרק א'    כללי 

 חוזה. וראות הכדין ה הצהרות הכלולות בודין המבוא וה .  1
 
 נותהגדרות ופרש   . 2

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות  המפורטים       2.1
 בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת :

 

 שמעותמה                המונחים
 

החברה  המכרז                 "המכרז" ידי  על  שיפוץ  ייל  שהתפרסם  ו/או  משאבות  צור 
למתקניומנועים וביוב  ,  מס'  מים  פומבי  מכרז  התאגיד,  ביישובי   ,
01/2020 . 

 

 התנאים הכלליים של המכרז.          "תנאי המכרז"
 

 מי רקת טבריה בע"מ.              "חברה"
  

מנהלי                    לן"הקב" מועסקיו,  עובדיו,  ע לרבות  שיועסקו  המשנה  קבלני  ידו,  ו,  ל 
 בשמו ומטעמו.  ישור החברה וכל הבאיםלאחר קבלת א

 

על                   "המפקח" לפקח  החברה  ידי  על  בכתב  שימונה  שיפוץ  מי  ו/או  ייצור 
ומנועים וביובמשאבות  מים  למתקני  החברה   ,  במסגרת    ברחבי 

 זה.  וזהח
 

פ                 ""התקן על  תקן  של  תשי"גכמשמעותו  התקנים,  חוק  ותקנות    1953-י 
 . 1982-שמ"ב מן השגחה( התנים )תו תקן וסי התק

 

תשי"ג                     "תו תקן" התקנים  חוק  פי  על  תקן  תו  של  ותקנות    1953-כמשמעותו 
 . 1982-התקנים )תו תקן וסימן השגחה( התשמ"ב 
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נספחיו,                 "החוזה" כל  על  החוזה,  מ  פירושו  שאינם  ובין  שצורפו  צורפים,  בין 
המפרט התולרבות  מים,  וכל  מכל  כניות,  שהוא    סמך,  וסוג  מין 

נוספות   ו/או תוכניות  נוספים  שיצורף לחוזה בעתיד לרבות פרטים 
 או תוכניות משנות. 

 

העבוד             "העבודה" כל  והפעופירושה  וההתחות,  של  ות  ייבוי לות  חלק  וכל 
וההתח  הפעולות  לבצע,  העבודות,  הקבלן  שעל  בהתאם ייבויות 

עלחו בקשר  ונספחיו  ו/או ם  זה  ומנועיםשיפוץ    ייצור  ,  משאבות 
ברחבי העיר בין אם היא מפורשת ובין אם לאו,    למתקני מים וביוב

ם לחוזה  לרבות כל עבודה שתוטל על ידי המפקח על הקבלן בהתא
ארעיות  ולרבות   לביצועבודות  בקשר  או  לביצועו  של  הנדרשות  עו 

 חוזה. ה
 

דרכם, מתחתם ם,   ר בהמתקנים ותוואי קווי הסניקה, אשחום הת    "אתר העבודה"
כל  א לרבות  הקרובה,  סביבתם  וכן  העבודה  תבוצע  מעליהם  ו 

מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודה על  
 זה. פי החו

 

עביצו      ודה""ביצוע העב כל  זה לשביעותעה של  פי חוזה  על  של המפקח    בודה  רצונם 
 והחברה. 

 

חשמל  "החומרים והציוד" מכני,  וציוד  בנ   אחר,אי  מגופים,  יה,  חומרי  אביזרים,  צנרת, 
האחרים   החומרים  כל  ו/או  צבעים  חילוף,  חלקי  עזר,  חומרי 

 הדרושים לביצוע העבודה. 
 

ויוכנהתוכניו            "התוכניות" שהוכנו  ידית  על  ויאושרו  הקבלן  ידי  על    החברה,   ו 
  לענין חוזה שאושר בכתב על ידי המפקח  לרבות כל שינוי בתוכנות  

חירון אחרים שיאושרו בכתב על ידי המפקח  כל תוכנית ומ  וכן  זה,
שיתווספו   כמויות  וכתבי  תוכנות  וכן  לזמן,  מזמן  זה  חוזה  לענין 

 . רו על ידי המפקחמזמן לזמן, ויאוש
 

לצרכן                          "המדד" המחירים  הלמדד  ידי  על  המתפרסם  המרכזית  )כללי(  שכה 
 שיבוא במקומו. אחר שמי סטיקה או כל מדד ר לסטטי

 

 המדד הידוע במועד חתימת החוזה.   "המדד הבסיסי"
 

 ן. המדד האחרון הידוע במועד הגשת החשבון ע"י הקבל         "המדד הקובע"
 

מ                  ""כוח עליון בלבד:  להלן  המנויים  המקרים  אויב,  רשימת  פלישת  לחמה, 
)ב  נתעם כוחות מזויינים של מדיקרבות   זה מלחמה  הוכר ין שאויב 

גיוס    ובין כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען  טבע.  ואסון  לאו(  אם 
 מילואים שביתות, השבתות וסגר אינם נחשבים ככוח עליון. 

 
עותו בחוק  וק כמשמ ורך פרשנות רואים את החוזה כחקל על החוזה. לצחוק הפרשנות יחו     2.2

 הנ"ל. 
 

ואזה זה,  חו   2.3 יעל נספחיו השונים הקיימים  יפו  ובאושר  רש במקרה של סתירה,  בעתיד לא 
כל   וללא  ממנו,  העולה  הכוונה  לפי  אלא  מנסחו  כנגד  משמעות  דו  או  וודאות,  אי  ספק, 

 סעיפים ולסעיפי משנה.לחלוקת החוזה ל כותרות שוליים והזדקקות לכותרות, ל
 

 נספחים .      3

מצורפיםהמסמכים המפורטים      3.1 בין אם הם  ובין  להלן,  ב  לאו,אם    בפועל  לי  מהווים חלק 
 נפרד מחוזה זה : 

 

 נוסח הזמנת עבודה.  - נספח א'  
 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן.  - נספח ב        

 טוחים. בי אישור על קיום -          1נספח ב'  
 הצהרת הקבלן.  -          2ב'   נספח

 חום. ם לביצוע עבודות בתנאים מיוחדי -        3  נספח ב'
 . סיוםודת תע     - נספח ג'  
 הוראות בטיחות.      -   נספח ד'
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 הוראות תשלום.      - נספח ה'  
 . , למתקני מים וביוביםמשאבות ומנועלייצור ו/או שיפוץ תאור העבודה      - נספח ו'  
 יבוי אש. מפרט גילוי וכ     - נספח ז' 

טכניים       - נספח ח'   הכלמפרטים  הבינמשרוהמפרט  בניה לי  לעבודות  בהוצאת    -די 
 ה )לא מצורף(., במהדורתו האחרונןטחוהבי משרד

 

 פרקים : 

 מוקדמות.   -   00
 עבודות עפר.   -   01
 עבודות בטון יצוק באתר.   -   02
 ום. רי בטון טרמוצ  -   03
 עבודות בניה.   -   04
 עבודות איטום.   -   05
 ח. עבודות טי  -   09
 עבודות צביעה.   -   11
 מסגרות חרש.   -   19
 בבנין. שים אלמנטים מתוע  -   22
 אתר וסלילה. פיתוח ה  -   40
 משטחי בטון.   -   50
 סלילת כבישים ורחבות.   -   51
 אספקת חומרי תשתית ובניה.  -   55
 .    קווי מים, ביוב ותיעול  -   57

 הקבלן.  הצעת - 1-נספח ט' ט
 רון. מחי     - נספח י'    

 כללית. מפה    - נספח יא'   
 פרוטוקול מסירה.    - נספח יב'   

 תביעות.  הצהרה על חיסול - יג'   נספח
 נוסח ערבות בנקאית.       - נספח יד' 

 

ול להלן  יכונו  זה,  חוזה  לרבות  לעיל,  המפורטים  המסמכים  "מסמכי  כל  הקיצור  שם 
 ז". המכר

 

סלמ     3.2 כל  ברשניעת  כי  הקבלן  בזאת  מצהיר  חלק  פק,  המהווים  המסמכים  נפרד  ותו  בלתי 
כנם, קיבל את כל ההסברים קרא אותם, הבין את תו  , כירבות אלה שלא צרפומחוזה זה, ל

 אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם.

ידו לא   או אי התחשבות  אי החוזה על ידי הקבלןאי הבנת תנאי כלשהו מתנ על  תקנה    בו 
כלשהי   זכות  סוגלקבלן  מכל  נוסף  תשלום  תב   לקבלת  כל  לו  יהיו  ולא  או  ישהוא,  עות 

 ין זה. בענ דרישות
 
 הקבלן הצהרות .    4

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל האביזרים שיסופקו על ידו הינם מהדגמים  האחרונים      4.1
כל אביזר שיסופק    המיוצרים ידו במסגרת  וכי  ויעמוד בדרישות התקן  על  זה יתאם  חוזה 

 . ביזרת האראלי התקף במועד התקנשהי
 

כל האביז כי  ומתחייב  ידרים  הקבלן מצהיר  על  ויותקנו  תו  שיסופקו  ו/או  תו תקן  ישאו  ו 
וקבלת   הגורמים המוסמכים  ידי  על  לבדיקת התאמת האביזרים  הוא אחראי  וכי  השגחה 

 רם לכך. אישו
 

יב     4.2 העבכי  באתרי  העבו ודקר  בהזמנות  שיפורטו  כפי  אה  ויבחן  הנתונים  דה  התנאים,  ת 
העבודה והנסיב בביצוע  הקשורים  הנובעים    ות  והכל    ממנהו/או  התשתיות,  קודם  לרבות 

לתחילת העבודה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות  
 נתון כלשהו.   יעה של תנאי אוהחברה, שמקורן באי יד או אחרות, כלפי

 

קר   4.3 כי  מצהיר  ונספחיוהקבלן  זה  חוזה  תנאי  התנאים  ,  א  לאשורם  לו  וברורים  ידועים  כי 
ובנספחיו  רישו והד זה  שבחוזה  לעבודות  ת  הדרוש  כל  את  ולבצע  לקיימם  ביכולתו  יש  וכי 

שיפוץ   ו/או  ומנועיםייצור  מים  משאבות  למתקני  אביזרוביוב,  של  אספקה  לרבות  ים , 
פי כל  עדים שנקבעו למסירתם ועל  פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם, במו וחומרים על  

 דין. 
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להעסי מתחייב  מקצהקבלן  עובדים  במספר  ק  ומיומנים  ל ועיים  שיפוץ  הדרוש  ו/או  ייצור 
זה  דים ובתנאים שנקבעו בחו, ביישובי התאגיד, במוע, למתקני מים וביובמשאבות ומנועים

 זה.
 

מצהיר    4.4 היכו   הקבלן  את  לו  יש  הידע,  כי  הפיננסית,  הניסיו לת  הכישוןהמיומנות,  רים  , 
,  משאבות ומנועים  או שיפוץייצור ו/מן הדרושים לצועיים והטכניים וכח העבודה המיוהמק

וביובלמתק מים  וכי  ני  זה  חוזה  להוראות  בהתאם  התאגיד,  ביישובי  מניעה  ,  אין 
ויותיו על פיו לא יהא משום וע התחייב זה ובביצ  חוזה   להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על

 ישיים כלשהם.גיעה בזכויות של צדדים של פ
 

לנו שהחבר      4.5 ידוע  לו  כי  וכי הזמנה  ות עבודה בהיקף כלשהו  הזמנה אינה מתחייבת למסור 
, ביישובי התאגיד, מותנית בקבלת  ובמים ובי   , למתקנימשאבות ומנועיםייצור ו/או שיפוץ  ל

 מעת לעת בהתאם לצורך. ות ו/או דרישות הזמנ
 

ודה והקבלן  ית בכל עת לשנות את זמני העבברה תהא רשאוע לו כי החמצהיר  כי יד   הקבלן      4.6
לתוס זכאי  יהא  שינוי כאמ פת תשלום  לא  בגין  כן תהא החברה רשאית  כלשהיא  כמו  ור.  

לן  ההזמנה ולקברת  מסיימים ממועד    7סרה לקבלן, כולה או חלקה, תוך  לבטל הזמנה שנמ 
 ו/או אחרת בענין.  ה ו/או תביעה כספית  לא תהיה כל טענ

          

שלגביהם    המין המשובח ביותר ומתקנים או חומריםהקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מ    4.7
ייצור  לתקנים האמורים לשל מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם קיימים תקנים 

ה זה  , אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזוביוב  , למתקני מיםיםמשאבות ומנוע ו/או שיפוץ  
 ביעה מפורשת זו. לפי ק  או בנספחיו שאז ילכו

 

מצה     4.8 ומתחייהקבלן  זכוייר  הבעלות,  זכויות  כי  לו  ידוע  כי  הזכויוב  וכל  היוצרים    ת ות 
וסוג שהוא, מין  וכי    האחרות, מכל  לחברה  שייכות  שימוש במפרטים  בהם  יעשה  לא    הוא 

 . ביצועו של חוזה זהאלא לצורך  הואכלש
 

ממ 4.9 יאוחר  חוזהעו לא  חתימת  לקהימציא    זה  ד  את חברהבלן  והוצאותיו,  חשבונו  על   ,
 כים והאישורים כדלקמן:סמהמ

 

ביטוחים   4.9.1 קיום  חתום  ימקורנוסח  ) אישור  חברת  ן  כדי(  ידי  בנוסח  ביטוחהעל   ,
   .1נספח ב' המצורף כ

 

 . 2 'ב נספח ןהחתומה על ידי הקבל  הקבלן הצהרת 4.9.2
 

 . 3ב'  פחנסם, חתום על ידי הקבלן, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחו 4.9.3
 

במשך      4.10 כי  מתחייב  יתחז  הקבלן  החוזה,  תקופת  בריכוכל  שאיבה,  תחנות  את  אגירה,  ק  ת 
לאספק רצוףמתקנים  באופן  סניקה  וקווי  מים  אספקת ת  לאפשר  כדי  וסדיר  שוטף  מים    , 

 צרכנים.שוטפת וסדירה לכל ה
 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים   .   5

עם    5.1 מיד  לבדוק  הקבלן  אח  על  כל  או  החוזה,  כלקבלת  את  ממרכיביו,  והמידע   ד    הנתונים 
 הכלולים בהם. 

 

, אי התאמה, דו  ת, סתירהל עת אחרכובין ב  5.1סעיף קטן  בין לפי האמור בקבלן,  גילה ה      5.2
שהיה    החוזה להוראה אחרת ממנו או ה אחת מהוראות  משמעות, וכיוצא באלה בין הורא

בפי  הקבלן של  מסופק  הנכון  כל  רושו  של  או  או שמסר המפקח  מסמך  הודעה  חלק ממנו, 
אין   שלדעתו  את  לקבלן,  כהלכה  מפרש  בכתהקבלן  הקבלן  יפנה  למפקח החוזה,  תן  ישי  ב 

  הודעה   אי מתן    הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.רבות תוכניות לפי  הוראות בכתב, ל
י בפירוש החועל  בדבר מחלוקת  לפידי המפקח  משום הסכמה  בה  אין  הקבלן    רושו שלזה 

 זה זה. והיא לא תגרע מאחריות בחו 

חוזה לפני ביצוע   לכל סתירה בין מסמכי ההקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח  
בכך,   חוזה, לא יהיה  ונהג לפי פירוש מסויים ל   בל הוראות כאמור, לא עשה כן,העבודה ולק

לפי שיקול    לפי פירוש אחר,  המפקח להורות לקבלן לנהוגאו בסתירה כאמור, כדי למנוע מן  
ה ומיטב  המפקחדעתו  של  המקצועית  הקבלן    בנתו  דין.  לכל  פי  ובכפוף  על  לנהוג  מתחייב 

ו טענות בשל כך שנהג לפי  יו לו כל תביעות או דרישות אראות המפקח לענין זה, ולא יה הו
 כלשהי של המפקח, כאמור. או בגין הוראהירוש, כאמור, פ

 

להמצי    5.3 רשאי  לעתהמפקח  מעת  לקבלן,  העבודהא  ביצוע  כדי  תוך  לרבות  ,  הוראות,   ,
 ודה. ת, לפי הצורך לביצוע העבתוכניו
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אין    ולםא מחייבות את הקבלן,    5.3-ו   5.2נים  פקח שניתנו שהתאם לסעיפים קטהוראות המ    5.4
 החוזה.  גרוע מאחריותו של הקבלן על פיף קטן זה כדי לבאמור בסעי

 

הכלול   זה והתיאור   ניות כמשלימים זה את ות את המפרטים והתוכ מובהר בזה כי יש לרא 5.5
 ים באחרים, לפי הענין. כתמצית לתיאורים הכלולבכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או 

 
  ויותסתירות במסמכים בענין הנוגע לביצוע העבודה סדר עדיפ  . 6 

צא באלה בין  אפשרות לפירוש שונה וכיו  רה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות,מק  בכל   6.1
לביןהאמ זה  חוזה  בהוראות  מנספחיו   ור  בענין    האמור באחד  לנספח,  נספח  בין  הנוגע  או 

 יות הבא :       ודיפ י סדר העבמסמך לפ  כריע ההוראה הכלולהלביצוע העבודה ת
 

 התוכניות.  א. 

 הכמויות. כתב  ב. 

 מיוחד. מפרט ה ג. 

 חוזה ההתקשרות.  ד. 

 ליים. ישרא  תקנים .ה
                

בדרישותיו מן במסמך   סמך הבא אחריו מחמירהקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מ
 המסמך הקודם. ר עדיף על שאז יהיה המסמך המאוח הקודם,

 

וכי   6.2 אי התאמה  סתירה,  של  בכל מקרה  לעיל,  לאמור  בין בנוסף  זכרים  ים הנהמסמכ   וצ"ב 
בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג   המפקח והמפקח יתן הוראות  לעיל, חייב הקבלן לפנות אל

     על פיו. 
 

  ות, אפשרות לפירוש שונה רה, אי התאמה, דו משמע בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתי     6.3
, בשאלת  לפי שיקול דעתואלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח  צא בוכיו

 ראותיו. העדיפות והקבלן ינהג על פי הו
 

 זמנים ודה, בצוע ולוח פרק ב' הזמנת עב

 הזמנת עבודה  .   7

, למתקני  משאבות ומנועיםייצור ו/או שיפוץ  ל  מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה הינו חוזה     7.1
 , ביישובי התאגיד. מים וביוב

היומיומיות   לעבודות  מתמסו  החברהבנוסף  לקבלן  עבור  הזמנות  לפעם  נפרדות,  פעם  דה 
להלן,    דשי,עבודות שהוגדרו בהסכם החומעבר ל כל  בהתאם לצרכיםכמפורט  על  הזמנת  . 

    הוראות מסמכי המכרז. ודה וצו עבודה תחולנהעב

ישירה    הזמנה תיצור התקשרות ה, באופן שכל  ה הוראות החוזל הזמנת עבודה תחולנ כ  על
זה זה בה  וכל הוראה בחו  ט בהזמנה ובמסמכי המכרזהמפורלן על פי  לבין הקב  החברהבין  

"מצוי לה  ."החברהן  ההזמנה  הוראות  בין  סתירה  של  מקרה  המכרז  בכל  מסמכי  וראות 
תירה,  בכל מקרה של ס גרוע מהאמור לעיל,  י ל מבל מכי ההזמנה.  תהא עדיפות לקבוע במס

התאמ וכיוצ"באי  והמפקח    ,ה  המפקח  אל  לפנות  הקבלן  בדי חייב  הוראות  סדר יתן  בר 
פיוהעדיפו על  לנהוג  ב  -  יות שיש  יהיה מחויב לפעול  ולא  הקבלן  להוראות המפקח  התאם 

 המפקח או החברה בעניין זה.  או דרישה כלפי היה לו כל טענהת
 

במסירה  רתימסנה  ההזמ     7.2 בדו   לקבלן  או  בפאישית  או  רשום  בחירת  אר  לפי  קסימיליה, 
  יבת את הקבלן עםת תחשב כנמסרת ומחימסירה אישילן בלקב  רשתימסהזמנה    .  החברה

שעות    48מחייבת את הקבלן  אר רשום תחשב כנמסרת וכתה לו. הזמנה שתשלח בדוירמס
 ה.הקבלן שבמבוא לחוזה ז   לחה בדואר מבית הדואר בישראל לפי כתובת לאחר שנש

  מחייבתיה, לקבלן לו יש מכשיר פקסימיליה, תחשב כנמסרה וכח בפקסימיל הזמנה שתשל
 ם שיגורה. ן מיד עאת הקבל

 

ת  למהש ותאריך עבודה ה , אתרהשםבין היתר, את עבודה יכללו, וצו התחלת   הזמנת עבודה      7.3
 העבודה. 

 ח א'. נספתהא על פי נוסח  דה, הזמנת עבויצורף הסבר מפורטלהזמנת העבודה 
          

הבאים,       7.4 הכללים  עפ"י  תתבצע  יזומה  הוצאתימים    7תוך  עבודה  העבודה,  הז  ממועד  מנת 
 העבודה. סיור באתר   כאמור, יתקיים
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בכתב,   ור, בקשה לאישור לאחר הסיור כאמ   ח לחברה הקבלן לידי המפק  עבור הזמנה יעביר
 טרם ביצוע העבודה. 

 

ושי  החברה  ביקשה     7.5 תיקון  ו  פוץלבצע  ציוד  החלפת    או/של  ו/או  צנרת  ו/או  של  מגופים 
תף  הזמנת העבודה רק לאחר שיערך סיור משו  , תוצא לקבלןשיעבודה, מעבר למחיר החוד

 הקבלן והמפקח באתר העבודה.  נציג,  החברהבהשתתפות נציג  
 

  ץע תיקון ושיפויר לביצוהצעת מח  לחברהימים ממועד הסיור כאמור ימציא הקבלן    7ך  ות   7.6
    '.ישבנספח  ל פי המחירים עאתר למתקן/ים שב

 

קבלן  הקבלן ול  לעדי, לקבל את הצעת המחיר של שיקול דעתה הב  תהא רשאית, לפי   החברה   7.7
 . 'ינספח  יצוע על פי הוראת א הזמנת עבודה לבתוצ

                      
  בדיקות מוקדמות .   8

וסביבתו, את    את אתר העבודהזמנת העבודה,  כל ה  דוק, מיד עם קבלת הקבלן מאשר כי יב   8.1
והחו העבודות  של  וטיבם  ל כמויותיהם  הדרושים  העבודה,מרים  הגישה,    ביצוע  דרכי  את 

אשר יש  ואת כל הגורמים    אליהן ותנאי  העבודה, ם  רישל מערכות תשתית והחיבומיקומם  
  יעה ו/או טענה ולא תהיה לו כל תב  איןלהיות להם השפעה על התחייבויותיו, וכי    או עשויה

ברה, ח לגויותיו בכתב  ההזמנה, את הסתיי  יום ממועד קבלת  7הגיש, תוך    בענין אלא אם
 כל דיחוי.   המקרים, תתבצע העבודה ללאבמקרים של עבודות יזומות, ביתר 

   

רה  בכל תחום השיפוט של החבתבוצע באתרים    יא בחשבון שהעבודההקבלן מצהיר כי הב    8.2
כבלי חשמל    שוחות, ריצוף, עמודי חשמל,אי ביקורת,  סוג שהוא, ת  לבהם קיימים צנרת מכ

וכן  הקרקע,    שונים  מסוגים  מערכות  וטלפון  מתחת  והן  הקרקע  מעל  המבנים  הן  בקירות 
כו אווברצפות  לא  לם  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  מתחת    חלקם.  מתקנים  הקבלן  יתקין 

    .1498  ישות התקן הישראליותקשורת כאמור בדר שמללכבלי ח
        

ה     8.3 כי  יסוד בדיקותיו המוקדמות  על  כי שוכנע  הנקוביהקבלן מצהיר    ' י  בנספחם  תשלומים 
הקבלן,  לחוזה  להצעת  ט'  ובהתאם  דעתונספח  את  מניחים  ה   ,  תמורה  לכל  ומהווים  וגנת 

ה בלתי נכונה  כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכ  לפי החוזה. לא תוכרהתחייבויותיו  
   הקבלן.  העבודה על ידישל תנאי  

 
  דרכי ביצוע תכנון ולוח זמנים .  9

ל   מתחייבהקבלן       9.1 המפקח,  להגיש  יזומות  אישור  יאוחרבעבודות  תו  לא  ימים    10ך  מאשר 
עממועד   הזמנת  כל  דרמסירת  בדבר  בכתב  פרוט  ל בודה  העבודה,  של  הביצוע  רבות  כי 

  . לביצוע העבודהה ולוח זמנים  ש בדעתו לבצע את העבודהסדרים והשיטות אשר לפיהם י
לזמן, מזמן  דרישתו,  לפי  למפקח,  ימציא  ופרטים  הקבלן  לדרכי    הסברים  בקשר  בכתב 

הזמני ולוחות  עדכוניםהביצוע  לרבות  האמורים,  עפ"י     ופירוטים.  ם  דחופות  בעבודות 
 עפ"י אישור המפקח.  יתבצעו העבודות ללא כל דיחוי  קריאות

 

לוח זמנים על ידי המפקח,  9.1בסעיף קטן    כלשהי מהאמור  לא קיים הקבלן הוראה     9.2   יוכן 
 לן.ההכנה, כאמור, יחולו על הקב תהקבלן. הוצאו  והוא יחייב את

 

ב     9.3 לל ין בשל כך שהעבודה אינהמפקח רשאי, בכל עת,  ובין ה מתנהלת בהתאם    וח הזמנים 
להורות החוזה,  להוראות  בהתאם  אחרת  הזמנים    מסיבה  לוח  שינוי  החלפתו על  על    או 

קטן   סעיף  יחול  המפקח  הוראת  ועל  המחוייב9.2באחר,  בשינויים  תוק   ים.  ,  אושונה,    ן, 
 י המפקח. על יד   נים את הקבלן מזמן אישורוהוחלף לוח הזמנים יחייב לוח הזמ

 

ין שאושר  לפי הוראות סעיף זה לחברה ו/או למפקח, בתכנית, או חומר  המצאת כל מסמך,       9.4
ת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו  שר, אינה פוטרם ובין שלא אועל ידי מי מה

ות כלשהי בקשר לביצוע  , ואינה מטילה על החברה או המפקח אחרי זה ולפי כל דיןלפי החו
כהעב תתקבל  לא  כן,  כמו  להארכת  ודות.  בקשה  בל  העבודות  בהגשת  מועד  עיכובים  של 

ם במסמכים  ך לבצע תיקוניו/או בשל הצורור לעיל על ידי הקבלן סמכים ו/או נתונים כאמ מ
 .  ו החברהו/או נתונים אלה, לפי הוראת המפקח א

 
 
 
 

 התחלת ביצוע העבודה    . 10

יתחיל העב  הקבלן  שי בביצוע  בתאריך  מודה  ידי  על  שתיקרא  יקבע  בכתב  המזמינה                צו לווה 
ל  בהתאם  בביצוע  יחל  הקבלן  עבודה.  בביהתחלת  וימשיך  הזמנים  זלוח  סדר  לפי  בכל צוע               ה 
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העב להשלמת  הדרוש  ובקצב  הביצוע  משלבי  התקופהאחד  תוך  ובהתאם    ודה  בחוזה  שנקבעה 
   כך.הוראה מפורשת בכתב המנוגדת למאת המפקח    כר בחוזה, אלא אם כן קיבלללוח הזמנים הנז 

בתקופת כלולה  לעבודה  ההתארגנות  ולא     תקופת  לקבלןהביצוע  המועד    ה דחייכל    תינתן  של 
 גנות לעבודה.בודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת התארב בצו התחלת עהנקו

 
   , לרשות הקבלןהעמדת אתר העבודה, כולו או חלקו .   11

ו חלק  לרשות הקבלן אתר העבודה או אותלעיל להתחלת העבודה, יועמד    10בע בסעיף  במועד שנק
המש  ממנו הדרוש, להתחלת של העבודה  ללו ביצועה  מכן    ח הזמניםכתה בהתאם  הנזכר. לאחר 

חל לזמן,  מזמן  הקבלן  לרשות  מאתיועמדו  נוספים  העבודה.קים  לביצוע     ר  שיידרש  כפי  הכל 
 ודה בהתאם ללוח הזמנים.העב

 
   מועד השלמת העבודה . 12

מת   12.1 להש הקבלן  את  חייב  שיפוץ  לים  ו/או  בייצור  הקשורות  ומנועיםהעבודות  ,  משאבות 
וביוב מים  התאגיד,    ,למתקני  מושלמים  ביישובי  אותם  ולמסור  עבודה,  הזמנת  שבכל 

 לביצוע. הזמן שהוגדר  בכל הזמנה ו/או קריאה ק פרלשימוש תוך   ומוכנים
המפורטים מהמוע  המועדים  הינם  עבודלעיל  התחלת  בצו  הקבוע  הזמן  ד  את  וכוללים  ה 

  דה. ש לקבלת כל האישורים הדרושים לביצוע העבוהדרו
     

  לסעיף  סר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאםהלמען   12.2
 יסודית של החוזה.   וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה   להלן, 13

 
    הארכת מועד השלמת העבודה .   13

העבודה,  המפ  סבור   13.1 להשלמת  המועד  להארכת  מקום  יש  כי  יזומות,קח  שאינן    בעבודות 
  לעבודה,  מחמת שינויים או תוספותהמים הסדירה ואין כל מטרד באזור,    אספקתפוגעות ב
מחמ עלאו  כח  מיוחדיםת  תנאים  או  לדעת  יון,  רשאי    המחייבים,  הארכה,  מתן  המפקח, 

דע שיקול  לפי  ליתן,  נתהמפקח  אם  ל תו,  להשלמתעשות  בקש  ארכה  הקבלן,  ידי  על    כן  
 שיקול דעתו.  העבודה לתקופה המתאימה, לפי

 

נקבע כאמור  ן כל הארכה מעבר למועד השלמת העבודה, כפי שנקבע בהזמנת העבודה, שתמ 13.2
 .  זה קח ולא יהא תקף בלא אישור, טעון אישורו בכתב של המפ13.1יף קטן בסע

            
 הפסקת העבודה .   14

מאת   לפי הוראה בכתב על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסויים או לצמיתות      14.1
על ידי    ה לוניתנ  בהוראה, ולא יחדשה אלא אם   שציינו פקח, בהתאם לתנאים ולתקופה  מה

 יעבוד עדיין באתר.כך, ובתנאי שהקבלן פקח הוראה בכתב על המ
 

לפי   14.2 מקצתה,  או  כולה  עבודה,  ביצוע  קטןהופסק  באמצעים14.1  סעיף  הקבלן  ינקוט   ,  
ולמנ  ולהגנתה  העבודה  אורחלהבטחת  לעוברי  סכנה  הצורך,  יעת  של    לפי  רצונו  לשביעות 

 .והחברההמפקח  
 

המפקח,    וראות עבודה לפי ה ה מהפסקה זמנית של ביצוע ה וצאמו לקבלן כתהוצאות שנגר     14.3
לא יהא רשאי לדרוש  תשלום    לן, ובלבד שהקבהחברהעל  , תחולנה  14.1קטן    כאמור בסעיף

ההוצאות ייקבע על    יעורש   וראות המפקח.ה  קבלתיום מיום    30הוצאות כנ"ל לאחר תום  
 . מיע טענותיוהזדמנות להש ידי המפקח, לאחר שתינתן לקבלן

 

תוך כדי מילוי    לקבלן  ן, תחולנה ההוצאות שנגרמונגרמה הפסקת העבודה, באשמת הקבל   14.4
לפי   המפקח  הקבלןהוראות  על  זה  של        סעיף  בסכום  החברה,  את  לפצות  הקבלן,  ועל 

 . ₪, לכל יום הפסקה 1,000
 

כולה או חלקה, לצמיתות, לאחר שניתן לק   14.5 ביצוע העבודה,  צו התחלתהופסק    ודהבע  בלן 
למעשה, עבודות  בביצוע  החל  לתשלום    והקבלן  זכאי  הקבלן  שביצע   עבוריהיה    העבודה 

סו   ,בפועל מדידות  לגלפי  שתעשנה  מהעבודהפיות  חלק  אותו  ולפי   בי  הופסק    שביצועו 
   לן.  בהמחירים של הק שבהצעתחירים המ

 
 
 

חסי  ילחלק    מן המחיר, וכן  חלק מן העבודה יהיה זכאי לתשלום חלק יחסי  ביצע הקבלן רק
 מפקח. כל לפי קביעת הנגרמו, לקבלן ה   נגרמו, אםהתארגנות מיוחדת ש  בהוצאות
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תשלום  ל  , כאמור לעיל באשמת קבלן לא יהיה הקבלן זכאיפסקת ביצוע העבודהנגרמה ה          
בכפו אלא  בפרק    ףכלשהו  להלןילאמור  של     '  בסכום  החברה,  את  לפצות  הקבלן,  ועל 

30,000 ₪. 
 

  הודעה   ניתנה לקבלן  יום מיום שבו    90  לן תוך  ישולם לקב  ,541.  עיף קטןלום כאמור בס שת   14.6
 בכתב כאמור לעיל. 

 

ולקב     14.7 תביעות הקבלן,  כל  של  סופי  סילוק  יהווה  כל תביעתשלום כאמור  לא תהיינה  ת  ולן 
כלפי   כלשהן  טענות  מהפסהחברהו/או  כתוצאה  לפיצוים  תביעות  כולל  העבודה  ,  קת 

ר עם הפסקת  אחרת כלשהי בקשוכל תביעה  שנגרמו לו    עות לכיסוי הוצאות מיוחדות ותבי
 ודה וכתוצאה ממנה.העב

 
 פיקוח וניהול יומן'    פרק ג

  פיקוח  .   15

לבמה   15.1 מוסמך  יהא  במפעל,  פקח  ובמ קר  העבודה  סנים,  חבאתרים  טיב  על  ולפקח  לבדוק 
טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות  וכן לבדוק את  כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה 

המלאכהציו וטיב  בו  שמשתמשים  ה ד  ידי  על  הנעשית  בביצועקה  רשאי    העבודה.    בלן  כן 
    הוראותיו הוא.  ואת רההחבהוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות 

 

נה  נית   ו חומרים.כן יהא המפקח זכאי למסור לקבלן הודעה על אי אישורם של עבודה א
 רים. בודה או השימוש באותם חומהודעה כאמור יפסיק הקבלן את אותה ע

 

העבודה    כנס בכל עת לאתרילה  ולכל בא כח מורשה על ידו,  הקבלן יאפשר ויעזור למפקח,    15.2
ע  ולכל מקום   מקום שממנו מובאים   כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל  בודהאחר שבו נעשית 

 שהם לביצוע העבודה. כונות וציוד כלמוצרים, חומרים, מ
 

קב  עמאמצעי  או למפקח על ביצוע העבודה אלא    הלחברוח שניתנה  בזכות הפיק אין לראות     15.3
יח יוצרת  היא  ואין  הקבלן,  ידי  על  שלביו  בכל  החוזה  ביצוע  בין    סאחר  יחס  מאשר  אחר 

באחריותוק הוא  והמדובר  במידה  הן  סחורות  של  ומוכר  כל    נה  לגבי  שלישי    החברה  צד 
 יצוע.התחייבויותיו לתוצאות הב פן ביצוע והן מבחינת אחריות הקבלן לאו אחר,

 

או ציוד אינו מתאים למסמכי  /ל דעתו המוחלט, כי אביזר והיה והמפקח יקבע, לפי שיקו   15.4
קבל  ידהבמ  ,המכרז מאפשרת  לשימושתשאינה  את  רשאית  החברהתהא    ,ו  לקבל   לסרב 

הק  על  יהא  ואזי  את  האביזרים  להחזיר  עד  בלן  שולמו,  אם  לו,  ששולמו  התשלומים  כל 
ריבית   בתוספת  מועד  ריבית  לאותו  מפעם חשב  בשיעור  שנהוגה  לפעם,    המכסימלית 

מהמועד   שולמו  מחושבת  ב   בו  השבתם  למועד  ועד  לקבלן  את  הכספים  לדרוש  או  פועל 
ים והכל לפי  במתקנים ו/או אביזר מתא  ת האביזרים ו/או הציוד שסופקו, אם סופקו,פהחל

ו/אוש  לדר החברה  החליטה     בלעדי.  ה   קול דעתהשי יחליף  את החלפת האביזרים  ציוד  ו 
 מיום שנדרש לכך.  ימים 7תוך   האביזרים   הקבלן את 

 

בעד טיב החומרים או טיב    חייבויותיו ומאחריותוהפקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהת   15.5
ת אחריותו של הקבלן  אינה מקטינה א  העבודה בהתאם למסמכי המכרז וביקורת המפקח

 .  לפי הסכם זה.
 

ו אי התאמות שנתגלו  קח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/אמפה  שיידרבכל מקרה בו     15.6
כומים ששולמו  סות בגובה הורות החוזרבגין הביק  החברהן בהוצאות  בביקורות ישא הקבל

 על ידה בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות. 
 

  בתוספת תשלום כלשהו מעבר  ן לבצע שינויים הכרוכיםמך לדרוש מהקבלהמפקח אינו מוס   15.7
והקבלן  זה,  בחוזה  מלה י  למוסכם  מנוע  טענההיה  כל  שינוי    עלות  כל  בענין.  תביעה  ו/או 

 לקבלן.   ברהחהוכם מראש ובכתב בין הכרוך בתוספת תשלום יס 
 

  ניהול ביומן .   16

בקשר 16.1 עבודה  יומן  ינהל  העבו  הקבלן  ביצוע  השלמהעם  תעודת   מתן  למועד  עד  וזאת    דה 
  ום את הפרטים הבאים :רשוי

 

 קים על ידו בביצוע העבודה. מספרם של העובדים לסוגיהם, המועס א.   

 א ממנו. הציוד המובא לאתר העבודה והמוצ ב.   

 בציוד מכני בביצוע העבודה.  שהשימו ג.     

 העבודה.  תנאי מזג האוויר השוררים באתר ד.    
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 ת והפרעות בביצוע העבודה. תקלו ה.    

 במשך היום. מות בביצוע העבודה  ההתקד ו.     

 פקח. הוראות שניתנו ע"י המ ז.    

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה.  ח.    

א ט.    דבר  ידי המפי חר שכל  על  את המצב  ק ידרש  כדי לשקף  בן  יש  ושלדעת המפקח  ח 
 דה.העובדתי במהלך ביצוע העבו 

 

פקח.  העתק חתום  א כוחו המוסמך ועל ידי המל שבוע, על ידי הקבלן ו/או במן יחתם כ היו   16.2
 קח.ומים בו יימסר למפמהריש

 

העבו   16.3 לביצוע  ביומן את הערותיו בקשר  לרשום  רשאי  רישומים אלההקבלן  אולם  לא    דה, 
 יחייבו את החברה, אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב.

  

לגרועמב   16.4 ה   לי  ברישום  מכל  אין  לעיל,  ו/או  אמור  משום הסתייגות  הקבלן,  ידי  על  הערה 
יצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הוראות  אי באו  /וב ביצוע וצידוק כלשהו או סיבה לעיכ 

 או הוראות החוזה.  המפקח, המנהל, החברה 
   
               והמפקח החברהביצוע העבודה לשביעות רצון  .  17 

  המפקח וימלא החברה וטת של  לשביעות רצונם המוחלודה בהתאם לחוזה,  יבצע את העב לן  הקב
 אינן מפורטות בחוזה. ין שהן מפורטות בחוזה ובין שחרי כל הוראותיו של המפקח, בלצורך זה א

 ליות תחייבויות   כל פרק   ד'     ה

  פירוק אביזרים וציוד ופינויים . 81

יפרק מאתר העבודה    18.1 וצנרת  הקבלן  ישנים אותם מיועדים האביזרים  אביזרים   ,למתקנים 
עהצנרת   שיסופקו  וכןוהציוד  להחליף  ידו  שפיר  ל  אחר  ישן  אביזר  וזאת    שיידרוקו  כל 

 בהתאם להוראות המפקח. 
 

י  ת  , הצנרפרוק המתקנים   18.2 מנעות עד כמה שניתן  ישה בזהירות ותוך ה עואביזרים הישנים 
 ים.מגרימת נזק למתקנים המפורק

 

רי  אחר פירוקם לאתכרז את האביזרים הישנים ל ן יפרק ויפנה ויוביל עפ"י מחירון במבלהק    18.3
 כפי שיורה לו המפקח. אחסנה ו/או פסולת, הכל

 

ן, לפנות חומרים ו/או ציוד  מהורות לקבלן, מזמן לזהמפקח יהיה רשאי, תוך כדי עבודה, ל    18.4
בכל מקרה שלדעת המפקח    תיקבע מההוראה,כלשהו ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן ש

יכאין החומרים מת ו/או  ול להורות לקבלן על הבאת  אימים לתפקידם.  המפקח  חומרים 
 קח.הציוד שסולק, בתוך פרק זמן שיקבע המפ וד מתאים במקוםצי

 

יה 18.5 לקבמפקח  להורות  שבוצעה  ל כול  מהעבודה  חלק  כל  של  מרכיב  חידוש  ו/או  פינוי  על  ן 
ת החוזה. באם לא יבצע  באופן בלתי מקצועי ו/או בניגוד להוראונו מתאים ו/או  בציוד שאי 

ה לבצע העבודה בעצמה  היה רשאית החברן שייקבע לו, תלן את האמור בתוך פרק הזמהקב
 ינוכו ו/או ייגבו מהקבלן.     תהוצאות משרדיו  %17ה +וצאות העבודו/או  ע"י אחר וה

 
      אחריות וביצוע תשלומים . 19

דה  תר העבוא אחראי להחזיק את  רשות הקבלן יהא הקבלן  דת אתר העבודה לממועד העמ   19.1
 תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים. במצב

 

 העבודה.   צועהקבלן ישא וישלם את האגרות והתשלומים הכרוכים בקשר עם בי   19.2
                    

 
 
 

  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .   20

מתח    20.1 לספק  הקבלן  חשייב  החומרים,על  כל  את  הוא  המתקנ  בונו  וה יםהציוד,  דברים , 
 ל העבודה בקצב הדרוש.ים לביצועה היעיל שהאחרים הדרוש
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הדר   20.2 והמתקנים  הציוד  החומרים,  כל  ברשותו  כי  מצהיר  שהקבלן  היעיל  לביצועה   לושים 
כלשהו מתקן  או  בציוד  ישתמש  לא  הקבלן  הדרוש.  בקצב  אלא  העבודה  בביצוע    העבודה 

זולאח של המפקח,  אישורו  המפק ר  ויתר  אם  לענין לת  או  בכלל  על    ח מפורשות,  מסויים, 
 ן.המתק  וד אורו של הציבדיקתו ואישו

 

המגרעו    20.3 הפגמים,  לכל  אחראי  שהקבלן  במפורש,  החריגותמוסכם  והליקויים,  אי    ,ת 
מתנאי   והסטיות  ש   ההסכםהתאמות  ובמוצריםיולאלה  בחומרים  בהם הש  תגלו   שתמש 

הישראליים    בבדיקות התקנים  האלה עמדועבודה, אף אם החומרים או המוצרים  וע הלביצ
 על ידי המפקח.   זרים, ואושרו טי מכון התקנים, או תקניםמפר

 

קבל מן  ל  וע העבודה, חייב הקבלןצו למוצר, הנדרשים לבימקום שניתנת אחריות לחומר א   20.4
 ת מתאימה. צר תעודת אחריו היצרן או הספק של אותו חומר או מו

 
 ם באתר העבודה   חומרים, ציוד ומתקני .   21

ביצוע    ו על ידי הקבלן לאתר העבודה למטרת עיף זה "חומרים" פירושו : חומרים שהובא סב   21.1
מכנ  ציוד  לרבות  חשמלהעבודה,  וציוד  מכונות  אלקטרוניקה,  יי,  ומכשור,  בקרה  ציוד   ,

 ובין אם בלתי מוגמרים. ן  אם מוגמרים אביזרים, מוצרים, חלקי חילוף בי
 

המתקנים  שהחומרים, הציוד או    ו הורה המפקח בכתב,לו חומרים וציוד, את שנפס כל אימ    21.2
אינם להו  הארעיים  הקבלן  חייב  העבודה,  לביצוע  עוד  מאתרנחוצים  וע  ציאם    םהעבודה, 

הארעי  והמבנים  הציוד  החומרים,  חדלים  כאמור,  הוראה  מתן  או  מלהיות  פסילתם  ים 
ז החברהות  בבעל קטן  סעיף  לפי  בהוראה  נקבע  לסילוק.  מועד  יוד,  צה,  מתקניםה  ה 

המבנים   או  הו/החומרים  המתקנים  חייבאו  האפשרי  ארעיים,  בהקדם  להוציאם    הקבלן 
  , לאחר מתן החברהמלעשות כן, רשאית    נמנע הקבלן     ע כאמור.ולא יאוחר מהמועד שנקב

של   בכתב  מוקדמת  ו ימים,    7הודעה  למכרם  שימוש  לעשות  לסלקם,  כל  לפי  בהם    אחר 
דע חשבון  תה.  שיקול  את  תזכה  ההוצא  המכירה,    ם  בסכוהקבלן    החברה  כל  ות  בניכוי 

           .נין זהשנגרמו לה בע 
      

של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים    חהבונו, לשמירתם הבטוהקבלן אחראי, על חש   21.3
           העבודה.                             ם לצורך ביצוע יים והוא רשאי להשתמש בהעהאר

       
 החומרים והמלאכה  ביט .   22

ובכמויות    וצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמורומרים וציוד ומ הקבלן ישתמש בח    22.1
   .במפרטים, בתוכניות, במחירוןהחוזה  יובשאר מסמכ  מספיקות. 

 

אימו  ית   רטים מטעם מכון התקנים הישראלי והםים תקנים או מפחומרים שלגביהם קיימ   22.2
ולסוג המובחרבתכונותיהם לתקנים ה , אם מצויים בתקן של החומר או המוצר  אמורים, 

 אחר. יותר מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי המכרז סוג
    

 חובה זו  בעל תו תקן  ןמתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים של יצר  ןהקבל    22.3
יש    על תו תקןים שאין להם יצרן ב, מוצר תו תקןרים ומוצרים שלגביהם קיים  ל חומחלה ע

 השגחה.   צורך בסימן
 

ידי      22.4 על  מסוימים  מוצרים  גורעת  החברהסופקו  כשלעצמה  זו  עובדה  של   אין  מאחריותו 
 בי טיבה של העבודה.גהקבלן ל

  

  ל המפקח. מפורש ובכתב ש החלפת חומר או מוצר תעשה רק באישור      22.5

בכל   המוצר.    פת החומר אול ו הבלעדי, שלא להסכים להחהמפקח רשאי, לפי שיקול דעת
לגר  להחלפה, כאמור,  ן יינתלעיל הרי לא  וע מכלליות האמור  מקרה מבלי    אישור המפקח 

 אלא בתנאים הבאים : 
  

, לפי שיקול דעתו הבלעדי    א. ה שוו   של המפקח,  החומר ו/או המוצר החדש הינו לפחות 
 רך לחומר או המוצר המקוריים. ע

 

עולה על שים גם אם טיבם  בגין החומר או המוצר החדלא תשולם כל תוספת מחיר     ב.
 ו המוצר המקוריים.החומר א 

 
המע    22.6 דגימות  בדיקת  יחולדמי  זה  סעיף  לפי  ידי    ובדה  על  לבדיקות  פרוגרמה  הקבלן.   על 

  י בדיקה ודגימותיהן יחולו בכל מקרה על ת בסעיף זה כדמ המפקח.  ההוצאות דלהלן כלולו 
 הקבלן : 

 



 34 

 ות האספקה., המיועדות לקבוע את מקורדמות של חומריםדמי בדיקות מוק .א

 "ב. צהעבודה, לחסכון וכיו דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כגון לנוחיות  .ב

 החוזה ולתנאיו. דמי בדיקות של חומרים ומלאכה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות  .ג

 ות מכל סוג שהוא.הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיק .ד
 

להמנהל   22.7 שתשומר  המעבדה  את  לקבוע  הזכות  את  להזמין  עצמו  וכן  הבדיקות  את  בצע 
דמיבעצמו   את  למעבדה  ולשלם  ביצוען  שהשימו  את  בלי  יגרע    שהבדיקות,  זו  בזכות 

והעב המלאכה  החומרים,  טיב  לגבי  הקבלן  של  בחוזמאחריותו  כנדרש  השתמש ודה  ה.  
בזכות האמורה, ישלם א והמנהל  עבור הבדיקות  ינוכה מכל חשבון  ת ההוצאות  זה  סכום 

 ברה. שיגיש הקבלן לח
 

י  ב זואלית באתרים, ביישונוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת וי 22.8
 מפקח. התאגיד,  כדי לוודא שהביצוע יעשה על פי דרישות החוזה והוראות ה

 

 מוסכם כדלהלן :  נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו,    22.9

הורא  .א ידמתן  על  לפי  ות  דגימות  ביצוע  ו/או  המפקח  מאחריות  י  גורע  אינו  הוראותיו 
ת ההוכחה לטיב זה בבודה כנדרש בחוזה וחולן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעהקב

 ן. ולהיותם עומדי בדרישות והמפרטים, מוטלת על הקבל 
 

הבדי .ב במעבדהעיכוב  יק  קות  לא  לתוצאותיהן  המתנה  כלשהי או  ארכה  לתביעה  נו 
 ילה כלשהי מטעמו. למת העבודה ולא ישמשו עלהש

 
 .בדיקות ובקרת איכות .   23

למפרטים,    פעל  היצור להתאמתם  מבוהצנרת  ור האביזרים  הקבלן יבצע בקרת איכות על יצ     23.1
ולדרישות  ה  לתקנים  במסמכי  האיהמפורטות  בקרת  או  מכרז.  מהנדס  ידי  על  תבוצע  כות 

רשוהנדסא ביי  השלבים  כל  את  ותכלול  לרבות  והצנרת  האביזרים    צורם  ורכיביהם 
 נתם באתרים.התק

  

 צאותיו. ווהכל על חשבונו וה ןקתהקבלן מתחייב להמציא אישור מכון התקנים בדבר תו   23.2
             

בי   23.3 ו/או    הוראותיו כדי לגרוע מאחריות   צוע בדיקות לפיאין במתן הוראות על ידי המפקח 
לג ההקבלן  טיב  המלאכה  בי   , בחחומרים  כנדרש  לטיב  והעבודה  ההוכחה  וחובת    זה וזה 

התקנים בדרישות  עומדים  עי  ולהיותם  הקבלן.  על  מוטלת  הבדיקותוהמפרטים    כוב 
א  ולא  ובמעבדה  העבודה  להשלמת  כלשהי  ארכה  לקבלן  יקנו  לא  לתוצאותיהן    המתנה 

 עה כלשהי מטעמו. משו עילה לתבישי
 

 : להיות מכוסיםבודה שנועדו  בדיקת חלקי ע    23.4

 יומו של כל שלב ושלב משלבי העבודה. הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על ס  .א
 

לשהו מהעבודה, שנועד להיות כ יו או הסתרתו של חלק  הקבלן מתחייב למנוע את כיסו .ב
 ה נבדק. מכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבוד

 

מוחלק    הושלם .ג או  להיות מכוסה  שנועד  במהעבודה  הקבלן למפקח  יודיע  כתב, סתר, 
ק, לבחון ולמדוד את פשר ויעזור למפקח לבדומוכן לבדיקה והקבלן יאשהחלק האמור  

 . וני כיסויו ו/או הסתרתהחלק האמור מהעבודה לפ 
 

וראות המפקח, הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי ה  .ד
לא מילא אחר שביעות רצונו של המפקח.   צורך בדיקתו ולאחר מכן יחזרו לתיקנו לל

המפקח קטןהוראות  סעיף  לפי  רשאי המפק   ,  יחזיר את זה,  והקבלן  לעשות כאמור  ח 
 ות רצונו של המפקח. ב לתיקנו לשביעהמצ

 

הקבלן, אלא ד' דלעיל, תחולנה על    23הוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  ה .ה
דיקות הוכיחו  ג' והב  23-ב' ו  23הקטנים  קיים הקבלן את התחייבותו לפי הסעיפים  אם  

 נו של המפקח.עה לשביעות רצושהמלאכה בוצ
 

 הגנה על חלקי העבודה     .   24
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יאחז,     24.1 חשבונו,  הקבלן  האמצ  על  והמוצריםע בכל  החומרים  על  הגנה  לשם  הדרושים   ים 

ם, רוח,  מפני נזק העלול להיגרם על ידי גשמי  דהודה וחלקי העבובתהליכי העבודה ועל העב 
 אחרות וכדומה.  מיותשמש, השפעות אקלי

 

נ   24.2 אשר  נזק  לחומרים,כל  הגורמים    גרם  ידי  על  עבודה,  לחלקי  או  לעבודה  למוצרים, 
נאותים ובין שלא, יתוקן על    בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה  24.1מפורטים בסעיף קטן  ה

 של המפקח.  ונו, לשביעות רצונולן מיד, על חשבידי הקב 
 

גמו     24.3 חלק  כל  על  יגן  נזק הקבלן  כל  מפני  העבודה  של  ל   ר  להיגרם  נזקים  העלול  לרבות  ו, 
 וחרים יותר. א מ  העלולים להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים

 
 בכל ימות השנה  בודהע .   25

רט אם הותנה  וקה תקינה פככל שנדרש לתחזהעבודות יבוצעו בכל עת ובכל שעה משעות היממה  
במפורש   דברבחוזה  של  תבוצע  .  היפוכו  עבודה   לא  ישראל  כל  ובמועדי  סיובשבת  למעט  רים  , 

שגרתיות, ובדיקו דין.  ת  פי  על  הדרושים  האישורים  ה   ללא  אם  בחוז גם  בשב ותנה  עבודה    ת ה 
את  קביעת המפקח וזובמועדי ישראל היא תתבצע במקרים דחופים ו/או במקרי חרום בהתאם ל

 עפ"י קריאה מסודרת. 
 
 לן  צוות הניהול טעם הקבהשגחה מ .  26 

תקו    26.1 אורך  לכל  להעסיק  מתחייב  בעלהקבלן  עבודה,  מנהל  החוזה  טכנאי    פת  של  תעודה 
ב מקצועית  לפחות,  בביגרמה  מוכח  ונסיון  בהיקפןצ בוהה  דומות  עבודות  מהותן  וב   וע 

איש יהא  אשר  זה  חוזה  נשוא  בכ  לעבודה  מטעמו  זה   להקשר  חוזה  של  לביצועו      הנוגע 
 "(. נציג הקבלן: " )להלן 

 

ידי המפ   26.2 על  ו/או הודעה שיינתנו  ידי  כל הוראה  על  ו/או  ייחשבו  החברהקח    לנציג הקבלן, 
 מו. כאילו ניתנו לקבלן עצ

 

  פיכי לא יהא בהעסקת מנהל עבודה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ל  מובהר בזאת 26.3
של    הבלעדיתרוע בדרך כלשהי מאחריותו  כולן או מקצתן, או כדי לג  פי כל דין,  חוזה זה ועל

 העבודה בהתאם לחוזה זה.הקבלן לביצועו נכון ומלא של 
 

 . ובכתב ששור החברה שיינתן מראהקבלן לא יחליף את נציגו אלא באי   26.4
 

 רחקת עובדים  ה .   27

על    העבודה של כל אדם המועסק   בר הרחקתו מאתרהקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בד
נה או המתכנן,  דם המועסק על  ידי קבלן מששנה ומתכנן ואלרבות קבלן מ  צוע העבודה,ידיו בבי

הסכימ  אם  מהם,  החברהה  אף  מי  להעסקת  לדעת    בעבר  התאם  אותוהמפקח  שלא    אדם  נהג 
תפקידו,  למלא  מוכשר  שאינו  או  רשלנו  כשורה,  מעשה  נוהג  שהוא  בביצועאו  אתפקיד  ת  דם  יו, 

ין, באתר העבודה  מישרין ובין בעקיפזור הקבלן להעסיקו, בין בשהורחק לפי דרישה כאמור לא יח
בב העבודה.או  ו/  יצוע  תביעה  ו/או  דרישה  כל  תהא  לא  מטעמו  למי  או  כלפי  לקבלן  טענה  או 

 המפקח בגין הרחקה כאמור.   והחברה א 
 

   ירות ואחסנהשמירה, גידור, אמצעי זהבטיחות,  . 28

  להבטחת רכוש וחיי   נדרשיםיו, בכל  אמצעי הזהירות ה הקבלן ינקוט, על חשבונו והוצאות    28.1
העבו באתר  באדם  ובסביבתו  אורותדה  גידור,  שמירה,  ויתקין  ויספק  העבודה  ביצוע  ,  עת 

פיגומי אזהרה,  לביטחונו  םשלטי  זהירות  אמצעי  ושאר  זמניות  גדרות  בטיחות,  מעקות   ,
ידי המפקח או שיהיהה צורך בכך או שיידרש עבכל מקום שיהי  ותו של הציבור,י ולנוח   ל 

או על פי הוראה    1970-ה )נוסח חדש( תש"לל פי דין ועל פי פקודת הבטיחות בעבודש עדרו
 מצד רשות מוסמכת כלשהי. 

 

ח או בשט  יאחסן הקבלן את האביזרים והציוד במפעל    ,באתר העבודה  ודותב לביצוע העעד      28.2
והאחס שלו  בנה  הכרוכות  ההוצאות  על כל  ובשמירה  לרבות  אחסנה  והציוד    האביזרים 

על    תראב יחולו  הסופית  לקבלה  קודם  ויכללו  העבודה  הקבלן  ידי  על  ישולמו  הקבלן, 
 במחירים שבהצעת הקבלן. 

 

לו שהעבודות תבוצענה בשטחים בהם מתנהלים חיי שיגרה ופעילות    עהקבלן מאשר כי ידו    28.3
שעותשוטפ כל  במשך  העב  ת  את  לבצע  מתחייב  והוא  והלילה  התחשבות  היום  תוך  ודות 

להניח   מירבית. שלא  מתחייב  צ  הקבלן  ו/או  כדחומרים  בהם  שיש  לתנועה  יוד  להפריע  י 
ידרש, י או לעסקים.  ככל ש/ולחסום כניסות לבתים    ורכבים ושלא חופשית של הולכי רגל  
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ות פתוחות כדי לאפשר מעבר  שרונים מעל תעל יבנה  הקבלן מעקפים ומעברים מיוחדים וג
 ככל האפשר. ן תעמודנה פתוחות זמן קצרתידרש פתיחת תעלות, הרי ה בטוח. ככל ש

 

אמצעי   28.4 בכל  ינקטו  מטעמו  הבאים  כל  כי  אחראי  ויהא  ינקוט  הנדרשים הקבלן  הזהירות 
ביצחלהבט בעת  ובסביבתו  העבודה  לאתר  בדרך  העבודה,  באתר  אדם  וחיי  רכוש  וע  ת 

ויספקהעבודה לרבו חומרים לאתר העבודה  גידור, או  ת בעת הובלת  רות,  ויתקין שמירה, 
פון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות  ם, פיגומים, די ת פנסים מהבהבילרבו  -תמרורי אזהרה  

ביטחונם ולנוחיותם של הציבור ושל העובדים   י זהירות וזאת להבטחתת ושאר אמצעזמניו
פי דין  יידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על  ורך בכך ו/או שבאתר, בכל מקום שיהיה צ

מצ הוראה  פי  על  עליו  או  יהיה  רשות מוסמכת  ערימוד  את  א ליישר  ולסלק  העפר  כל  ת  ת 
 עבודה. המכשולים והמפגעים שנשארו באתר ה

 

ויתחז   28.5 יכשיר  הוראות    קהקבלן  לפי  לו,  ובסמוך  העבודה  באתר  וזמניות  עוקפות  דרכים 
 העבודה. וכנדרש מביצוע המפקח  

  

תיקו   28.6 עבודה,  של  מבבמקרה  קיימים,  בקרה,  שוחות  מתחייב    לין  דין,  כל  מהוראות  לגרוע 
 לנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה. הקבלן  

 

ת בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל  וה, לרבות לענין הבטיחבכל הכרוך בביצוע העבוד   28.7
מתן   בדבר  הוראות  לרבות  רדין,  קבלת  הקבלן  הודעות,  ואגרות.   מיסים  ותשלום  שיונות 

ות, לשם השגת  ים ובמתן ערבוי ת נשיאה על חשבונו בתשלומטפל ויעשה כל הדרוש, לרבוי
העבוד ר לביצוע  הנדרשים  ואישורים  מהרשויות  שיונות  די ה  כל  פי  על  לפי  ן המוסמכות    .

הר את  הקבלן  לו  יציג  המפקח,  כאמור ידרישת  והאישורים  בי  שיונות  תחילת  צוע  לפני 
בכ אישור  כל  לו  ימציא  וכן  עלהעבודה,  מוסמכת  רשות  כל  מאת  העבודה    תב  התאמת 

 ותה רשות.  אותיה של א דין ו/או להור לדרישות כל
 

 כוננות בשעת חירום  .    29

ל מתחייב  ההקבלן  בביצוע  ע"י    עבודותהמשיך  עליו  יוטלו  ו/או  שהוטלו  כפי  זה,  חוזה  נשוא 
שת אויב, רעידת  גם בשעת חירום )דהיינו בעת מלחמה, פליהחוזה והמכרז,  החברה, לפי מסמכי  

מונע ממנו להמשיך את  יות המוסמכות הניתן צו מהרשו   לת טרור וכיוצ"ב(, אלא אםאדמה, פעו
       החברה בכתב.העבודה, ובאישור 

מתחייב  עיל לא תישמע כל טענה מצד הקבלן בדבר סיכול ו/או כח עליון, והוא  ל במקרים כאמור  
וכןלהמשיך   לו  בהתאם להוראות החברה, כפ  ולפעול בהתאם למסמכי החוזה/המכרז,  י שיינתנו 

    ת חירום.ר להיערכות בשעמעת לעת בקש

בחשבון את    ם לאמור לעיל, כי לקח בחתימתו על הסכם זה מצהיר ומתחייב הקבלן כי הוא מסכי
ולות הקשורות בכך,  לבצע את כל הפעכל הנתונים הקשורים לכך, וכי יש באפשרותו להיערך לכך ו

 . ככל הדרוש
 

 זכויות, פטנטים וכדומה  .   30

נזק  בלהק כל  ימנע  כ  מהחברהן  על  אותן  דרישה,ויפצה  תביעה,  היטל    ל  הוצאה,  נזק,  הליך, 
כתוצ  , וכיוצ"ב בזכושיתעוררו  מפגיעה  פט אה  או  ניות  יוצרים  זכות  מסחר,  סמלי  מדגמים,  טים, 

בחומרים או    וע העבודה במתקני העבודה, במכונות או  ש, תוך כדי ביצזכויות דומות בדבר השימו
 ו על ידי הקבלן.בציוד שיסופק

 
 עתיקות  .31

שיהיה בתוקף  או בכל דין בדבר עתיקות  1978-ותן בחוק העתיקות, תשל"חקות כמשמע עתי   31.1
שר יתגלו  , גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אןמזמן לזמ

ינקוט באמצעיבמכון והקבלן  נכסי המדינה הם  ה  ,  פגיעה בהם  זהירות מתאימים למניעת 
 לצורך. ו/או הזזתם שלא

 

התגלית.  כן מתחייב  מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על   31.2
 בלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. קה

 

 נאה ת זכויות התשלום תמור .   23

זכות בקבלת  העבודה  לביצוע  צורך  יהא  כגו  אם  כלשהו  שימוש  או  חצהנאה  לצרכי   : או    יבהן 
  דומה זכות    או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כלו זכות מעבר או שימוש,  נטילת עפר או חול, א 

ים  אי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעל ריהא הקבלן אח  -
 לבין הקבלן. 
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 תאום והכוונה עות לתנועה,, מניעת הפרתיהם של אנשיםפגיעה בנוחות הציבור  ובזכויו . 33

מ    33.1 להקבלן  העבודהתחייב  שאתר  בעובדה  בהתחשב  העבודה  את    ברד  ופעיללס  מאוכ  בצע 
לבצע   אותו  זכאיאשיחייב  יהא  לא  והוא  מאוחרות,  בשעות  או  בפיצול  העבודה  לכל    ת 

נ פיצו תשלום  או  בוסף  חש י  הפסקת  כל  בנוסף  כך.  הפסקתגין  או  לצורך  מל     ביצוע   מים 
 .ברהחהאו חלקה, יבוצע באישור מראש של   , כולההעבודה

 

יבור, ולא  צחות הבנוה שלא לצורך  הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיע    33.2
דרך,   ,כל אדם בכביש  לתהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה ש

ו כלשהו,  ציבורי  ברכוש  או  הדרשביל  אמצעים  בכל  ינקוט  ל הוא  כדי  אתושים   הבטיח 
 האמור לעיל. 

 

 תנועה על פני כבישים קיימים   33.3

ורק אך  תבוצע  אספלט  בכבישי  תנועה  בעל  כל  רכב  כלי  פניאומטיים    יבאמצעות  גלגלים 
 יעה. יתפזר בשעת הנס נקיים וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא  

 

 מתן חופש מעבר  33.4

החניי ימנע  המגיעהקבלן  רכב,  כלי  לאתר  ת  בים  במקומות  העבודה  יוחנו  ואלה  דרכים 
הציבוריים    העוברות באתר העבודה וכן השטחים  ו לכך.  הקבלן מתחייב כי הדרכיםשיועד

קח  ם לשימוש החברה ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפייהיו פתוח
 וך עליהם פסולת כלשהי. יאכסן עליהם חומרים ו/או ציוד ולא ישפוכי הוא לא  

 

 ום ואישור משטרת ישראלאת 33.5

ע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאד של כלי רכב  לק מהעבודה יתבצידוע לקבלן כי ח
הקבל על  רגל.   תנאי    ןוהולכי  את  עמה  ולתאם  לביצוע  ישראל  משטרת  באישור  להצטייד 

משטרה, יתכן ביצוע  התאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת הצוע העבודה.  בומועדי בי
 ן כך. וספת תשלום בגי היה זכאי לכל ת בשעות הלילה והקבלן לא י עבודות

 

 ועה שילוט, תמרור זמני, אמצעי מיגון והפרדת תנ  33.6

כי   מתחייב  שבתחום  להקבלן  הדרך  ועוברי  הרכב  כלי  של  מירבית  בטיחות  הבטחת  שם 
חשבונ העבודה,   על  ניויציב,  מחסומי  ות-ו,  סימון  שילוט,  מחומר  ג'רסי,  מתאימים  מרור 

" או שווה ערך ובמצב אי( מסוג "ספקובעל ספק כח עצמאור מהבהב )בודד, משולש    מחזיר
ם באתר העבודה יעשה בהתאם  מתמרורים, מספרם ומיקוי השלטים והתחזוקה טוב.  סוג

ש הרשיון  ולתנאי  להוראות  החוק,  ישראל,להוראות  משטרת  התחבורה    ל  ומשרד  מע"צ 
גיש לאישור המפקח  הקבלן מתחייב לה   ושר על ידי המפקח.רור שתאכימת תמסובהתאם ל

ס להאת  ולדאוג  התמרור  בטכימת  האמור,  והשילוט  התמרור  הציוד,  כל  יחל  מצאות  רם 
 באתר.  תבביצוע העבודו 

 

 שילוט ותמרור זמני בעת עבודת לילה  33.7

ו, בנוסף  נות לילה באתר העבודה, יוצבו, על חשבו של ביצוע עבוד   הקבלן מתחייב כי במקרה
 לן :סימון ושילוט כמפורט לה , אמצעי33.6עיף  לשילוט האמור בס

 

 רחוצים ונקיים.  INTENSITY  HIGHהתמרורים יהיו תמרורים מחזירי אור מסוג  א. 
 

העב  .ב אתר  תחומי  את  שיסמנו  )קונוסים(  חרוטים  גבי  על  נצנצים  החסומים יוצבו  ודה 
 ני תנועה. בפ

 

 ג.    תופעל תאורת כביש. 
 

 תאורה. פנסים ידניים ו/או בנורותד.   כל העובדים יצוידו ב
 

הכלכ ה.  מטהל  כלפי  ויכוונו  שישאירו  מיוחדים  בפנסים  יצוידו  הכבדים  למשטח   ים 
 העבודה. 

 

 המטאטא המכני, יצויד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק.   ו.  
 

 תנועה הכוונת  33.8

מת  להצהקבלן  העבודותחייב  ביצוע  זמן  כל  במשך  שויב  לרבות  תנועה,  מכווני  טרים  , 
על   שידרש  עם במספר  באתר,  המפקח  אזהרה  ידי  ודגלי  יידרש שילוט  והקבלן  במידה    .
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הכ לצורך  שוטרים  העבלהציב  בזמן  ושיטור  שוטרים  ווונה  לשכירת  הקבלן  ידאג  דה, 
 המזמינות. נה על הרשויות בהתאם.  הוצאות שכירת השוטרים תחול

      
 בילים תיקון נזקים למו .   43

אחראי     34.1 קהקבלן  או  נזק  לשכל  לדרך,  לכביש,  שייגרם  המים  לקול  לרשת  לשביל,  מדרכה, 
למובילים    ו לתשתיות או  אגז    נורות להעברתילצ  עול, לחשמל, לטלפון,יביוב, לביוב, לת וה

או הקלקול נגרמו      בין שהנזק  ביצוע  העבודה,כיוצ"ב )להלן: "מובילים"( תוך כדי    אחרים
ו וצפובאקראי  הכרחי  מעשה  שהיו  חשבונו  מראש    יבין  על  יתוקן  העבודה,  הוא    לביצוע 

מוסמכים לפקח  הרשות    המפקח ושל כל אדם או  ת רצונו של  באופן היעיל ביותר ולשביעו 
 ל הטיפול במובילים כאמור.ע

 

רום נזק  לגבמקום שההעברה עלולה    עביר חפץ כלשהואם לשם ביצוע החוזה יהא צורך לה   34.2
לע למובי  כאמור  ילים,  לא  אם  באמצע יל,  הקבלן שתמשו  יודיע  מיוחדים,  הגנה  בכתב   י 

על העברה,  לפני  תכניתו  למפקח,  ועל  להעבירו,  שיש  החפץ  אמצעי    פרטי  הגנה  להבטחת 
 אימים. תמ

 
 מניעת הפרעות לתנועה  .   35

ביצוע ה כדי  תהייהקבלן אחראי שתוך  לא  הדרכים המובילות לאתר העבודהעבודה,  ת  נתונו  נה 
שתקשה  שלא לתנועה  ב   לצורך  הרגילה  התנועה  ושלצ על  האמורות,  של  דרכים  הובלתם  ורך 

ל האמצעים ,  כ ויינקטו    שות המוסמכתמיוחדים יתקבל  תחילה הרשיון הדרוש לכך מהר  משאות
רעה  ל האפשר ההפכך שתמעט ככ  ה,לרבות  בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב של זמני ההובל

 נזק לדרכים.   האמורות ויימנע ככל האפשרלתנועה הרגילה בדרכים 

החניית   הקבלן  ימנע  כן  העבכמו  לאתר  המגיעים  רכב,  במקומות  כלי  יוחנו  ואלה  בדרכים  ודה, 
הציבוריים, יהיו    כי הדרכים העוברות באתר העבודה, וכן השטחים  דו לכך. הקבלן מתחייבשייוע
ובהתא  הרבים לשימוש החפתוח  לפי הצורך  וכי הואו/או קבלנים אחרים,    ם להוראות המפקח, 

 פסולת כלשהי.  וך עליהםהם חומרים או ציוד ולא ישפלא יאחסן עלי
 

 הגנה על עצים וצמחיה  .   36

דרוש הדבר    יבתו אלא אםבמחיה טבעית באתר העבודה ובסצעצים או  ע ולא יעקור  הקבלן לא יפג 
 בכתב ומראש לעשות כן. והמפקח התיר לולצרכי העבודה 

 
 שומו ותנאי עבודה אדם, רי אספקת כח . 37

ה   37.1 חשבונו  על  לספק,  מתחייב  העבהקבלן   לביצוע  הדרוש  האדם  כח  את  כמפורט  ודהוא,   ,
המיוחד אמצע הה   את  ,במפרט  את  עליהם,  אחר   ישגחה  דבר  כל  וכן  עבורם,  התחבורה 

 הכרוך בכך. 
 

בודה תוך  ע  וע ש לשם ביצמקצועיים ואחרים, במספר הדרו  להעסיק עובדיםהקבלן מתחייב     37.2
או היתר לפי כל דין,    שום, רשיוןלביצוע יש צורך ברילכך בחוזה. בעבודה ש  המועד הקבוע

 תקף, כאמור.  או בעל רשיון או היתרחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום 
 

לשביעות    37.3 ינוהלו,  העבודה  שבביצוע  מתחייב  המפק  הקבלן  של  אדם  רצונו  כוח   פנקסי  ח, 
 עובד, וכך ימי עבודתו.  צועו וסווגו במקצוע של כלשיירשם בהם שמו, מק

 

הע 37.4 יקב לביצוע  להוראות חוק שירובודה,  ורק בהתאם  עובדים אך  קה,  התעסו   תל הקבלן 
  לן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקייםב . הק1959  -"ט  תשי

ב  ידי האיגוד המייצג את התנאי עבודה,  ים מספר הגדול ביותר של עובדהתאם לקבוע על 
 זור. ותו  אתו ענף עבור עבודה דומה בא במדינה באו

 

שהועסק     37.5 עובד  בעד  לשלם  מתחייב  בבעהקבלן  ידו  העב ל  לקיצוע  מיסים  ביטוח  ר ודה  נות 
ת המספר הגדול  ובדים המייצג אסוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון הע

 זור. תו אדומה באור עבודה בוענף, ע  באותו  ביותר של עובדים במדינה
 

ל   37.6 מתחייב  חובוהקבלן  כל  את  וכבצע  עובדיו,  של  סוציאלי  לביטוח  חוק    ןתיו  אחר  למלא 
 . 1968-שולב( תשכ"טמ)נוסח הביטוח הלאומי 

 

ולנק     37.7 בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הזהקבלן  אמצעי  כל  למניעת  וט  הדרושים  הירות 
ו עבודה,  בתאונות  לשמירת  תנאים  להבטיח  כנכן  ורווחתם  העובדים  בחוק  ריאות  דרש 

 . 1954-ודה, תשי"דהפיקוח על העב   ארגון
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בודה סידורי נוחיות  ומקומות אכילה  עים המועסקים בביצוע ההקבלן מתחייב לסדר לעובד   37.8
 נאותים באתר העבודה.   

 
 מעביד  -ד העדר יחסי עוב .   38

ובלתי תלוי  ב הקבלן כקלקבלן יחש  החברהחסים בין  בכל הקשור למערכת הי     38.1 בלן עצמאי 
כעו בין  ולא  אין  וכי  כל    החברהבד,  לבין  או  יד  לבינו  על  המועסק  הפועל  אדם אחר,  או  ו 

בצדדים   ובניגוד לכוונת  אם על אף האמור לעיל  וע החוזה, יחסי עובד מעביד.  צמטעמו בבי
את  המפורש הקבלן  יפצה  אחרת  יקבע  כתוצא  םסכו  בכל  החברהת,  תחויב  היא  ה  בו 

 שכ"ט  עוה"ד. אמור, וכן בהוצאות משפט  ובכ מתביעה, 
 

חייבויותיו על  ת צעו מטעם הקבלן את  ההצדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיב    38.2
תיו, פיקוחו והשגחתו  נתונים להוראו  פי חוזה זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו 

של הקבלן, ישא    המלאים  ו  והוא  לרבות  בכים  התשלומים הכרובכל ההוצאות  העסקתם, 
 דין הכרוכים בהעסקתם. הניכויים על  פי כל   בתשלום

 

 ות סודיות וייחוד התקשר 38.3

ים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על  כ הקבלן יס    38.3.1
חוזה זה ולא לגלותו לצד    מידע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של   כל מרכיביו וכל

 . צוע של חוזה זהו אלא לצורך בישלישי כלשהו ולא להשתמש ב
 

זה  ורה, בהתאם להוראות הח הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה לחב 38.3.2
 או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו. 

 

  ועמועסק על ידי הקבלן ו/או מטעמו בביצאף על כל מי ש  הוראות סעיף זה יחולו 38.3.3
א ופעולתו תחייב  זה  כחוזה  ועניין  דבר  לכל  על  ת הקבלן  נעשתה  ן  ידי הקבלאילו 

 עצמו.    
 

 אחריות  וביטוח   -פרק ה'  

    דה אתר העבואחריות ל .    93

אי לשמירת  לתום תקופת החוזה, יהא הקבלן אחר  דמדת אתר העבודה לרשות הקבלן ועעמיום ה 
הקבלן  אתר   עליהם.  ולהשגחה  והעבודה  ובמהירות  העבודה  חשבונו  על  נזק  יתקן  כל  המירבית, 

 דל  של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו. או מח/ודה בשל מעשה ותר העבודה ולעבשיגרם לא
 

   רכושלנזיקין לגוף או  . 40

נזק או אובדן, מב 40.1 לכל  יהיה הקבלן אחראי  דין  כדי   כל סוג שיגרמו  נוסף לאמור בכל  תוך 
ב עמה,  בקשר  או  העבודה  הקבביצוע  של  מחדל  ו/או  מעשה  מי  של  ו/או  עובדיו  ו/או  לן 

  החברההאמצעים למניעתם.      כלשהוא, והוא ינקוט בכללרכושו של אדם  טעמו לגופו או  מ
ם לקבלן בגובה הסכומים  אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן  י תהא רשאית לעכב תשלומ

נז ייושבו  תביעות אלה באופ ק או אובדן, כאבגין  עד  אשר  ומוחלט לשביעות  מור,  ן סופי 
 . החברהון רצ

 

י 40.2 , בגין נזק או אובדן להם  םאו תשל  יב לשלם,כום שתחועל כל ס  החברהה את  שפהקבלן 
   .40.1ל פי סעיף קטן עאחראי הקבלן  

מי  החברה  נדרשה   ו/או  הקבלן  של  מחדל  או  מעשה  עקב  כלשהו  סכום  מטעמו  לשלם 
ב יבמסגרת  העבודה,  סשפיצוע  כל  על  הקבלן  אותן  שתשלה  ההםכום  בגין  לרבות  וצאות  , 

 דרישה, כאמור. שא בהן בקשר ליהשונות שת המשפטיות 
 

יעה כנגד  בים אשר יהיו  נושא לתתהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומ  החברה
תביעות  תיושבנה  אשר  עד  כאמור,  אובדן,  או  נזק  בגין  סופ  הקבלן  באופן  ומוחלט  אלו  י 

רצון   ולא תתנגד להצטרפותלקבלן העתק של התביע   בירעתהחברה  .  החברהלשביעות  ו  ה 
 להליך המשפטי.

 

י   40.3 את  שפ הקבלן  שגיאה  החברהה  עקב  לה  שיגרם  נזק  כל  של מקצוע   בגין  ו/או    ית  הקבלן 
יים. אחריותו  ו/או עקב שימוש  בחומרים או אביזרים לקו  ה במילוי חובתו המקצועיתחהזנ

 החוזה.  ות שיתגלה לאחר תום תקופתבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנקל הש
  

 נזיקין לעובדים ולשלוחים  .41



 40 

או לכל אדם   ובדחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים מהקבלן על פי דין לען מתהקבל 41.1
  העבודה   תוך כדי ביצוע    הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם  מצא בשרותו של  נאחר ה
בק אלאו  המספק  שר  לאדם  שנגרם  נזק  לרבות  מוצרייה,  או  חומרים  קבלני  שירותים,  ם, 

  החברה הן של קבלני המשנה.  עצמאיים הן של הקבלן ובדיהם, ספקים ועובדים  משנה ועו
הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן    גובהתשלומים לקבלן ב  תהא רשאית לעכב  

כאמ תאונה,  או  נזק  ייובגין  אשר  עד  לשבור,  ומוחלט  סופי  באופן  אלה  תביעות  יעות  שבו 
 . החברהרצון 

 

אהקבלן   41.2 תשלום    החברהת  ישפה  כל  כתלשל   שתחויב בגין  קיום  ם  מאי    תחייבותו  הוצאה 
קטן   ובללקיע  תוד  החברה   .41.1שבסעיף  התביעה  הגשת  על  להצטרף תן  לקבלן  אפשר 

 להליך המשפטי.
 

החברה ע  חויבה  כלשהו  סכום  מחדלשלם  או  מעשה  מטעמו  קב  מי  ו/או  הקבלן  של  ל 
ת  , לרבות בגין ההוצאוםל כל סכום שתשללן עהקב   הה אות פצע  העבודה, יביצובמסגרת  

ש השונות  כאמור.  בשא  יתהמשפטיות  לדרישה,  בקשר  רשא  החברההן  לעכב  תהא  ית 
דן,  בה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובובג   ןתשלומים לקבל

 . החברהחלט לשביעות רצון  אשר תיושבנה תביעות או באופן סופי ומו כאמור, עד 
 

  ביטוח על ידי הקבלן 42

ן לפני  בלהק  הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב    מאחריותו שלמבלי לגרוע   42.1
ידו  נשוא הסכם זה על  ביצוע העבודות  תחילת  על הסכם זה ו/או לפני מועד    החתימהמועד  

מטעמו עבורו  ו/או  משניהם(  ו/או  ו)המוקדם  לערוך  חשבונו  לקיים  ,  כל  על  תקופת  במשך 
העבודות   המפורטים  לתנא  בהתאםזה    הסכםנשוא  ביצוע  ב'ים  )להלן:    בנספח  להסכם 

אישור  למסמכי הסכם זה )להלן: "   '1ב    נספחל"( וכן  חי הקבלןהתנאים המיוחדים לביטו "
מורשית    טוחיאצל חברת בנפרד ממנו,    ולחוד חלק בלתי"( המהווים ביחד  ביטוחי הקבלן

 :   "(הקבלן ביטוחיבישראל )להלן: " יןכד

 : ביטוח אש מורחב 42.1.1
 

של  ביטוחי הר וככל    קבלןהכוש  רלוונטיים    שייערכו)אם  ויהיו    להסכם ובמידה 
בזה מפורש  סעיף  יכללו  על    דבר(  מבטחי  ה)  תחלוף הזכות  ויתור  של  שיבוב( 
ה מי  ו  ו/א  חברהה  כלפי  קבלן ה מטעם  זה   חברהמהבאים  הסכם  עם    בקשר 

על   הוויתור  בדבר  שהאמור  להת  ותזכובלבד  יחחלוף  לא  שגר  תטובול  ם  אדם 
 . ןזדו בלנזק 

 

 : אחריות כלפי צד שלישי 42.1.2
 

פי דין  -על  קבלןה  אחריותו שלהמבטח את  צד שלישי  פי  כל  ותביטוח אחרי (א)
אובדן  ל  מתן השירותים אשר גרמומעשה או מחדל רשלני בקשר עם  בשל  

בכל הקשור    ף שהואוג או  ו של כל אדם ו/או לרכושלגופו ו/או נזק  פגיעה  
הל בקשר  מתן  ו/או    חברהל  קנז  או  פגיעה  לרבות,  ההסכם  עם שירותים 
 .הסכם זההעבודות נשוא בקשר עם   חברההבאים מטעם  מי מהל

לאירוע ובמצטבר לתקופת    (₪מיליון  שני  )  ₪  2,000,000האחריות    ותגבול (ב)
 הביטוח.

כפוף    חטובי (ג) אינו  התפו  להגבלותזה  אש,  מ:  הנובעת  חבות  צצות,  בדבר 
חבות   קוכלפי  בגין    קבלןהבהלה,  ו/או  משנלבקבלנים  ועני  הם,  ובדיה 

סנ פגומים,מתקנים  פריקה    יטאריים  ו/או  רכב,  טעינה  כלי  זיהום  של 
צפוי,  ובלתי  מקרי  והיתבש  תאונתי  הרעלה  ה  מזיק משבתה,  דבר  כל 

חלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט  תביעות תבמאכל או משקה, וכן  
 .וח לאומי(חייב לשלם בגינם דמי ביט   קבלןהלגבי עובדים ש

שלישי  יות  האחר ח  טויבסת  לי פו (ד) צד  ידי  ע  ערכתנ הכלפי  פי  על    קבלן ה ל 
בה'  נספח   את    קבלןהיטוחי  אישור  לשפות  מי    אוו/  חברההתורחב 

ה  מטעם  הסכם    חברהמהבאים  עם  "יח  זהבקשר  המבו)להלן:    טח"(ידי 
  ו א /ו  קבלןהל  אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני ש  על מי מהם היה ותוטל  

ע מנהל  ו/או  "אחר  וף פכב  ,בדיוויו  ירבת ולצ  יותלסעיף  פיו  על  את  א "  ו 
 וטח.י המבאחד מיחידעבור כל  כו בנפרדנערם כאילו  יחהביטו 
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במפו (ה) מצוין  הביטוח  ציוד  רכוש    כי   רשבפוליסת  רכוש    חברהה ו/או  שאינו 
  , ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישיקבלןה שימושו, של ו/או  בעלותוב

 . (תישירו  קבלןהפועל  ש עליו ל הרכו)למעט אותו חלק ש
 

 :חבות מעבידים 42.1.3
 

את  חבות  ח  טובי (א) המבטח  פי    קבלןהשל    תואחריומעבידים    פקודתעל 
חדנוס)  הנזיקין לח  האחריות  חוק  עפ"י  ו/או  התש"ם  יםמוצר ש(    פגומים, 

  ההסכם בקשר עם  במתן השירותים  ידו  העובדים המועסקים על  כלפי    1980
עבודהבגין   ביטוח"(: "מק)להלן  מקצועיתאו מחלה  /ו  תאונת  שייגרמו    רה 

בכל הקשור במתן  ח  במשך תקופת הביטו  עקב עבודתםודי  תוך כי מהם  מל
 סכם.הה  םע בקשרהשירותים 

 גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים: (ב)

 ע. ובלת  ₪ 6,000,000 (1)

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.   ₪ 20,000,000 (2)

מעבידים (ג) חבות  לביטוח  תכלול  הפוליסה    עבודהת  שעובדבר    הגבלות   לא 
ק  קבלןה  ת חבוחה,  ומנו  וכלפי  ו /בלנים  )היה    םעובדיהאו  /או קבלני משנה 

כמעבידם(  קבלןהו פייחשב  ורעלייונית ,  נוער  ות  העסקת  בדבר  והן  ם 
 . המועסקים על פי החוק

כי  מוסף  בנו (ד) בזה  מוסכם  ולהלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  הביטוח בלי    פוליסת 
את    תורחב מהו/או    חברה ה לשפות  מב מי  האים  עם    בקשר   חברהטעם 

נושא בחובות  מי מהם  כי    ה ביטוח,קרמ  קרות  ין י נעל ונקבע  היה    ,סכם זהה
 . קבלןהמי מעובדי כלפי  מעביד כלשהן 

סעיף מפורש בדבר  תכלול    פוליסת הביטוחו כן מוסכם ומוצהר בזה כי  מכ (ה)
)הזכות  ויתור על   מי  ו/או    חברהה   כלפי  קבלןהשיבוב( של מבטחי  התחלוף 

דבר הוויתור  האמור בובלבד ש הסכם זה  בקשר עם חברה מהבאים מטעם ה
 .זדון בם לנזק אדם שגר תא יחול לטובהתחלוף ל  תוכזעל 

 

 : אחריות מקצועית 42.1.4
 

על פי דין בשל תביעה    ןקבל ה  אחריות המבטח את  טוח אחריות מקצועית  יב (א)
  ןחובה מקצועית שמקור  הפרת  בגיןו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או  

של    עשהבמ רשלני  מחדל  עובדיו    קבלןהאו    ם ירותיהשן  תמ  במסגרתו/או 
 . ההסכם שר עםקב

ובלאירו   (₪מיליון  שני  )  ₪  2,000,000האחריות    ות גבול (ב) לתקופת  מצטע  בר 
 .יטוחהב

אובדן שימוש, איחור,  מבדבר חבות הנובעת    גבלותהל ביטוח זה אינו כפוף   (ג)
ביטוח  מקרה  בעקבות  עיכוב  או  כמכוסה  השהייה  כמו  הפולי,    כוללתסה  ן 

  ותחבו   ום לבתב  השנעשת יגה מסמכות  , חרעקב  קבלןהחבות  גין  ת בהרחבו
 . קבלןה דיעובמי משל  אי יושרמשלנות או  הנובעת מטעות, ר

ו/או   חברה האת  לשפות    חהביטו  פוליסת להרחיב את    קבלןבאחריותו של ה (ד)
זה  חברהמהבאים מטעם המי     מעשהל  םאחריות  לעניין  בקשר עם הסכם 

רשלני   מחדל  ידיב  ל  וםבת  ושנעש או  עו  קבלןה  על  מבלי    בדיוו/או  וזאת 
  חברהם האים מטעבמי מהו/או    חברה ה  פי כל  קבלןהת  חבוביטוח  לגרוע מ

 .בקשר עם הסכם זה
כול (ה) הביטוח  בפוליסת  רטרואקטימועד  היתר  ין  לת  שאינו  מיום  בי  תחולה 

 .מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים
כן   (ו) של    תכסהכמו  גילוי  תקופת  הביטוח  לאה(  )שיש  6פוליסת  חר  חודשים 

  הימ רשלום פבגין אי ת  הינההביטול  עילת  באם    )למעט   ופת הביטוח תום תק 
מרמה נער(  ו/או  לא  כי  ע"י  בתנאי  המענ   קבלןהך  חלופי  כביטוח  י  יסויק 

זוביל  מק פוליסה  לפי  המבוטחת  חבות  לכסות  כי  .  שנועד  בזה  מוסכם 
י  זו  פי הרחבה  על  אירועים שעהכיסוי הביטוחי  על  ורק  לפני  חול אך  ילתם 

 . לראשונה בתקופת הגילויתקופת הביטוח ואשר נתגלו  תום
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יד  הסכםים נשוא  מתן השירות   מועד תחילת  לפניכי  מתחייב,    ספקה 42.2 או מטעמו,  /ו ו  זה על 
לידי  להמצי ו ים המפ את המסמכ  חברההא  להלן  נפרד מהורטים  בלתי   הסכםמהווים חלק 

   :"(מסמכי הביטוחלהלן: ")זה  הסכםב המפורטים נאים וההיקפיםת לבהתאם זה, 
 

)להלן:    1'  בנספח  כזה    הסכםל ורף  לנוסח המצאם  בהת  ספקהאישור קיום ביטוחי   42.2.1
 . ("ספקה ביטוחי אישור"

ומ 42.2.2 לעי בבנוסף  מהאמור  לגרוע  דרישלי  לקבלת  בכפוף  )להלן:    חברהה מבכתב  ה  ל, 
מתחייב,    ספקה  (חברהלככל ואין באישור הביטוח את המידע שנדרש  )  דרישה"("ה
לידי    ימים  14בתוך  כי   ימציא  מפוליסות    חברההממועד קבלת הדרישה,  העתקים 

  הסכםילותו נשוא  ובקשר עם פע  שבהתאם לנדר  ספקהי  ד יהביטוח אשר נערכו על  
ת הקשורים להתקשרות  את חלקי הפוליסו  חברהלהספק ימציא  זה כי  מוסכם ב,  זה

 . זו בלבד
המה  בז  םסכומ 42.2.3 )מס  צאתכי  הביטוח  מפוליסות  כאמור,  ההעתקים  הביטוח(,  מכי 

  תגרע  לאאו  /וכאמור, לא תפגע  ,  1ב'  נספח    יםוח כת הביטאישור בדבר עריהלרבות  
 . זה, על נספחיו הסכםעל פי   ספקההתחייבויות מ

בזה 42.2.4 ביטוח ות  רבל  הביטוח  ימכסמת  אצמה  כי  ספקהעל    מוסכם    ספקה  יאישור 
כאמור(ה'נספח  ) ב    ,,  יסודי  תנאי  הביטוח  מכמסהמצאת    וללא  זה  הסכםהינה  י 

כאמוספקהביטוחי    אישורלרבות   יוכל  ר,  ,  ב  ספק הלא  השירותיםלהתחיל    מתן 
ה  הווהאמור לעיל, אי המצאת מסמכי הביטוח במועד לא תעל אף    .זה  הסכםנשוא  

חלפו  ה אם  אלא  יסודית,  בקשת    10פרה  ממועד  להמצאת    חברההימים  בכתב, 
 . כאמור מסמכים

ות את מכלול  שבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודבנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על ח 42.3
הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך    ,עבודות לרבות החומריםה

ו/או אבדן אשר הקבלן    זה, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק  םביצוע העבודות נשוא הסכ
 . ו/או על פי כל דיןאי להם לפי תנאי הסכם זה אחר

הקבטוח יב 42.4 גם    ויכס   לןי  היתר  אחריות  בין  וקהקבלןאת  קבלנים  של    בלני,  ,  הקבלןמשנה 
  הבטוח  פרקי   ויכלול את  "(,יחידי המבוטח)להלן: " חברה לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמה  ה

 (. 1נספח ב' ) המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן 

יאוחר ממועד  להמציא לידי החברה, לא    לעיל מתחייב הקבלן  לגרוע מהאמורבנוסף ומבלי   42.5
הסכם זה, מכתב הצהרה    אלת ביצוע העבודות נשו זה וכתנאי לקבלת צו לתחי חתימת הסכם  

המצורף להסכם זה   ,הצהרה"  -לפטור מאחריות החברה  בהתאם לנוסח "פטור מאחריות  
 . הקבלן כשהוא חתום כדין על ידי  "2כנספח "ב' ומסומן 

א לידי החברה, לא יאוחר ממועד  מצילה  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן 42.6
ת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, נספח תנאים  לוכתנאי לקבלת צו לתחיחתימת הסכם זה  

 "   3'  כנספח "בח  המצורף להסכם זה ומסומן  ס ומיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנ
 . ידי הקבלן  כשהוא חתום כדין על

 :  ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי 42.7

ו/אולבטח את כלי ההקבלן מתחייב   42.7.1 בהשגחתו    רכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו 
ו/או מתן השירותים בביטוחי חובה כנדרש    וו/או בשימוש לצורך ביצוע העבודות 

יטוח מקיף ו/או ביטוח  גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בב  העעל פי דין בגין פגי
ב,  שימוש בכלי רכי כלשהו עקב הזק לרכוש צד שלישיות כלפי צד שלישי בגין נאחר

 . פת ביטוח שנתיתווח למקרה ובמצטבר לתקבגבול האחריות המקובל בענף הביט

כולל   42.7.2 הנדסי  מכאני  לציוד  הסיכונים  כל  ביטוח  הקבלן  יערוך  כן  היתר  י בכמו  ן 
צד   כלפי  הקבלן  אחריות  בביטוח  השימוש  עקב  כלשהו  הנדסי  שלישי  מכני  ציוד 

אח מסבגבול  יפחת  שלא  של  ריות  לתובע,    1,000,000ך  ובמצטבר  ש"ח  למקרה 
שנתית. ביטוח  יבוטלו  לתקופת  אלו  לנזקים    בביטוחים  הנוגעים  החריגים  כל 

 . ישירים או עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות

כול  ןעלמ 42.7.3 "רכב"  המונח  כי  מוסכם  ספק,  טרקטור הסר  מלגזות,  מנופים,  ים, ל 
 . מכל סוג ררים וכן כלים נעים ממונעיםמחפרים, גו
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ת  ו בדבר ויתור על כל זכ  זה ייכללו תנאי מפורש  42.7ים המפורטים בסעיף  טוחהבי 42.7.4
בדבר   שהאמור  ובלבד  עובדיה,  ו/או  מנהליה  ו/או  החברה  כלפי  )שיבוב(  תחלוף 

 . ובת אדם שגרם לנזק בזדוןעל הזכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לט  רהוויתו

סעיף   42.7.5 פי  על  הנערכים  האחריות,  לכזה    42.7ביטוחי  החיורחבו  את  ו/או  לול  ברה 
למע אחריותם  בגין  מטעמה  הקבלן,הבאים  מחדלי  ו/או  לסעיף    שי  בכפוף  וזאת 

א  כל  עבור  בנפרד  נערך  כאילו  הביטוח  ייחשב  לפיו  צולבת"  מיחידי    דח"אחריות 
 . המבוטח

בפולי 42.7.6 יצוין  כן  רכושכמו  כי  במפורש  פועל    החברה  סות  אותו    הקבלן,שבו  למעט 
רכוש   של  פועל הקבלןשחלק  של  ה  בו  והבלעדית  הישירה  בשליטתו    הקבלן נמצא 

 ן ביטוח זה. יד שלישי, לעניכרכוש צייחשב 

 שינויים    -פרק  ו'  

   שינויים  .   43

עב  43.1 לביצוע  ו/או שיפוץ  ות שוטפות של  דומאחר שמדובר בחוזה  ,  מנועיםות ומשאבייצור 
ו מים  עביובלמתקני  כל  ביצוע  על  לקבלן  להורות  רשאית  תהא  החברה  /   ייצורבודת  , 

ומנועיםשיפוץ   מבל משאבות  שהן.   וכמות  היקף  בכל  לגרוע  ,  החברה י  לעיל,  מהאמור 
ולקבלן לא תהאי לידי הקבלן עבודות בהיקף כלשהו,  ו/או    אנה מתחייבת למסור  טענה 

   זה.תביעה כלפי החברה בעניין 
 

להורות  רשאי  שיקו  המפקח  לפי  עת,  שימצא בכל  שינוי  כל  על  הבלעדי,  דעתו  ון  לנכ  ל 
ביצוע   או  לעבודה  תוספות  לרבות  חלקה,  או  כולה  נ בעבודה,  צמצום עבודות  וספות, 

א שינויהעבודה  העבודה,  של  חלק  כל  ביטול  או  הפחתתה  ס  ו  העבודה,  ,   הגו באיכות 
 ( הכל כפי שימצא לנכון. "השינויים" : גודלה, מימדיה )להלן

 

דת שינויים" ותינתן  פקותיקרא "  43.1הוראת המפקח על שינוי העבודה לפי סעיף קטן   43.2
 פקודת שינויים".אם  קיבל קודם לכן  " בודה אלאבכתב.   הקבלן לא יעשה שינויים בע

 

פקודת שינויים    השינוי שבוצע לפי  ךכל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ער 43.3
 :   קמןכדל

 

וללא שינוי מחירבמחירים  הנקובים בהצעת ה  לפי מחירי היחידה .א י  הם בוצע שינוי 
 ת. הכמויו  הקטנה של הכמות ביחס לכתב  יחידה בשל הגדלה אוה

 

יובא    –השינוי    י היחידה הדרושים לקביעת ערכו שלבהצעת המחיר מחיר  קבעולא נ .ב
שאפשר להתבסס עליו    ,הענין  המחיר לפי  ה דומה הנקוב בהצעתדיבחשבון מחיר יח 

ממחירי  לצור אחד  כל  קביעת  יחי   החסרים.  היחידהך  מחירי  דומים  דה  בהעדר 
ל  ע  ינויכו של השייקבע ער,  מחירי היחידה החסר  שאפשר להתבסס עליהם לקביעת

ירון  ח מלא ניתן לקבוע את ערכו של השינוי על פי    .  15%בהפחתת    לפי מחירון דק 
 ינוי.  יקבע המפקח את ערכו של הש ,דקל

 

הר מוב .  43.3  שנקבע לפי סעיף קטן  ערך השינוי  או יופחת בהתאם ל שכר החוזה יועלה   43.4
כאמ החוזה,  שכר  הפחתת  או  מהעלאת  לבד  כי  בזה  י  ור,ומוסכם  כל היו  לא  לקבלן 

 ביעות ודרישות אחרות בגין מתן פקודת שינויים. ת
 

שהשינוי מחייב    דעההשינוי והוא ב  שלא נקבע בה ערכו של  ם יקיבל הקבלן פקודת שינוי  43.5
קש העלאת  לב  האפשרי על כוונתו  בהקדםלמפקח בכתב  את שכר החוזה  יודיע  את העל

כאמור.   החוזה  ימים  15עברו    שכר  עשר(  מת  )חמישה  השינוימיום  פקודת  מבלי  ן  ים 
וי לא ישפיע  ני בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהש  שהקבלן פנה למפקח

 החוזה.   לע
 

לפי סעיף    ועו של שינוי כלשהורשאי לעכב ביצ  ת כי אין הקבלןמובהר בזא  למניעת ספק 43.6
אי   מחמת  השינוי.  קביזה  של  ערכו  ערך    עת  את  יקבע  תוך  המפקח    יום   30  השינויים 

 ת שינויים.מיום מתן פקוד 
 

הארכה 43.7 במפורש  קובעת  אינה  אשר  שינויים  פקודת  כי  בזאת  העבודה   להשלמת  מובהר 
עד השלמת העבודה יהיה לפי  י מוארכה להשלמת העבודה. שינו ואינה מזכה את הקבלן ב

 לעיל בלבד.    13סעיף  
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בשל  בהומ 43.8 זה  סעיף  לפי  שינויים  פקודת  ניתנה  אם  כי  ומוסכם  שהקבל ר  קיים    ןכך  לא 
פקודת הורא במתן  אין  הרי  לפיו,  עצמו  על  שנטל  התחייבות  או  החוזה  מהוראות  ה 

 . לפי החוזה או לפי כל  דיןנויים כדי לגרוע מכל זכות של החברה ישה

 סיום העבודה, תיקונים ותעודת סיום   -פרק  ז'  

 שלמה"ת ה"תעוד .44

הבדיקה  ל עבודות  את כ  וסייםה,  נשוא חוזה ז   -כל עבודות התחזוקההשלים הקבלן את   44.1
 ולחברה בכתב.   , יודיע על כך הקבלן למפקחוהחברהלשביעות רצונן המלאה של המפקח 

ו/ המפק הח,  איבד  חברהאו  מיימי   20תוך  העבודות   תקו  ההודעהם  קבלת  )להלן:    ום 
העבודה" ימצאו  "(בחינת  ואם  מתאימות  אות ,  החוזה  ן  רצונם,  ולתנאי    ןתינתלשביעות 

 ם מיום גמר הבדיקה, בכפוף לאמור להלן. ימי 7, בתוך מהודת השלעת  לקבלן
 

לתנאי החוזה    ותמתאימ  ןאינ   ותכי העבוד   ות חינת העבודבבו/או החברה  המפקח    ומצא    44.2
רצונ  ותיע משב  ןואינ  ימסרםאת  עבו  ו,  ו/או  התיקונים  של  רשימה  השלמה    דותלקבלן 

י"ב(    והקבלןם"( הדרושים לדעתהתיקונים":  )להלן)נספח  לב  ,  ך התקופה  צעם תוחייב 
 לעיל.   44.1 יחול על העבודה האמור בסעיף  -נסתיים ביצוע התיקונים   . ושקבע

 
בזה   44.3 מובהר  ספק  הסר  התיקוניםלמען  ביצוע  תקופת  של     כי  הביצוע  בתקופת  נכללת 

הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה  בשל   בלןעבודה לפי החוזה, ולא תינתן לק
 ביצועם. תיקונם והצורך ב

 

פי שיקול דעתםרשאי ו/או החברה    המפקח  44.4 על  לפני  ם,  גם  , לתת לקבלן תעודת השלמה 
, לשביעות רצונם  כתב מהקבלן, שיבצע וישליםות בצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייביב

, ו/או החברה  לו המפקח  וימה שמסרברשאת התיקונים המפורטים    חברהוה   של המפקח
 . חברהי המפקח ו/או ה כך על יד שתיקבע לבתוך התקופה 

ותיקונים שאי    תכמו כן, רשאית החברה להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודו
 מוש. לא כעבור זמן או תקופת שיאפשר להעריך את טיבן א 

 

החזיק  לכל אדם אחר מטעמה,  או  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה,   44.5
ולהש חלקה,  או  כולה  גבעבודה,  בה  בוצעהתמש  טרם  אם  ולא    ם  התיקונים  עבודת  בה 

לבצע את התיקונים תוך התקופה    ןאין הדבר גורע מחובת הקבלו  ,ניתנה תעודת השלמה
 . החברה כאמורלכך על ידי  שנקבעה

 

תהיה  ו/או החברה,    קחהמפלא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי   44.6
ב התיקונים  את  לבצע  רשאית  אוהחברה   אחרת    עצמה,  דרך  על  בכל  לנכון,  שתמצא 

בתוספת   אלו,  הוצאות  תגבה  החברה  הקבלן.  להוצאות  ת כמהן    17%חשבון  מורה 
 אחרת. או בכל דרך  י משכר החוזהעל ידי ניכו  מימון ותקורה, משרדיות

 

לפי    אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיוה,  מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלק 44.7
 החוזה.  כל תנאי מתנאי

 

שעל  החברה    אוהמפקח    וקבע 44.8 מהעבודה  מסוים  חלק  הושלם  או  העבודה,  הושלמה  כי 
ל היה  למסורשההקבלן  הקבלן  חייב  מסוים,  במועד  אותו   חברהל   לימו  או  העבודה    את 

מהעבודה מסוים  אינ חלק  והקבלן  העניין,  לפי  הכל  כאמור,  ר,  מסירת  ו  את  לעכב  שאי 
 יעות כלשהן שיש לו.ת, טענות או תבמת דרישוהעבודה או החלק המסוים מהעבודה, מח

 

העבוד 44.9 מאתר  להוציא  הקבלן  חייב  השלמה,  תעודת  עודפי א  הניתנה  ואת  הציוד    ת 
השייכים ל  לו.  החומרים  השלמה  תעודת  לניתנה  הקבלן  חייב  מאתר עבודה,  הוציא 

רעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה החברה הא  העבודה את הציוד, המבנים 
 בהם כפי שיורה המפקח. החומרים ייעשה  ר עודפי  עבו

 

ות שימוש בסמכויותיה למתן  שעלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית ל  44.10
השל לתעודת  עת,  בכל  זה  סעיף  לפי  המוח מה  המלא,  דעתה  שיקול  של  פי  והבלעדי  לט 

ו/או    ברה תקבע, כי על הקבלן לקבל תעודת השלמה בגין העבודותשהחהחברה.  בכל עת  
הקחל יפעל  מהן,  הוראות  ק  לפי  היתר  ובין  כאמור  החברה  של  להוראותיה  בהתאם  בלן 

 סעיף זה. 
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כאמ שח 44.11 שלא  אחר  אישור  או  מאושר  סופי  תעודת  בון  בגדר  אינם  לעיל  או  ור  השלמה 
 ת סיום, ולא יבואו במקומם.תעוד

 

ל  לק מהן עבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חחש  כמו כן, אישור 44.12
לא ולא    ידי החברה  לחוזה,  ובהתאם  כראוי  בוצעו  העבודות  כי  ראיה  מקרה  בשום  יהוו 

כ  ימנעו בוצעו  לא  העבודות  כי  לטעון  להוראומהמזמין  בהתאם  שלא  או  החוזה,  ראוי  ת 
        . הן.כלש כללו במסמכים הנ"ל הסתייגויות וזאת אף אם לא נ

 

 ותעודת סיום אחריות, תיקונים ושירות 45

יהיהבלהק 45.1 לטי  ן  יותק  והצנרתל האביזרים  בם שאחראי  ו/או  עלשיסופקו  וזאת    נו  ידו 
נשוא חוזה זה או ביצוע    העבודה  כלם מיום הוצאת תעודת סיום ליש חוד  36לתקופה של  

 "(.תקופות האחריות":   )להלן לעיל, לפי המאוחר 44.2יף ל התיקונים כמשמעותם בסעכ
 

וקלקולים   45.2 ליקויים  פגמים,  שהנזקים,  תקופתכלשהם  תוך  בעבודה  תגלו  או    האחריות 
תוצא הם  המפקח  לדעת  ואשר  החוזה  לפי  שבוצעו  שלא  ה בעבודות  העבודה   מביצוע 

או   לחוזה,  להוראובהתאם  בהתאם  השלא  של  ו/אתיו  של  מפקח  תוצאהחברה  ו  ה או 
יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מבימשימוש בחומרים פגומים או   צוע לקוי, 

ובלבד שדרישה כאמור תימסר לא יאוחר      רצונו  יעות המפקח ולשב   ישת ל לפי דרמיד הכ
הוא     ,קלקול  גם אוהמתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פ  ריות  חאמחודשיים מתום תקופת ה 

ל  ק הדין  או  נזק  בגבי  האחריות  תקופת  תוך  נתגלה  או  שנתהווה  שבוצע  כל  לקול  תיקון 
כ מעבודה  כתוצ  ,המפקחעת  לד  ,נגרםואשר    לעיל,  33בסעיף    משמעותםבמובילים,  אה 

 לקויה או שימוש בחומרים פגומים. 
 

הכרוכות    45.3 ההוצאות  התחייבויות   כל  סעי  במילוי  לפי  החלפת    , 45ף  הקבלן  בגין  לרבות 
 יחולו על הקבלן.  ,חלקים

 

ה אינם ניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה  בוד היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בע 45.5
ב חייב  לחברה  תשלומים  הקבלן  בהחלפת  פיצויים  או  המפקח  ידי   על  שייקבע  בסכום 

 .מפקחהעבודה על פי שיקול ה 
 

במ  תעכרה 45.6 נופלת  לתיקונים  הדרישה  כי  האהמפקח  תקופת  תיקוני  תהא    ת  חריוסגרת 
 סופית ומכרעת. 

 

לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופות האחריות,    בלןאין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הק 45.7
)לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי של  וזה ע"י הקבלן  בהפרת החאם מקורם  

 זמין בגין ליקויים אלה.  מ ההעבודות(, או לפצות את  
 

ופות האחריות היא בנוסף לכל  תו של הקבלן בתקבזאת, כי אחריו  ספק מובהרלמען הסר   45.8
לשהו  ג' אחר כי הדין או החוזה, וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחריות צד  לפ  אחריות אחרת

 ת האחריות.  לפי תעודו
 

תקופ  45.9 זהת  ובתום  חוזה  לפי  העבודות  לכל  שהוד האחריות  לאחר  לח  עי,  על  הקבלן  ברה 
לקבלהחו  נשוא העבודותהשלמת   החברה  תמסור  )להלןזה,  תעודה  סיום"  : ן  ( "תעודת 

ת  ועבוד עבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כלי הסיום החוזה המפרטת כ בדבר
   .המלאה של החברה ן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונהעו אף הבהן בוצוהכרוך  הבדק

 

אשר   ת כי כל העבודותבדקה ונוכחה לדע ובכפוף לכך כי החברה  תעודה זו תימסר בתנאי 45.10
ידי בוצע על  כהלכה  ו  בוצעו  פוע הקבלן  החוזהל  תינ  .י  זו  תקופתן  תעודה  ת  ולאחר 

 האחריות. 
 

  הנובעת מהחוזה  תחייבותרת את הקבלן מהאינה פוטמסירת תעודת סיום החוזה לקבלן   45.11
הדברים   מטבע  מסירת   חלה אשר  מועד  לאחר  ליקויים  ההאמור   התעודה גם  לרבות   ,

  תגלו לאחר מכן.בעבודות אשר נ
 

 יבותיהם חקירת ספגמים ו 46

המפ  46.1 רשאי  ביצועה,  בזמן  בעבודה  פגם  הסיבות  קח  נתגלה  את  שיחקור  מהקבלן  לדרוש 
היה פגם כזה שאין  הקבלן אחראי לו      ידי המפקח.   תאושר על לפגם, ושיתקנו בשיטה ש

ד, כפי  והקבלן מתחייב לבצעם מי  החברה  ון עלקילפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והת 
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ה  קירהחוזה יחולו הוצאות הח   יהפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפיה  . ההחברהשתורה לו  
בו. אם רוך  פגם וכל הכ, את הואה    על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו

ההחלטה אם הפגם      . לחברההפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים  
 תהיה בידי המפקח. ניתן לתיקון אם לאו 

 

מה נתגלה   46.2 תוך  פגם  בעבודה  הנובע  השנ   1ותי  הסיום  תעודת  מתן  שלמב   לאחר    א יצוע 
חשבונו,    , עלם וכל הכרוך בוד את הפגבהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מי

פיצו בתשלום  חייב  הקבלן  יהיה  לתיקון,  ניתן  אינו  הפגם  ההחלטייואם  הפגם    הם.  אם 
 או תהיה על המפקח.ניתן לתיקון אם ל

 

רק זה, תהיה  בפ  א יתקן הפגמים ולא ימלא אחר התחייבויותיו המפורטותבלן לאם הק 46.3
אח קבלן  ע"י  או  בעצמה  העבודות  לבצע  בהחברה  ו/או  והר  אחרת  דרך  תהיה  כל  חברה 

  17%לן, בתוספת  בקרשאית לגבות ו/או לנכות את ההוצאות ו/או העלויות האמורים מה
וכן תהיה  יות, מכל סכום שיגיע לקבלשיחשבו כהוצאות משרד זמן שהוא  רשאית  ן בכל 

   .היאלגבות סכום זה בכל דרך ש
 

 תשלומים וערבויות  -פרק ח'  

 ללי כ  -תשלומים לקבלן    47

יהא    מסר לו יייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי כל הזמנת עבודה שתלוי כל התחת מיתמור 47.1
שיפוץ  ייצור ו/או  מחירי  טבלאות  המתקבלת ממכפלת המחירים שב י לתמורה  אכהקבלן ז

ומנועים אביזרים,  משאבות  וכלמחירי  חומרים  צנרת,  שהיא  ,  בכפוף  במחירון    עבודה 
  תשולם לקבלן   ורההתמ  .  לחוזה זה  ,1נספח ט'  עת הקבלן",  להנחה שהציע הקבלן ב"הצ 

 המפורטים להלן: בתנאים 
 

שלא יעלו    ,וםשולם לקבלן בתנאי תשלי,  לחודש  5-עד ה   חשבון שיוגש כל חודש, 47.1.1
  + שוטף  המצאת    ,יום  80על  וחתוםלאחר  מאושר  וחותמת    חשבון  בחתימה 

   .והמפקח רההחב
 

 בו:  יש לחברה חשבון שיפורטולכל חודש, מתחייב הקבלן להג 5עד יום   47.2
 

עכ 47.2.1 לרבות  שבוצעו(,  )ככל  חודש  באותו  ידו  על  בוצעו  אשר  העבודות  דות  ובל 
 שבוצעו עפ"י פקודת שינויים. 

 

החשבונות פל החברה,  דרישת  יוגשו  י  ולהלן  לעיל  כל    כאמור  עבור  בנפרד, 
 , עפ"י הזמנות העבודה שנמסרו לו. ל ידי הקבלן עבודה שבוצעו ע 

 

פורטות בחשבון.  כל סעיף שלגביו לא  לכל הכמויות המחישוב כמויות מפורט   47.2.2
המ רשאי  כמויות  חישוב  הכמויות  קפהוגש  את  לאשר  לא  החברה  ו/או  ח 

 ופיעות באותו סעיף.  המ
 

ועל המחירים בהתא  בוןהחש 47.3 לן,  ם להצעת הקביהיה מבוסס על המפרט הטכני המיוחד 
   שבהצעת הקבלן.  בהתחשב בהנחה

 

במסמכי 47.4 ילווה  כגו החשבון  הדרושים,  ו/או  ם  החברה  ידי  על  מאושר  עבודה  יומני  ן: 
קריא  החברה,  של  מדי  המפקח  הניות  לצורמים  לקבלן  שנמסרו  מים, ידים  לקיחת  ך 

"י  קח עפכל מסמך נוסף שידרוש המפשורי ביצוע, תוכניות, תשריטים וחישובי כמויות, אי
 שיקול דעתו הבלעדי.  

 

ע 47.5 יוגש  עםהחשבון  נייר  גבי  של    ל  עללוגו  חתום  מדיה    הקבלן,  ובאמצעות  הקבלן,  ידי 
 ת.  מגנטית על גבי תוכנה לעריכת חשבונו

 

ת החשבון,  אשל החברה.  המפקח והחברה יבדקו  ון יועבר לאישורם של המפקח ושבהח 47.6
לקבלן עד למועד אליו מתייחס    המגיע ימים ממועד הגשתו, ויקבעו את התשלום    30תוך  

 החשבון.  
 

א  47.7 כולו  החשבון  אושר  ע לא  חלקו  ידו  החשבוןי  ל  יוחזר  החברה,  או  וזה   המפקח  לקבלן 
 .ברה חהרצון יתקנו לשביעות 

 

פורטו באותו חשבוהיה ולדעת המפקח או החברה בוצע 47.8 שבגינן מגיעים    ,ןו עבודות שלא 
לחשבו להוסיפם  הם  רשאים  תשלומים,  כלקבלן  מהחשבון  ן.   להפחית  הם  רשאים  ן, 

 טו בחשבון.  עתם לא בוצעו, ואשר פורעבודות שלד
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+  ה 47.9 שוטף  של  בתנאים  לקבלן  ישולמו  אישורם    90חשבונות  ממועד  על ימים  ידי    בכתב 
 פקח והחברה.  המ

 

בי 47.10 הצדדיםמוסכם  ולאסופייהינם  מחירים  הכי    ן  כתוצאה    ם  כלשהו  שינוי  בהם  יחול 
למעט    הם לשכ  וספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער א יתו מהתייקרות כלשהי ול

 ף זה. האמור בסעי
 

המחירים שבטבלת מחירי  מוסכם    כי  הצדדים  שיפוץ  בין  ו/או  ,  ומנועיםמשאבות  ייצור 
בהתאם לשינוי במדד   הנש יעודכנו אחת ל  , נספח י'  תאגיד,למתקני מים וביוב, ביישובי ה

 מהמדד הבסיסי עד למדד הקובע. 
יעשון  עדכ  הראשונה,ה  הראשון  השנה  במכרז, מועמה  לאחר  ההצעות  להגשת  שנקבע  ד 

   כאמור. חול על הזמנות עבודה שנמסרו לקבלן קודם למועד העדכון,ן, כאמור, לא יהעדכו
 

יל  הרי יהיו מחירים ע לאמור  עו מחירי הפריטים בהתאם למוסכם בין הצדדים כי משנקב 
כל שינוי  בהם  יחול  ולא  סופיים  מ אלו  כתוצאה   יתוו שהו  ולא  כלשהי  ספו  התייקרות 

 הם.  לשכ  או הפרשי שער/אליהם הפרשי הצמדה ו
 

 . נספח ה'תשלום  ומים לקבלן יעשו לחשבון הבנק של הקבלן על פי הוראות ההתשל 47.11
 

 ל חיסול תביעות חשבון סופי והצהרה ע 47.12

י 47.13.1 לחבהקבלן  המפקח  , רהגיש  מ  ,באמצעות  חודשיים  העבודובתוך  כל  ת  גמר 
  47"(, לפי הוראות סעיף  שבון הסופיחה "  -של כל העבודות )להלןסופי    חשבון

המח זה בשינויים  ובו  ,  ואת  כל  את   יפרטוייבים,  בוצעו  אשר  כל  העבודות 
ירים  ויכלול את  ך ציון המחהעבודות תו תמש בהם לביצוער השם אשמריהחו

ס ידי עיפיכל  על  שאושרו  ו  העבודה  הקבלן  של  חשבונו  על  בהתאם  החברה, 
 .  חוזהה לתנאי

 

  כל הפרטים  ל אתאת החברה אלא אם כן כלתקבל ולא יחייב  חשבון סופי לא י
כי החשבון   ,הקבלן  שחייב הקבלן לכלול בו וצורפה לו הצהרה חתומה על ידי

עוד כל תביעות    ין לו ידו בקשר לחוזה זה ושא  שנעשו על העבודות   כולל את כל
שטרם שולם,    חשבוןהסופי של ההסכום  החלק מתוך  שהן כלפי החברה מלבד  

 .גנספח י"זה זה כ תביעות, המצ"ב לחו ופס הצהרה על חיסול עפ"י ט
 

הסו 47.13.2 לחשבון  יצרף  הקבלן  לעיל,  לאמור  )ביחבנוסף  נשוא  פי  העבודות  לכלל  ס 
 מן: היתר את המסמכים כדלק  מכים הקשורים בו, וביןאת כל המסחוזה זה(  

 

 עותקים.   3-חשבון סופי, ב  47.13.2.1
 

 חוזה זה אות הור לפי טיב/ערבות בדק 47.13.2.2
 

וכתה 47.13.2.3 ויתור  צהרה  העדב  המצורף  על  בנוסח  הקבלן  תביעות  כל  ר 
 .החברהידי  על קבער אשר יאו בנוסח אח ח'כנספח  

 

ר העבודות מכל מיני שיירים,  אישור מהמפקח שהקבלן פינה את את 47.13.2.4
צריף,חומ ציוד,  בנין,  מב  רי  או  שימוש  שהוקמו  בית  ארעיים  נים 

 העבודות. באתר 
 

 תעודת השלמה.  47.13.2.5
 

הנתונים המפורטים במסמכי המכרז האחרים,  המסל  כ 47.13.2.6 ו/או  מכים 
 ט הטכני המיוחד.ות במפרלרב

 

  . החברה יאשר יידרש ע" ל מסמך כ   47.13.2.7
  

של   47.13 המכפלות  יסוד  על  סופית  יקבע  שבוצעו  העבודות  )שבערך  היחידה  רשימת מחירי 
בכמויות   להוראותהכמויות(  בכפיפות  ואולם  שנמדדו,  התמהחוזה,  כי  מוסכם  ורה  , 

פרטי החומרים, האביזרים בור כל  המגיעה לקבלן עפ"י החוזה עבור העבודות ניתנת גם ע
אף אם לא עם ביצוע נאות ושלם של העבודה,  ה, שהם בגדר פרט לוואי הכרוכים  והעבוד 

ה  והמחירים או במסמכי החוזוכניות, ברשימת הכמויות  פרטים, בתאלה במ  נכללו פרטים
 האחרים.   

 

ן  עו הקבלפרט מסוים הוא בגדר פרט לוואי כאמור, ואם קבע כך, יבצהמפקח יקבע אם  
 ללא תשלום נוסף כלשהו. 

 



 48 

  60בתיקונים(, תוך    מפקח והחברה )כפי שהוגש, אוסופי ייבדק ויאושר על ידי הון ההחשב 47.14
 ד הגשתו למפקח. )ששים ימים( ממועימים 

 

 דבר על פיו.  לן זכאי לתבוע פי מהווה הוראת תשלום ואין הקבבון הסו אין החש 47.15
 

התנאי 47.16 כל  מילוי  כי  מובהר  ספק,  הסר  לעיל  למען  תנאי  ם  הינה  המסמכים  כל  והמצאת 
כמו כן, הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום  ן הסופי.  זכאות הקבלן לקבל את יתרת החשבול

הסו  כלשהו החשבון  הבגין  מן  קיבל  כן  אם  אלא  העפי,  על  השלמה  תעודת  בודות  מזמין 
  44ל התיקונים שנדרשו במסגרת תעודת ההשלמה, כאמור בסעיף  או השלים את כ/כולן, ו

 , לפי המאוחר.   לעיל
 

, ואין לקבלן הזכות  חברהשל הקבלן מה  דרישותיו ותביעותיו  ימצה את כל  חשבון הסופיה 47.17
בון הסופי והוא יהיה  לא מצאה ביטוי מפורט בחשתביעה או דרישה שבכל  חברה  לבוא ל

 ת. ה או תביעה כזאע מלהציג דרישמנו
 

רשאית   47.18 סופהחברה  או תשלום  ביניים  תשלום  כל סכלנכות מכל  עת י  באותה  ום המגיע 
וזה ובין  אם נזכרה זכות כזו מפורשות בח עפ"י הוראות החוזה, וזאת בין  ה  לחבר מהקבלן  

 רת.לו מהקבלן בכל דרך אחלגבות כל סכום המגיע רה החבלגרוע מזכות   אם לאו, ומבלי
 

סופי תוך המועד הקבוע בחוזה זה, רשאי המפקח לערוך  ן הלן את החשבו לא הגיש הקב 47.19
ון זה  ד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבהסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוהחשבון  את  

 לן.  הקבלן, ויחייב את הקב ייחשב כאילו נערך על ידי 
 

הקבלן מהתחייאין באמור   47.20 תנאי מתנמשום שחרור  כל  לפי  ואי בויותיו  בהן  אי החוזה,  ן 
ה רשאי לעכב  מין יהי ור על כל זכות מזכויותיו של המזמין לפי חוזה זה, והמזמשום וית 

 הוראות החוזה או הדין. כום שהוא, אם הוא זכאי לכך לפי  ו/או לא לשלם כל ס
 

הלן, בתוך  בכפוף לכל האמור לעיל ולבון הסופי יבוצע  תשלום יתרת התמורה על פי החש 47.21
 ון הסופי על ידי המפקח והחברה. ש בו אושר החשבים  מתום החוד)תשעים( ימ 90

 

שכל  47.22 במפורש  בזה  הסופי  אישור    מוסכם  המפלחשבון  ע"י  הקבלן  כפוף  של  יהיה  קח 
 ח.קון לפי שיקול דעתו של המפק לבדיקה חוזרת ולתי

 

לפי 47.23 רשאית,  תהא  המלא  החברה  דעתה  הקבל   שיקול  מן  לדרוש  להמציא והמוחלט,  ן 
 בנפרד, והקבלן יהיה חייב לעשות כן.  ביחס לכל עבודהור בסעיף זה, חשבון סופי כאמ

 
 חירים מ ותכולת מחיר סופי .   48

שלומים  או בכל מקרה את התממסמכי המכרז, יר  רש אחרת במסמך לא נקבע במפו  אם   48.1
בסעיף   ככו  47המפורטים  ה לעיל  התשלום  את  ביצועללים  עבור  העבוד  מלא  ות,  כל 

להפעו  הקבלן  שעל  וההתחייבויות  לחוזלות  בהתאם  היתרבצע  ובין  האמור    ה  כל  את 
 להלן: 

 

דרכה  שתית, מתיקון ת,  וביצוע עבודות תחזוקהיזרים  ב אצנרת,  אספקה והתקנת   .א
וכו',   כנהתאמתם  כביש  התקנה  לשטח  והתקן,  התכניות  פי  ועל  דין  פי  על  דרש 

, בקרת איכות, ופיקוח שנקבע  הוהחבררט, התכניות, התקן  התאם לדרישות המפב
 עליון. 

 

  עיםנה והרכבה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה אמצכל העבודה, התק .ב
עזר  מכנ וחומרי  לוואי  עבודות  המוצריים,  חלקי  לכל  ומתאמים    יםומחברים 
 ונים הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה. הש

 

 המוסמכות על פי כל דין.ם עם כל הרשויות  תיאו .ג
 

מחב .ד בדיקה  בהזמנת  הכרוכות  ההוצאות  מבוכל  או  חשמל  לרבותרת  מוסמך    דק 
שידרשו על ידם ואשר בוצעו על    תיקוניםההוצאות הכרוכות בביצוע שינויים ו/או  

 ידו שלא בהתאם למסמכי החוזה. 
 

  רבות , וכל ציוד אחר לפקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנותסא .ה
 העבודה.  רוקם וסילוקם בסיוםקתם באתר העבודה פיהוצאות הרכבתם, החז
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המוצרים  הובל .ו הקבלן,  ידי  על  שסופקו  והחומרים  המוצרים  כל  הת  אחר  הציוד 
וכן   החזרתם,  העבודה,  ביצוע  לאתר  לצורך  ו/או  הובלתם  משאבות  שיפוץ  ייצור 

וכן הסעת  ובכלל זה העמסתם ופריקתם  , כפי שידרש  , למתקני מים וביוב ומנועים
 תר העבודה וממנו.עובדים לא

 

ושמי .ז וציוד  חומרים  שמירהאחסנת  וכן  שנסתיימו,   רתם,  עבודה  חלקי    על 
 ם.אחזקתם והגנה עליה

 

וחידושו מדי .ח פירוק  לרבות  וסימון  ה  דה  וכל מכשירי המדידה    ושיםדרשל הסימון 
 לשם כך.

 

 . התוכניות שות לביצוע כל העבודה לפיכל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדר .ט
 

 וזה. ם אחרים לפי החכל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכי  .י
 

 ממנו.  ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים .יא
 

ת, מס קניה, מכס,  ות ביטוח והטבות סוציאליו ם לקרנ, מיסי םלמיניהדמי הביטוח   יב.
 וסוג שהוא. סים, אגרות והיטלים מכל מיןבלו, מי

 

 ם.קנים ישני וסילוק מתפירוק   יג.  
 

 ת. כל פעולות התיקונים בתקופת האחריו יד. 
 

 על פי החוזה. ויותיו  וצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבכל הה טו.  
 

 ן. רווחי הקבל  טז. 
 

סמכים המהווים חלק ממנו,  בות מתנאי החוזה או המכל יתר ההוצאות המתחיי יז. 
ן הישירות והן העקיפות,  ים מהם, האו הנובע  פרטיהם, או הקשורות עמם,  על כל

התקורה  כל  זה  לרב  ובכלל  הקבלן,  בין  של  והערבויות  המימון  הוצאות  ות 
 תיוודענה להם בעתיד.  לן ידועות עתה לצדדים ובין שהן ורות כו שההוצאות האמ

 

כדי       284. זה  בסעיף  באמור  של  לגרוע  אין  כוח  או  סמכות  לעכב,   חברההמכל  המפקח  ו/או 
 ועל פי כל דין. ו להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה להפחית א   לט, לקזז,לח

 
 תשלום מע"מ . 49

ית לקבלן  שישולם  תשלום  מלכל  שיהיווסף   כפי  כדין,  ביצו ע"מ  ביום  וכלה  התשלום,  תשלום    ע 
 חשבונית מס כדין.יעשה כנגד 

 
 תקופת האחריות/בדק לקיום החוזה, וערבות ל ערבות . 50

הת  להבטחת 50.1 עית יוחייבו מילוי  לחברה,  הקבלן  ימציא  החוזה,  פי  על  חתימת    מועד   ד ו 
₪ )במילים:   30,000סך של  בלתי מותנית צמודת מדד במקורית  בנקאית    ערבות  ,החוזה

₪ אלף  המצורף  שלושים  בנוסח  י"ד(,  תהא      ה.לחוז   כנספח  לתום  הערבות   עד  בתוקף 
 חודשיים.  תקופת החוזה, בתוספת 

 

שתימ 50.2 ערבות  ידי כל  על  לח  סר  להבטחת  הקבלן  השאר,  בין  תהא,  לעיל,  כאמור  ברה, 
 : נזקים כמפורט להלןם ההוצאות והלותש

 

ה כ 50.3.1 הפסד  או  נזק  כל    םיגרלה עלול  ל  עם  או בקשר  עקב  א לחברה  או   יהפרה 
 , לרבות בתקופת הבדק/האחריות. י החוזהנאמת מילוי תנאי כלשהו

 

 לם או להתחייב בהםציא או לשעלולה להוהוצאות והתשלומים שהחברה כל ה 50.3.2
בקש  בקשר או  זה,  חוזה  תביעת  עם  כל  עם  בהר  תתבע  שהחברה  ג'    צד 

   .בלןקהל  עבודות או למעשה או למחדל שיצוע ה לב  והקשורה בדרך כל שהיא
 

ן,  מה או כל חלק    ,העבודותשל  פוצים ובדק  נים, השלמות, שיכל הוצאות, תיקו 50.3.3
 .וד בהןעמ ל א נדרשתעמדה או שהיהחברה אשר 

 

מקצתו, בפעם    כולו או ת סכום הערבות  בכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות א 50.3
כלשהו, חייב    מהערבות סכום  רה בזכותה לגבותתמשה החבהש.  במספר פעמים  אחת או

 המקורי.   הקבלן להשלים מיד את סכום הערבות לסכום
 

נית כן,  הקבלן  עשה  בזלא  חוזרת  אתנת  בלתי  לג  הוראה  מתוך    בותלחברה  לנכות  ו/או 
סכום השווה    אחרת כלשהי  סיבהמחוזה זה ו/או  לקבלן בהתאם ל  התשלומים המגיעים
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מהע שגבתה  ולהלסכום  כפרבות  בידהיחזיקו  סכום  .  קדון  הערבות    דין  כדין  יהא  זה 
 . כנזכר לעיל

 

 חולו על הקבלן בלבד. כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל י  50.4
 

 רכה עפ"י הודעת החברה לבנק. ניתנת להאבות תהיה  הער 50.5
 

רה, בין  הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החב  ותאת תוקף הערבהקבלן יאריך   50.6
רה, או בשל כל סיבה אחרת.  סירב הקבלן להאריך  אם בשל הארכת החוזה על ידי החב

לחברה   רת הנתונה, מבלי לפגוע בכל זכות אחאת הערבות הבנקאית, יוכל המזמין לחלטה
 "י החוזה ו/או עפ"י כל דין.עפ

 

לקיום   50.7 תשוחררהערבות  לאחר  החוזה,  לקבלן,  החוזה  יתרת  תשלום  לאחר  רק    לקבלן 
, וכן  כנספח י"גתביעותיו, בנוסח המצורף    ימציא לחברה הצהרה על חיסול כלשהקבלן  

לחברה  המציא  השלמה,  תעודת  קיבל  שהקבלן  את    לאחר  וקיים  המסמכים  כל  כל  את 
 בחוזה, לרבות במפרט הטכני.  הקבועים   התנאים

 

ימסור    יל, כתנאי לשחרור הערבות לקיום החוזה, הקבלןעמבלי לגרוע מכלליות האמור ל 50.8
חת כל התחייבויותיו לתקופת האחריות על פי חוזה  חברה ערבות בדק/ערבות טיב להבטל

שתהא  ממקורית  בנקאית    ערבות   זה,  מדד  בלתי  צמודת  שותנית  ₪    50,000ל  בשיעור 
ערבות )להלן: "  לחוזה   נספח י"דנוסח המצורף כ על ידי הקבלן במסגרת החוזה, ב שבוצעו  

ל    "(.הבדק בתוקף  תהא  ת הערבות  כל  ו/א משך  לעבודות  בקשר  האחריות  איזו  קופת  ו 
 מהן, עפ"י הוראות חוזה זה. 

 

 חויבים.הוראות סעיף זה יחולו על ערבות הבדק בשינויים המ  .51
 

תביעה . 52 הוע  הוגשה  טענות  ו/או  בקשר  לו  החברה  כלפי  דרישות  ממעשה  ו/או  הנובעות  לעבודות, 
איזו מן הערבויות שיהיו בידה    תוקפן שלמחדל של הקבלן, תהא החברה רשאית להאריך את    ו/או

 .  באותה עת, וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של ההליכים הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה
 
 ופיצויים הפרות -פרק ט'  .   53

המועדים       53.1 כי  הצדדים  בין  בסעיף  מוסכם  הי  13.1המפורטים  עיקריים  לעיל  תנאים  נם 
ואיחור   זה  בחוזה  מסויסודיים  יחשבמועד  ממנה  חלק  כל  או  העבודה  כהפרה ירת  ב 

  500יסודית של החוזה המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  
ידוע    ד מהמדד הבסיסי ועד למדד שיהאצמוד למד  ום זה יהאשקל לכל יום של איחור. סכ

 במועד תשלומו בפועל.
 

-39,  33,  8-29,  4כי הסעיפים    ן הצדדיםלעיל מוסכם בי  53.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   53.2
הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל  אחד מהם תחשב כהפרה יסודית    50-ו  45,  42

הח את  של  המזכה  מוסכמ בפיצו  החברהוזה  וקבועייים  בסך  מם  ים  שקל   150,000ראש 
עד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת  צמודים למדד מהמדד הידוע במוכשהם  

 על. שלום בפוהת
 

  53.2-ו   53.1סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף  תהא זכאית לחלט את    החברה 53.3
רך חוקית  בלן בכל דם המגיע לקבלן לגבותם מהקלעיל מהערבות או לזכותם מכל תשלו

 אחרת.
 

בסע 53.4 מהאמור  לגרוע  מוסכם  53.2-ו   53.1יפים  מבלי  האירועים    לעיל  כי  הצדדים  בין 
כהפרה   יחשבו  שהבאים  הסיסודית  בכל  החברה  את  ויזכו  החוזה  והתרופות  ל  עדים 

 המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין : 
 

זמני או קבוע   .א עיקול  פעולה כלשהי של  הוטל  נעשתה  נאו  לגבי  כסי  הוצאה לפועל 
והע חלקם,  או  כולם  הפעולה  הקבלן,  או  ה   יקול  לא  הוסרוהאמורה  או    ופסקו 

 יצועם. יום  ממועד ב 30לחלוטין תוך 
 

ר .ב פשיטת  התראת  הקבלן  נגד  כולם  הוגשה  הקבלן,  לנכסי  מונה  או  חלקם,    אוגל 
שיטת  וע, או הוגשה נגדו בקשת פכונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קב 

  ידו החלטה על פירוק מרצון או רגל, במקרה של הקבלן שהוא תאגיד נתקבלה על  
ו שהקבלן הגיע לפשרה או  פירוק א  שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו

או  לסידור אורכה  יקבל  למען  לנושיו  פנה  שיזם  או  חלקם,  או  כולם  נושיו,    עם 
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הסדר  למען  או  סעיף    פשרה  פי  על  חדש(,  לפק   233איתם  )נוסח  החברות  ודת 
 . 1983-התשמ"ג

 

לפני  כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינאם יתברר   .ג גילה לחברה  כי לא  נכונה או  ה 
לחתום על  חוזה   החברהת דה שהיה בה כדי להשפיע על החלט ה זה עובמת חוז יחת
 זה.

 

 . כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה החברההוכח להנחת דעתה של  .ד
 

של   .ה דעתה  להנחת  הציע     ברההח הוכח  או  נתן  מטעמו  אחר  אדם  או  הקבלן  כי 
כלשהישוח הנאה  טובת  או  מענק,  לחוזה     ד,  ו/או בקשר  במכרז  הזכיה  עם  בקשר 

 . ו ביצועוזה א
 

זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים לה על   החברהדית תהא הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסו 53.5
זכאית לבטל    החברהתהא    לגרוע מכלליות האמור לעילפי חוזה זה ועל פי כל דין ומבלי  

בלן  כשהם נושאים ריבית  סכומים ששולמו, אם שולמו, לקאת החוזה, לקבל חזרה את ה
עד  התשלום לקבלן,  נהוגה, מפעם לפעם, מחושבות ממוסימלית ה המק  חשבבגובה ריבית  

בפועל   הסכומים  השבת  למועד  הקבלחברהועד  של   ידו  סילוק  את  לדרוש  מאתר ,  לן 
את ביצועה  ל ביטול החוזה קודם להשלמת ביצוע העבודה להשלים  העבודה, ובמקרה ש

אחר, קבלן  ולחלט    באמצעות  החוזה  הפרת  על  פיצויים  מהקבלן  הערבולתבוע  ת  את 
 הבנקאית. 

 

תיתן    לבטל  החברההחליטה   53.6 החוזה  )להלן  החברהאת  בכתב  כך  על  הודעה   :   לקבלן 
 "(. הודעת ביטול"

 

הקבלן לא יעכב את     מידית את אתר העבודה.  דעה יהא הקבלן חייב לפנות עם קבלת ההו 53.7
 הקבלן מוותר בזאת מראש    טענה כלשהי שיש לו.  אתר העבודה בגין תביעה ו/ אופינוי  

זכות    ובמפורש  כל  מבלי    ןעיכבו על  מזכות וזאת  לנכון  ו  לגרוע  שימצא  בהליכים  לנקוט 
 גביית אותם סכומים, שלטענתו הוא זכאי להם. ל

 

זכאי לקבל את שוויעם קבלת החזקה באתר העב 53.9 יהא הקבלן  על  העבודה שבוצעה    ודה 
אחר  סכום    כלול לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וידו, עד למועד הודעת הביט 

 חוזה זה.  המגיע מהקבלן על פי הוראות
 

באמצעות    החברההחליטה   53.10 העבודה  את  ולהשלים  העבודה  באתר  החזקה  את  לתפוס 
השלמקבל הוצאות  תהיינה  אחר  בנוסף  ן  ישא,  והוא  הקבלן,  חשבון  על  העבודה  ת 

 כתמורה להוצאות משרדיות מימון ותקורה. מהן   17%ות האמורות, בתוספת הוצאל
 

 בהודעה את   קח לקבלן בכתב, ויציין  ת אתר העבודה, יודיע על כך המפא  החברה  תפסה 53.11
תפיסת למועד  עד  שבוצע  העבודה  חלק  של  המשוער  פירוט    הערך  ואת  העבודה,  אתר 

 עה. חומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה ש ה
 

ל המפקח בכדה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי  את אתר העבו  החברהתפסה   53.12
סלק מאתר העבודה את החומרים הציוד והמתקנים או  עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב ל

, על חשבון  חברהה ימים רשאית    15ה זו תוך  כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדריש
ראית לכל נזק או  ום שיראה בעיניה, ולא תהא אחהקבלן, לסלקם מאתר העבודה לכל מק

לגרו מבלי  להם.  שיגרם  האמ אובדן  מן  תהא  ע  לעיל  להשתמ  החברהור  ש רשאית 
בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן  העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי  

 . ום שיגיע לחברה מאת הקבלןכל סכ
                

העבודה 53.13 אתר  הקבלן,  נתפס  יהא  לחוז   לא  בקשר  כלשהו  לסכום  בכפוף   זכאי  אלא  ה, 
 להלן.  53.14לאמור בסעיף קטן 

 

אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו    את אתר העבודה, זכאי הקבלן  ברההחתפסה   53.14
  53.11ף קטן  סעי  יהמפקח לפ  כו על ידי  על ידו עד לסיום תפיסת אתר העבודה, כפי שהוער

ידי  העבודה וש  רתקנים שנתפסו באתוכן לתשלום עבור החומרים, הציוד והמ נמכרו על 
ווי והערך  שנתפסו כאמור, הכל לפי הש  קניםיוד ובמת צב, או לתשלום דמי שימוש  החברה

עקב   רהלחבהנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו    שיקבע המפקח, בניכוי כל ההוצאות,
כפי שיוערכו על  הקבלן ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה,    על ידי  הפרת החוזה 

 החברה. ידי 
 

 זה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן. לפי החו החברההוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות  53.15
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 שונות   -פרק י'  

 זכויות יוצרים .   54

,  לחברהבלן תהיינה  כניות שתסופקנה על ידי הקזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בכל התו
עם סיום העבודה     ה הבלעדי.ולן או בחלקן, לפי שיקול דעתאשר תהא רשאית להשתמש בהן, בכ 

הקבלן   כל    הלחברימסור  הביצוע    םהאוריגינלייהשרטוט    ת גיליונואת  פי  על  מעודכנים  כשהם 
 בפועל. 

 

 שימוש במים וחשמל   .55

על חשבונו את המי 55.1 לביצוע העבודה  הקבלן יספק  עובדיו.  במידה ם הדרושים  ולשימוש 
ספקת מים של החברה וזאת להתחבר לנקודת מוצא מקווי א  וניתן הדבר, יורשה הקבלן

וכבתנאי שיתקין שעוני   יעמדידה  שה, על חשבונו הוא,  ל זאת באישור המפקח.  הקבלן 
ה   : כגון  בהם,  השימוש  למקום  המים  להעברת  הדרושים  הסידורים  כל  פעלת  את 

צינורו הנחת  המשאבות,  כל  וכו'.   מכוניות  רזרביים,  מיכלים  מיכלים,  הוצאות  ת, 
רון  בים במחי ובהובלתם, הנקובים יכללו במחירי היחידה הנקוהקשורות באספקת המים  

 ולא ישולמו בנפרד. 
 
 
 
 
 
 

 ספקת חשמל א 55.2

דיזל   הפעלת  ידי  על  העבודות  לביצוע  הדרוש  החשמל  את  חשבונו  על  יספק  הקבלן 
לקוג ו/או התחברות  כל נרטורים  ויעשה את  בשכנות לאתר העבודה   וי חשמל הנמצאים 

 . ורים מחברת חשמל, וכד' וכל זאת באישור המפקחהסידורים  כגון :  קבלת איש

ור לעיל, יכללו במחירי היחידות הנקובים צאות הקשורות באספקת חשמל, כאמכל ההו
 במחירון ולא ישולמו בנפרד. 

 

 מית )רג'י(תשלומי עבודה יו 55.3

עבודה  ורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות ב המפקח רשאי לה  55.3.1
רג'י(.   )עבודות  ל  יומית  רשאי  הקבלן  ואין  בכתב  תנתנה  המפקח  בצע  הוראות 

תובה כאמור.  שיטת העבודה תיקבע על  ה יומית בלא שניתנה לו הוראה כעבוד
י של הקבלן לפי חוזה זה  ידי המפקח, אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשה 

הקשל אחר  עניין  לכל  או  העבודה  לטיב  העבודה,  והוראות  ניהול  בעבודה  ור 
 לו גם על עבודות אלה. החוזה יחו

 

ל 55.3.2 ומבלי  ספק  הסר  מכללמען  כיגרוע  בזה  מובהר  לעיל,  האמור  הקבלן    ליות 
כל   של  העבודה  מאתר  הרחקתו  בדבר  המפקח  מטעם  דרישה  כל  אחר  ימלא 

על   המועסק  העאדם  בביצוע  מטעמו  ו/או  פסילת  ידו  בדבר  או  היומית,  בודה 
ה בביצוע  מלשמש  שיקוציוד  לפי  הכל  היומית.   המפקח.   עבודה  של  דעתו  ל 

נובעות  מור, על חשבונו וכל ההוצאות, ה ציוד, כאהקבלן יחליף את המועסק וה
 מהחלפה כזו, תחולנה עליו. 

 

העבוד 55.3.3 מחירי  ייקבעו  במחירון,  מתאימים  ערכים  ידי  בהעדר  על  היומית  ה 
ב  לעהמפקח.  ישירות  הנוגעים  והעלויות  המחירים  כל  על  ניין.   התבסס 

בס הנזכרים  הקבלן,  המחירונים  של  שהיא  הוצאה  כל  כוללים  זה  קטן  עיף 
וכל    וח, הוצאות, הבאת ציוד ופועליםלרבות רו לאתר העבודה והסעתם ממנו 

 הוצאה אחר. 
 

י 55.3.4 יומית,  בעבודה  המועסקים  הפועלים,  וסוג  סיווג  לתפקידם  בהתאם  היה 
קח הוא שיקבע, לפי  עבודה שהוטלה עליהם לביצוע.  הקבלן מסכים כי המפה

 ודה.  ו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבשיקול דעת
 

הזה 55.4 של  במחירון  המפורטות  לראותן  כמויות  ואין  בלבד  אומדן  אלא  אינן  העבודה,  מנת 
במילוי   למעשה  לבצע  הקבלן  שעל  החוזה.  ככמויות  לפי  העבודה    התחייבויותיו  כמויות 

 לתשלום ייקבעו לפי ביצוע בפועל. 

 מדידת כמויות העבודה למדידה 55.5
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וכו 55.5.1 למדידה  העבודה  על  תחולנה  זה  סעיף  עבודותהוראות  פקודת    '  פי  על 
 במפורש כי תימדדנה. שינויים, שהוסכם 

 

ודה,  המפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העב  55.5.2
 מויות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן. כי תיערך מדידה של כ

 

העבו 55.5.3 שתעכמויות  מדידות  סמך  על  תקבענה  והקבלן  דה  המפקח  ידי  על  שינה 
חישוב  סמך  על  כמויותו/או  ויאושרו    י  הקבלן  ידי  על  המפקח.   שיוגשו  ידי  על 

המדידות   כל  העניין.   לפי  הכל  הכללי,  במפרט  המפורטת  לשיטה  בהתאם 
ברשיתירש או  המדידות  בספר  ידי  מנה  על  ותיחתמנה  לכך  מיוחדות  מות 

 המפקח והקבלן. 
 

הכל 55.5.4 במפרט  אחרת  צויין  לא  לפרטי  אם  בהתאם  נטו,  עבודה  כל  תימדד  לי, 
כשהיאהתוכני במקומה,   ות  וקבועה  מושלמת  כל    גמורה,  ללא  העניין,  לפי 

והעזר    תוספת עבור פחת או כיוצ"ב ומחירה כולל את ערך כל עבודות הלוואי
 פים נפרדים.שאינן נזכרות בסעי

 

י  55.5.5 לעשות כן  ודיע המפקח לקבלן על כוונתו  לפני ביצוע מדידות על ידי המפקח, 
מתחייב הקבלן  לו.   הרצוי  המועד  נ   ועל  לשלוח  להיות  או  הנקוב  במועד  וכח 

על    ממלא המדידות  את  לבצע  כוחו  לבא  או  למפקח  ולעזור  זה  לצורך  מקום 
 כך.   את הפרטים הדרושים בקשר לחשבונו ולהמציא למפקח 

 

 הסבת החוזה  .56

ו/או ל 56.1 ו/או להעביהקבלן אינו רשאי להסב  ו/או להמחות  כולו  שעבד  ו  ו/א ר את החוזה, 
מורה, ו/או לשעבד ו/או  לאחר, בין בתמורה ובין שלא בת  ה על פיוחלקו, או כל טובת הנא

 להמחות ו/או להסב את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן. 
 

בקבלן,  25%עברת  ה 56.2 נעשתה     מהשליטה  אם  ובין  אחת  בבת  נעשתה  ההעברה  אם  בין 
 לעיל.  56.1אמור בסעיף לקים, תחשב כהעברה המנוגדת לבח

 

למ 56.3 אין  כי  בזה  המובהר  את  משסור  לקבלן  מקצתה  או  כולה  בהסכמת עבודה,  אלא  נה 
נתנה    החברה ובכתב.  זה,  החברהמראש  אין    את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף 

מטילה   האמורה  על  ההסכמה  כלשהיא  הקבלן    החברהחבות  את  פוטרת  היא  ואין 
המ לפי  והתחייבויותיו  לאחריותו  מלאה  באחריות  ישא  והקבלן  דין  כל  ולפי  כל  חוזה 

במעשה   העבודה,  מבצעי  של  מעשה  אי  בין  או  עובדים,  העסקת  ועובדיהם.  כוחם  אי 
משתלם   ששכרם  ובין  העבודה  זמן  לפי  משתלם  בה ששכרם  אין  העבודה,  שיעור    לפי 

 אמור, לאחר. עצמה משום מסירת ביצוע האספקה או העבודות, כלכש
 

מן   56.4 לגרוע  רישומבלי  חוק  חל  עליה  עבודה  כל  לגבי  לעיל,  קבלניםהאמור  לעבודות    ם 
תשכ"ט   בנאיות,  משנה 1969הנדסה  לקבלן  ביצועה  את  למסור  לא  הקבלן  מתחייב   ,  

 ה. שאיננו רשום בהתאם להוראות חוק ז
 

רשאית 56.5 תהא  להחברה  זה,  הסכם  פי  על  זכויותיה,  את  להמחות  עת,  בכל  מים  ,  תאגיד 
 החברה. וביוב, אליו תצטרף

 
 קיזוז .57

בין קצוב ובין שאינו  וב,  חלקבלן על פי חוזה זה כל    ום המגיערשאית לקזז כנגד כל סכ  החברה
יף  הוראות סע  דין.  כל  על פי  קצוב, המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או  

של   מזכותה  גורעות  אינן  הודעהלגבות את החו  החברהזה  דרך אחרת.  בכל  ביצוע    ב האמור  על 
 כאמור, תשלח לקבלן. הקיזוז,

 
   החברה ל ידי ביצוע ע . 58

והוא    ת, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה כל התחייבו   58.1
ואשר נמנע מלציית להן על    החברהאו  ו/  פקחמוראות אשר קיבל מאת המלבצעה, וה נמנע  

 שאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים.ר החברהלכך בחוזה זה, תהיה   אף שהתחייב
 

 בהוצאות אשר  58.1ים כאמור בסעיף קטן  היה רשאית לחייב את הקבלן במקר ת   החברה   58.2
הוראות או  התחייבויות  אותן  כל  בביצוע  לה  בתוספת  נגרמו  כהו  17%,  צאות  שייחשבו 

מדד על ידי  יזוז כאמור יוצמדו ההוצאות לותקורה. בחישוב החיוב או הק  כלליות, מימון  
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אש האחרון  המדד  שבין  ביחס  ידהכפלתן  היה  הקיזוז ר  או  החיוב  ביצוע  ביום  לבין    וע 
מדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או ה
 . החברהלעיל על ידי וראה שניתנה לקבלן כאמור ה

 
מתן    לפני   58.1רות בסעיף קטן  ע ההתחייבות או ההוראות האמולא תתחיל בביצו   החברה   58.3

 . ים לקבלןימ  15התראה של  
 

ל   58.4 לגבות    החברה גרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות  אין באמור לעיל כדי 
 רך אחרת. דקבלן בכל את  הסכומים האמורים מן ה

 
 שימוש בזכויות, סטיות וארכות  -  שימוש או אי  .59

ו  או/סוים  מוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה ממלעשות שי  החברה הימנעות     59.1
אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין    אין בה ולא תפורש בשום  -כללב

 על זכויות לפי חוזה זה.  ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו
 

מצד     59.2 מתנאיהחברה  הסכמה  לסטות  המפקח  תהי  ו/או  לא  מסוים  במקרה  זה  ה  חוזה 
 . קדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחרת

 

או מטעמה לא   החברהאו להוראות שניתנו על פיו על ידי  כל ויתור וארכה לתנאי החוזה      59.3
של   בזכויותיה  י  החברה יפגעו  הגנה  ולא  או  צידוק  לקבל  אי  שמשו  או  הפרה  אם  בקשר 

 ויותיה. על זכות מזכ החברהויתור מצד צד הקבלן, ולא יחשבו כמ יוםק
 

 שינוי  החוזה     . 60

שינוי מהור חוזהכל  אם    אות  תוקף אלא  כל  לו  יהא  לא  שני הצדדים  זה  ובחתימת  בכתב  נעשה 
 בדרך האמורה. והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה 

 
 החוזה  תקופת . 61

אישור   61.1 קבלת  עם  לתוקף  יכנס  זה  של  החברהחוזה  לתקופה  בתוקף  ויהא    ודשים ח   12, 
 וזה"(. כאמור )להלן: "תקופת הח  האישורממועד 

 

ד 61.2 שיקול  לפי  תהיה רשאית,  פעם  החברה  כל  עם הקבלן,  להאריך ההסכם  עתה הבלעדי, 
ם(.  הארכה  שנים )סה"כ הארכות ההסכ  5בשנה נוספת וזאת עד לתקופה מקסימלית של  

הח הוציאה  כן,  אם  אלא  אוטומטית,  בכתתהיה  מוקדמת,  הודעה  לקבלן  של  ברה    30ב, 
 ל שנה נוספת. לתקופה שימים, שהיא אינה מאריכה את ההסכם, 

 

בז מתחייב  הקבלן  הקבלן  סירוב  לחוזה.   בהתאם  פעם,  בכל  החוזה,  את  להאריך  את 
הפ יהווה  ההסכם,  את  הקבלן  להאריך  מטעם  ההסכם,  של  בכל רה  החברה  את  ויזכה 

 הסעדים בהסכם.
 

תתקבל לא  האמו  באם  הזמן  בתוך  בכתב,  הקבלן  תשובה  סירב  כאילו  הדבר  יראה  ר, 
 אחרת לכך מהחברה.   ן לא תהיה כל תביעה ו/או דרישהות ולקבללהארכת התקשר 

 

בס     61.3 האמור  אף  קטןעל  תהא    62.1  עיף  להביא  החברהלעיל  סיום    רשאית  לידי  זה  חוזה 
של  בהודע מראש  ו  30ה  טענה  כל  תהא  לא  ולקבלן  לקבלן  הפסקת /יום  בגין  תביעה  או 

בודה שבוצעו על ידו  הזמנות עכאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין    ות, ההתקשר
 מפורטים בחוזה זה. המועד ההפסקה, כאמור, על פי התנאים  בפועל עד ל

 
 מיצוי ההתקשרות  . 26

וכי  ה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואווזה זחין הצדדים כי תנאי  מוסכם ב  ,
יות, בכתב  התחייבווכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים  לא תהיה קשורה ב  החברה

 ללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. או בעל פה, שאינם נכ
 
 סמכות שיפוט. 36

לג השיפוט  הנובעיםסמכות  ועניין  דבר  כל  המוסכמים    בי  המשפט  לבתי  תהא  זה  בטבריה  מחוזה 
 בלבד.

 
 הודעות . 46
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תישלח לפי  שכל הודעה  לחוזה.    תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא   הודעות הצדדים
 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72נ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  הכתובות ה

 

 , על החתום ולראיה באו הצדדים
 

____________       ___                                  __ ____________ 
 החברה                                                               הקבלן         

 
 

 אישור

 
ה   )להלן:   __________________________  של   עו"ד  ______________________  ח"מאני 

, כי  ל חוזה זה ה"ה בשם הקבלןעחתמו בפני    _________________ __  אשר בזה כי ביוםמ,  ("הקבלן"
הקבלן ועל פי    אגדות שלחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאצל הקבלן נתקבלו כל הה

 והקבלן על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן.  להתקשרות  ןכל די
 

                                                                                                              _________________ 
 עו"ד                                                                                                                             
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 א'נספח 
 נוסח הזמנת עבודה 

 
 

 בוד לכ
 

------------------- 
 

------------------- 
 

 א.נ. ,
 

   -גיד  ביישובי התא ,וביוב קני מים, למתמשאבות ומנועיםייצור ו/או שיפוץ זוקת ל עבודות תחהנדון :  

 . 01/2020ז פומבי מס' מכר

, למתקני  משאבות ומנועיםאו שיפוץ  /ייצור ו"( ביצוע עבודות  החברההרינו להזמין בזאת )להלן : " . 1
 "(.קטיפרוי העל פי העתק ההזמנה המצ"ב  )להלן : ", מים וביוב

 
 

 שונות
     מחיר יחידה     

בש"ח )ללא  
 מע"מ(

 כמות
 יט /אור הפרת

 מספר העבודה

     

     

     

     

 סה"כ  

 מע"מ  

 סה"כ כולל  
 מע"מ

 
 
 ן. בתוספת מע"מ כדי                               סה"כ היקף העבודה  .2
 
 ון. על הזמנה זו יחולו תנאי מסמכי המכרז שבנד  .3
 
 .                         טלפון:                      יד  תפק                                   איש הקשר בחברה  .4
 
 .  :                           המפקח על ביצוע העבודות הינו .5
 
 
 
 

                                                                           ---------------------------------------- 
 מ ה בע" מי רקת טברי                                                                                                                          
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 נספח ב' 
 

 דים לביטוחי הקבלן תנאים מיוח

בקשר עם העבודות בקשר עם הסכם זה, הנדרשים  חזיק בתוקף את כל הביטוחים  הל   הקבלןעל   .1
  וח ביט  עיל ומבלי לגרוע ממנו, את. בנוסף לאמור לזה בתוקף  הסכםתקופה בה יהיה  במשך כל  ה

   .ד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דיןבתוקף כל עואחריות מקצועית, על הקבלן להחזיק 

)אש   .2 ביטוח הרכוש  ידי  רחב(  מופוליסת  על  פי  הנערכת  על  ביטוחי הקבלן, הקבלן    נספח אישור 
ב לר  (1  ')נספח  מפורשבהתייחס  סעיף  תכלול  הקבלן,  בבעלות  זכות    כוש  כל  על  ויתור  בדבר 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור  בדיה  )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה, מנהליה ועו  תחלוף
 . זדון בנזק אדם שגרם ל זכות התחלוף לא יחול לטובת על 

האחריות   .3 פי  פוליסת  על  הקבלן  ידי  על  הנערכת  שלישי  צד  אישור  כלפי  הקבלן  נספח  ביטוחי 
ל עליה אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של  ורחב לשפות את החברה היה ותוטת  ( 1  ')נספח ב
ראו את הביטוחים  יף "אחריות צולבת" על פיו יאו מנהליו ו/או עובדיו בכפיפות לסע /הקבלן ו

 ר כל אחד מיחידי המבוטח.  ילו נערכו בנפרד עבוכא

  ( 1  ')נספח בישור ביטוחי הקבלן  נספח א  על פי  הקבלןפוליסת חבות מעבידים הנערכת על ידי   .4
לעניין קרות תהיה  תורחב לשפות את החברה   ו/או מחלה מקצועית כלשהי ונטען    אונת עבודה 
ובות מעביד כלשהן כלפי  נה נושאת בח"(, כי הימקרה ביטוח להלן: ")   תוך כדי ו/או עקב עבודתם

 מי מעובדי הקבלן.  

  ( 1  ')נספח בהקבלן    נספח אישור ביטוחיפי  על    ת על ידי הקבלן פוליסת אחריות מקצועית הנערכ .5
מעשה או מחדל  קב  אשר עלולה להיות מוטלת עליה ע  חריות בגין א תורחב לשפות את החברה  

   החברה.לן כלפי  הקבחבות ביטוח  הקבלן וזאת מבלי לגרוע מרשלני מצד 

א  .6 ביטוח  פוליסת  כי  ולהלן מתחייב הקבלן  לעיל  לגרוע מהאמור  עית, תכלול  חריות מקצומבלי 
לאישור עריכת ביטוחי    4חודשים לאחר תום תקופת הביטוח )סעיף    6לוי של  בין היתר תקופת גי

 (.  (1 ')נספח בהקבלן  

בתוקף  ית, על הקבלן להחזיק  צוע אחריות מק  ביטוח  בלי לגרוע ממנו, את בנוסף לאמור לעיל ומ .7
כי אי קיום הוראות סעיף    ה על הקבלן. מוסכם בזכל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין

סתיימו העבודות( על כל המשתמע  הווה הפרה של הוראות הסכם זה ע"י הקבלן )אף אם הזה ת
 מכך. 

הם לביטוחי הקבלן,  כלש עריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים  היה ולדעת הקבלן יש צורך ב .8
   .וסף כאמורמתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנ 

מ .9 ו/או  נוסף  רכוש  ביטוח  התחלובכל  זכות  על  ויתור  בדבר  סעיף  ייכלל  כאמור  כלפי  שלים  ף 
וכל הבאים מטעמה  חוזה זההעבקשר עם    החברה  נשוא  כי  מ  , אולם בודות  בזה  הויתור  וסכם 

   .ת אדם שגרם לנזק בזדוןחול לטובכאמור לא י

ביטוח   .10 המבלעניין  שם  יורחב  משלים  או  נוסף  אחריותה  חבויות  בגין  החברה  את  לשפות  וטח 
וף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו  לן ו/או הבאים מטעמו וזאת בכפלמעשי ו/או מחדלי הקב

 .  די המבוטחכאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחיאת הביטוחים 

כי    ספקסר  ה  עןלמ .11 בזאת  ו/או  מובהר  הביטוח  האחריות  סכומי  הביטוח /וגבולות  תנאי    או 
מן האמור בהמתחייב עריז  הסכםים  ובאישור  ב)  קבלןה וחי  יט ב  ת כה  הינם((1)  'נספח  דרישה    , 

חבויות ולקבוע את  ו/או ל ים  נזק חשיפתו ל  ת א  ןלבחו  קבלן ה ל  , ועקבלןה ל  ע  המוטלת  ית למינימא
א  מצהיר ומאשר כי הו  קבלןהבהתאם.  ו/או תנאי הביטוח  ות  האחרי   תלוגבוסכומי הביטוח ו/או  

מנו  מלה יהיה  דרישה  /ו  טענהכל    ותלעע  תאו  מהו/או    חברההכלפי  ביעה  ו/או  מטעם ב מי  אים 
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  המינימאליים  תנאי הביטוחל  או/ו אחריות  ת הולוב גלו  י הביטוח ו/א ומסכל  בכל הקשור  חברהה
 . ולהלן  לעיל כאמור

בתקופת    ו/או לשנותם לרעהבטלם  פיו המבטח אינו רשאי לורש על  תנאי מפו  יכלל  קבלןהביטוחי   .12
בכ  חברהלו  קבלןל  ךכ  על  הנמסראם  אלא  ,  הביטוח בדואר  הודעה  ם  יו(  שלושים)  30רשום  תב 

ו/או שינוי לרעה  ל  ביטולה תוקף  יה י  לא   בו כייחיית  קבלןה  מבטחי   מראש על כוונתו לעשות זאת.
לעיל  כאמור  בכתב  הודעה    נמסרהא  ל  אם  חברהמטעם הם  איבמי מהו/או    חברהה שכאלו לגבי  

 . ודעההה  תמסירממועד  יםמי ה ( שלושים) 30 וףחל ובטרם 

ם  על פי הביטוחי  קבלןה  איזה מבין ביטוחיי  כ  חברהול  קבלןל   יעוד י  קבלןהל  בטחו שבכל פעם שמ .13
לפי  ערכשנ בו  לביטוחי הקבלןזה    'נספח    יביטוח   רנספח אישו, לרבות האמור בתנאים מיוחדים 
  קבלן היל, מתחייב  ע ל 12 יףר בסע מומשונה לרעה, כא וא  וטלב מהיות עומד ל  ( (1)  'נספח ב)  קבלןה
או  הביטול לפני מועד  דש,כת ביטוח חאישור ערי חברה דש ולהמציא לאת אותו הביטוח מח  ך וערל

 . לעיל רהקודם, כאמו חו טהביעה של  השינוי לר 

ים נשוא  ותרהשי , ובמקרה בו  ההסכםן הסבת  לענייזה    הסכםמכל הוראה מהוראות    גרועל  מבלי .14
קבלני    לדאוג כי  קבלןה , מתחייב  קבלןה  מטעם   שנהמ  לןקבעל ידי    ם יבוצעואו חלק מהזה    הסכם

עמ  במתן  ידועל  יועסקו    אשרהמשנה   בקשר  או  א  ימוקיוי  יערכו,  םהשירותים  הם    ל כ  תאף 
בב  שים הנדרטוחים  הבי ה)   זה   'נספח  לביטוחי  מיוחדים  ו  ורט כמפ   ( קבלןתנאים    להלןלעיל 

  כויותעל ז  ויתוריםווה  ותחבההרנאים,  את כל התיכללו    אלווכי ביטוחים    ,תםרכושם ולאחריול
הנדרשים לעיל  קבלןהבביטוחי    התחלוף  כמפורט  בנספח  ולהלן,  לרבות    קבלן ה  יביטוח  אישור, 

ות  ה פוליסינתהי   ועסקים על ידודא כי בידי קבלני המשנה המאחראי לוו  קבלןה  .(( 1)  'נספח ב)
ולסלתנאי  בהתאםתקפות  ח  ביטו הנכומים  בב רשים  דם  מי)  הז  'נספח  לביטוחי  תנאים  וחדים 

 . ((1) 'נספח ב)  קבלןה יביטוח אישור לרבות ב (הקבלן

כי   .15 בזאת,  פי    קבלןהמובהר  על  באחריותו  או  בגין    חברה הכלפי  דין  היישא  במתן    מחדל מעשה 
  משנה  קבלןי  יינתנו על יד  תים אשרזה, לרבות שירו  הסכםבקשר עם    חברהלהשירותים הניתנים  

לשא  יהיה    קבלן ה   ,קבלןה  םמטע ו/או  חראי  את  צו לפפות  נזק    חברהה ת  ו/או  אובדן  כל  בגין 
בין אם  נה, ידי מי מקבלני המששירותים שניתנו על , עקב הבעקיפיןבמישרין ו/או , חברהל יגרם שי

ואובד מהפוליסות /ן  באיזו  מכוסה  כאמור  נזק  בבמפורטות  ה  או  מיוחדים  )  הז  'נספח  תנאים 
 ם לאו ובין א (( 1) 'נספח ב)) ןקבל החי פח אישור ביטונסאו בו/  (לביטוחי הקבלן

  ךרעקודמים לכל ביטוח הניים וראשונייקבע כי הינם  ו  מפורש על פי י  ייכללו תנא  קבלןה  חיטובי .16
ידי   דרישה    יםותרמו  קבלןה  ימבטח   וכי   חברהה על  כל  טענה  ו/על  שיתוף    תביעה ו/או  או  בדבר 
כל  בולר  .חברההי  ביטוח  זו/  נהטעת  התשה  זהחוחוק  ל   59בסעיף  כאמור   כות  או    –א  מ"ביטוח 

 . היכלפי מבטחו חברה הפי כל "ביטוח כפל" טענתכל ולרבות   1981

ולהלן,   .17 לעיל  מהאמור  לגרוע  לא    קבלןהמבלי  כי  ו/אהיה  תמצהיר,  טענה  כל  ו/או  לו  דרישה  ו 
כנגד   ו  ו/א  קבלןה  שלו  לרכוש בבעלותנזק  ן  בגי  חברהאים מטעם הבמי מה  ו/או  חברהה תביעה 

א בהמשמש  נשוא  ר יהשמתן  ותו  ואשר    הסכםותים  לשיפוי    קבלןהזה  ביעל    בגינוזכאי  טוח  פי 
ם  איבמי מהו/או    חברההת  בזאת א  רטא פו, והוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו(הרכו

.  (קבלןההמוטלת על    העצמיתות  תתפההש  יןת בג )לרבו  אמורק כלנז  מכל אחריות    חברהמטעם ה
   .בזדוןלנזק א יחול לטובת אדם שגרם כאמור להפטור    כיה מוסכם בז  םאול

תנאים מיוחדים  )  זה  'נספח בבוח בגין הפוליסות המפורטות  הביט  דמים את  לשלמתחייב    קבלןה .18
ידי  ש על  דרשיי   שלום אחרוכל ת,  ((1)  'נספח ב )  קבלןהיטוחי  ר בבאישו  לרבות  (לביטוחי הקבלן

ומבלי לפגוע  ,  ות כלשונןליס ופ ה  ת אוורה  לם את כולקיי  למלא עד ובמום  יטוח בקשר להבברת הח
הור על  לשמור  האמור,  ובכלליות  הבטיחות  בפואות  הנכללות  ככל  הזהירות  הביטוח,  ליסות 

ר עם  בקשותים  מתן השיר וקף במשך כל תקופת  ה בת ני תהי  ותיסהפול ולדאוג ולוודא כי  שקיימות  
  קצועיתמ ריותחא  יביטוח את י כ קבלן ה ו, מתחייבמנמ  עיל ומבלי לגרועאמור ל . בנוסף להז הסכם
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ידו  על  נעשתה    אשר  דין לכל פעילותחריותו על פי  מתקיימת אבתוקף כל עוד  יחזיק  וחבות המוצר  
 . , על נספחיוזה הסכםבקשר עם 

י  על פיעה  בל להוות עילה לתלואירוע הע על כל  יו  יוודע למנהלה  עם  חברהודיע לה לתחייב  מ  קבלןה .19
מעבידים. כן מתחייב    חבות או    פי צד שלישי ל כ  , אחריות ות מקצועיתיר חאחבות המוצר,  ביטוח  

פעולה  קבלןה אככ  חברההעם    לשתף  נוגד  אינו  שהדבר  אינטרס  ל  שיידרש    ,קבלןהת  לשם  ככל 
על פי    חברההות  וי זכו/או מימוש    להגישה למבטחים  ליט חת   חברהה  אשר  יטוחמימוש תביעת ב 

 . קבלןה יביטוח 

המלאים במסגרת ביטוחי    האחריותולות  בגסכומי הביטוח ואחראי להשיב לקדמותם את    קבלןה .20
להפחתת גבולות האחריות    ה על תביעה אשר תביאלמבטחים הודע  בכל מקרה בו תימסר  קבלן ה
 . חסכומי הביטוו א

מה  יומבל כן    כמו .21 ולהלןלע מור  א לגרוע  את  לשפוי  ראאחיהיה    קבלןה,  יל    י מו/או    חברהה ת 
הבמה מטעם  ייגר  חברה אים  אשר  נזק  כל  בגין  מלא  מל  םבאופן  ביטוחי    ם המי  כיסוי  אי  עקב 
  קבלןהי  על ידבתום לב  א  של   הביטוח  פוליסותמ  יזואתנאי מתנאי    שלמהפרה ו/או אי קיום  בע  הנו

ו/או מאו  /ו ידוהמועסקי  יםעובדי מה מנהליו  על  חובת השיפוי  יר חכי הא, בכפוף לכך  ם  ו/או  ות 
 . זה ו/או על פי דין הסכםעל פי  קבלןהל מוטלת ע 

ל .22 לאמור  ומבלי  ע בנוסף  האמור פל יל  בכלליות  כי  יי   גוע  בפוליסות  אי  לב  בתום  ה  הפר קבע  ו/או 
ידי  ת הביטו ופוליס איזו מאי  נתמ   בתום לב של תנאי  ום  קי על  לרקבלןהח  מוגבל,    אל  אך  בות,, 
לא  ,  ו/או מי מטעמו  קבלןהל ידי  הגשת תביעה שנעשו בתום לב עבר  איחוהודעה ו/או  ן  מת יחור בא

טוחים  על פי בילקבלת שיפוי ו/או פיצוי    חברהאים מטעם הבמי מהאו  /ו  חברההבזכויות    יפגעו
 אלו.  

  להפקיד ו  רולחז  קבלןה, מתחייב  קבלןהחי  ו טביתקופת  מועד תום  ם מימי )שבעה(    7  -א יאוחר מ  ל .23
את  בות  הזה לר  הסכםבקשר עם  טוח )מסמכי הביטוח( הנערכות  הביהעתקים בתוקף של פוליסות  

וקפם לתקופה  בגין הארכת ת ,  להסכם  42.2  יףבסעכאמור  (  ( 1)  'פח בנס)אישור עריכת הביטוח  
נספח  )  קבלןה י  ביטוח  אישור  וח לרבותביטי המכ מסייב לחזור ולהפקיד את  מתח   קבלןהספת,  נו
בי  םידעבמו ,  ((1)  'ב מדי תקופת  וכהנקובים,  עוד  טוח  טוחים בהתאם  הינו מחויב בעריכת הביל 
 .על נספחיו  זה הסכםאמור בל

כי מ  קבלן ה .24 שהמצאת    צהיר  לו  לרבות    ימסמכ ידוע  כאמור,  ביטוחהביטוח,  "  קבלןהי  "אישור 
ב) הצ  כאמור(  ( 1)  'נספח  מתןהרו/או  על  ב)  נזקיםלת  יוחרמאטור  פ  ה  תנאי    ההינ  , ((2)  'נספח 

מ  תרשאי  האת  חברההו   ן השירותיםמתלהמשך  ו/או  לתחילת    יםומקד  הלמת את    קבלןהלמנוע 
  , ו/או ההצהרה  וריש אהמסמכי הביטוח ו/או  שבמקרה    כאמור  יםמתן השירותו/או המשך  תחילת  
 מוסכם כנדרש. ה   עדמוב וומצאלא ה  ,כאמור

ו אי בדיקתם,  א/ובבדיקתם  או  ם ו/, המצאתקבלןהיטוחי  בעריכת ב   מפורש כי אין מוסכם בזה ב .25
מהבאים מטעם  או על מי  ו/  חברהה ריות כלשהי על  בשינויים, כדי להטיל אחו/או      חברהה   על ידי

שהי  כלגרוע בצורה  ו/או ל  די לצמצםם ו/או כאישור בדבר התאמתם למוסכו/או להוות    חברהה
מהתחייבויו ו/אאחריותו  מ פי   קבלןהשל  תיו  ו  על  ו/זה    הסכם  על  לו/  דיןהפי  או  כדי  הטיל  או 

 .חברהאים מטעם ה במי מהו/או  חברהה שהי על לכ אחריות 

  קבלןהי  טוחיאישור בלרבות  וח  הביט  מסמכיאי המצאת  המצאת או  מובהר כי    ספקהסר  למען   .26
, על  זה  הסכםפי    -  על  קבלןהויות  יב תפגע בהתחי  א במועד, לעיל  ל  23    –ו  42.2כאמור בסעיפים  

 . פחיונס

)מסמכי הביטוח( ואת אישורי  וח  ות הביט סיהעתקי פול דוק את  לב(  תך לא חייב )א  תרשאי  חברהה .27
על    רשבצע כל שינוי או תיקון שיידייב למתח  קבלן הור לעיל ו כאמ  קבלןהשיומצאו על ידי  ביטוח  ה

 . (תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלןזה ) 'נספח בעל פי  ותייבויו להתחי מנת להתאימם 
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המצהיר    קבלןה .28 זכות  כי  של  ביקוומתחייב  לב  חברההרת  )הפ יחס  הביטוח  ואת    וליסות(מסמכי 
רט לעיל,  כמפו  נם תיקורות על  ולהואישורי הביטוח  ו  מסמכי בדוק את  ל  האישורי הביטוח וזכות

  מסמכיחריות שהיא לגבי וכל א בה כל חו  חברהאים מטעם הבמי מהו/או  חברההה על יל אינה מט
חובה  וע מכל  ואין בה כדי לגר   דרם,ו לגבי היעם, איבם, היקפם, ותוקפאישורי הביטוח כאמור, ט ו

 .דין העל פי  או /ו זה סכםהעל פי  קבלןהשהיא המוטלת על 

  והינכל סכום לו  לעכב    תאישר  תהייה  חברהה כי  ה  יל, מוסכם בזמור לעומבלי לגרוע מהא  בנוסף .29
פי  תזכאי ב נאי  ת   על  הקבלן)  זה  'נספח  לביטוחי  מיוחדים  לזכומוהע תמורה  מה  (תנאים  ת  דת 

  שבעה( )  7, בכתב,  קבלןל   על כך  הודיע בתנאי שהו  זה   הסכםקשרות נשוא  בקשר עם ההת  קבלןה
 . ימים מראש

התאם למוסכם  יעה בויישוב התב   םבמלוא  חמולי הביטותגתשלום  כי עם    חברההעל  מוסכם בזה   .30
נג  חברהאות שנגרמו לום המעוכב בניכוי הוצהסכ  קבלןלשב  יו,  חברההעל   רמו( בקשר עם )באם 

   .כאמור ,תגמולי הביטוחל עה התבי

בזה  .31 כי במ  מוסכם  לת  פורש  חיטוח  הב   דמי שלום  האחריות  העצמית  על  וההשתתפות    קבלןהלה 
 . חברהאים מטעם הבמי מהו/או  חברההלא על ה בלבד, ובכל מקר 

חר כל דרישות  למלא א  קבלןהזה לעיל, מתחייב    הסכםור בכל מקום בע מהאמ רו בנוסף ומבלי לג .32
לביט החוק  לוהוראות  ממלכתיח  ביטוחוק  ,  אומיוח  ה  בריאות  וכדומה,  התקנות  צווים,  וכל 

שכל העובדים  אופן  יל, באמור לעיות הללהנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכ   ים קהחונו לפי  שהותק
,  ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני  לרבות שליחיו  זה,  הסכםם נשוא  תישיועסקו במתן השירו

 . הנ"ל  יםהחוקהזכויות שעל פי זה, זכאים לכל  סכםהובמשך כל תקופת  יהיו בכל עת 

נה  לביטוח אי בקשר    (תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן)  זה  'נספח בב  ראהמובהר בזאת, כי כל הו .33
באם יגרמו    לנזקים  קבלן הל  הבלעדית ש  תו בדבר אחריו  הסכםגרוע מכוחם של הוראות הבאה ל

 . ל פי הדיןעזה ו/או  הסכםכאמור בסעיפים אחרים ב

ן  תהפר, והסכםהנן מעיקרי ה  (ם לביטוחי הקבלןתנאים מיוחדי)  זה  ' נספח בהוראות    , כיובהרמ .34
 .הסכםשל הית מהווה הפרה יסוד

זה    םהסכר התחייב לבצע על פי  אשאת הביטוחים    קבלןהו לא האריך  ו/א  םו/או לא קייביצע    לא .35
ו על פי  זה א  הסכם לפי    חברהה  , מבלי לפגוע בזכויותתרשאי  חברהה  האתו בחלקם,  במלואם א 

 כי עם הצגת  חברההה על  מוסכם בז   ה.ז  הסכםלפי    קבלןל  חברההיע מכל תשלום המגלעכב  דין,  ה
נספח  )  קבלןה יטוחי  ב   נספח אישורלרבות    (מסמכי הביטוח)  ביטוחסות המפוליבתוקף  ם  קיעתה
לנדר((1)  'ב בהתאם  ה,  פי  על  על    הסכםש  ישולם  חברההולמוסכם  המעוכב,  ה  קבלןל,  סכום 

 . רכאמו
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 נספח ב' ) 1(  אישור ביטוחי "הקבלן"

 __________________  קת האישורתאריך הנפ יום ביטוחים ק  אישור

הפוליסה    אי לל את כל תנכו  ו זה אינדע המפורט באישור  ה. המי ב, בהתאם למידע המפורט  בתוקף  ביטוח   פוליסת לכך שלמבוטח ישנה    ישור ביטוח זה מהווה אסמכתאא
סת הביטוח למעט במקרה שבו  יבפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוללבין התנאים הקבועים    זה תנאים שמפורטים באישור  ין ה של סתירה ב  במקרה את,  עם זיחד    .גיה ריוח 
 בקש האישור. נאי באישור זה מיטיב עם מת

 שור האי מבקש מעמד קה העס  ופיא מבוטח ה מבקש האישור 
  שם שם

ייצור  01/2020מכרז  ☒
ו/או שיפוץ משאבות  

ומנועים למתקני מים 
 ב.וביו

 

 

 .השירותיםמזמין  ☒

 . ( תאגיד מים וביוב097) ☒

 . חברה עירונית ☒

  ה בע"מ מי רקת טברי

 _ ___________ ת.ז./ח.פ. ______ ______ ז./ח.פ..ת
 מען מען

  טבריה , 100גדוד ברק  רח' 
 

 סוג הביטוח 
 

אחריות או   לותגבו  לפי חלוקה
 טוחבי  יסכומ

מספר 
 ה סיולהפ

תאריך  
 תחילה 

יך  ארת
 סיום

חריות/ סכום אהגבול 
 ביטוח

 קףובת נוספים כיסויים

 תאם לנספח ד' בה ן קוד כיסוי לציייש  מטבע  סכום 

  אש מורחב
 

 _________ 

 מיום
 

_____ __ 

 עד יום
 

 _______ 

 
 _________ 

 
 ₪ 

 . הרחב שיפוי  304
 בקשבת מל תחלוף לטוויתור ע  309
 האישור.         
 שעבור מבק אובדן תוצאתיוי סכי   311

 . האישור        
 וי בגין נזקי טבע.סכי   313
 פריצה ושוד.כיסוי   314
 דת אדמה סוי רעיכי   316
 האישור.מבקש   –מבוטח נוסף   318
 ות.ראשוני  328

  שלישי  צד
 

 _________ 

 מיום
 

 _______ 

 עד יום
 

 _______ 

2,000,000 
 

למקרה 
 ולתקופה. 

 

 יות צולבת. אחר   302 ₪.
 על תחלוף לטובת מבקשיתור ו  309
 האישור.         
 מל"ל.ות  עסוי לתביכי 315
 י או מחדלימעש גין טח נוסף בבו מ 321
 האישור.  מבקש –המבוטח        
 כצד ג' בפרק זה.   מוגדרמבקש האישור    322
 ראשוניות.  328
 כצד  ב יחשרכוש מבקש האישור י 329
 . שלישי       

  מעבידים חבות
 

 _________ 

 מיום
 

___ ____ 

 עד יום
 

 _______ 

6,000,000 
 לתובע 

20,000,000 
ת לתקופ

 הביטוח. 
 

₪. 
₪. 

 לטובת מבקש על תחלוף  ויתור   309
 האישור          

 וייחשב כמעבידם  היה  –בוטח נוסף מ  319
 מי מעובדי המבוטח   של        
 .ראשוניות  328

 מקצועית אחריות
 
 

 רטרואקטיבית 
 

 _________ 

 
 

 _______ __ 

 יוםמ
 

 _______ 

 עד יום
 

 _______ 

2,000,000 
למקרה 

 ולתקופה. 
 

 אובדן מסמכים   301 ₪.
 שור האי לטובת מבקש ל תחלוףויתור ע  309
 ין בגמבוטח נוסף    אישורמבקש ה  321

 בוטח  המ מחדלי /מעשי         
 .עובדים מרמה ואי יושר   325
 מקרה ביטוחב  יהוי עקעיכוב/ש  327
 ראשוניות   328
 חודשים( 6) ויתקופת גיל 332

 
 
 

 (: ג' המצוין בנספח  אים כפית המתהאישור, יש לציין את קוד השירו שלמבק בין המבוטח   הוזחב  המפורטיםים  תרופוף, לשי )בכ וט השירותיםפיר
 שירותי תחזוקה ותפעול ( 088)( עבודות תחזוקה ושיפוץ 062)

 שינוי הפוליסה  /וליטב
  האישור   למבקשה  הודע   משלוח  לאחר  יום(  שלושים)   30ייכנס לתוקף אלא    אל  ,ורש האישובת מבקנוי לטשי  טע, למביטוח   פוליסת  שלביטול    או  וישינ

 יטול. ו הבאבדבר השינוי 

 ורת הפוליסה מהד

ט מהדורה  בי __________ חברה    הערות  __________ 
 

 האישור תימת ח
 ח: בטהמ



 62 

 

 2נספח ב' 
 _____ תאריך : _____

 
 לכבוד 

 "( החברה)להלן : "קת טבריה בע"מ מי ר
   100וד ברק  גדרח' 

 2324ת.ד. 
 14223טבריה 

 
 

 מתן פטור מאחריות ה על הנדון:  הצהר

)להלן :   , למתקני מים וביובמשאבות ומנועיםפוץ  ייצור ו/או שי ל 01/2020בקשר עם מכרז מס' 
 (. "העבודות"

 

שבנד  .א בעבודתי  הנני משתמש  כי  בזאת  להצהיר  בציודהריני  הנד   ון  ו/או  ו/או  ו/או חשמלי  סי  מכני 
ממוחשב  רוני  אלקט בשיו/או  ו/או  בבעלותי  וללא  אשר  לרבות  ומושי  אחר  ציוד  כל  או  /הגבלה 

 שבנדון. מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות 
 

 י להתחייב כדלקמן:על אף האמור בהצהרה זאת, הרינ  .ב

  מובא לאתר בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר  מכל חבות    החברההנני פוטר את   .1
ם  מקרי נזק שנגרפעילותי, כל זאת למעט ב על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם  העבודה  

 על ידי מי מהם בזדון. 
 

וד המוזכר לעיל ומוותר  מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גניבה של הצי  החברההנני פוטר את   .2
ל ידי  ק שנגרם עי מטעמה במקרה שכזה כל זאת למעט במקרי נז או מ   החברהעל שיבוב כלפי  

 מהם בזדון.  מי
 

את   .3 פוטר  ולרמכל     החברההנני  לגוף  נזק  בגין  ו/או  חבות  שלי  קבלני  כוש  ו/או  מטעמי  מי 
על לאתר  מובא  אשר  לעיל  האמור  בציוד  שימוש  עקב  שלישי  צד  ו/או  מי    משנה  ו/או  ידי 

ל ידי  ר העבודות כל זאת למעט במקרי נזק שנגרם עמטעמי או עבורי או לשם פעילותי באת
 עצים.ן ולמעט כנגד חברות שמירה, מתכננים ויומהם בזדו מי 

 

או תביעה מצדי ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידי,  ו/או דרישה ו/היה ותעלה טענה   .4
שליש צד  ו/או  לעיל,  לאמור  את  בניגוד  לשפות  מתחייב  הנני  כלשהו,  מי     החברה י  ו/או 

 . משפטיות ות הוצאותטעמה בכל תשלום ו/או הוצאה שישאו בהם לרבמ
 

א  .5 ואחזיק  אערוך  כי  בזה  להצהיר  ציוד הריני  לביטוח  הפוליסות  הנדסי    ת  רכב  מכאני  ו/או 
ביצוע   תקופת  כל  במשך  להסכם,  הביטוח  בסעיף  כאמור  העבודות,  בביצוע  אותי  המשמש 

 __ לביצוע העבודות שבנדון.העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום ________ 
 

להצהיר .6 א  הריני  כי  ואחבזה  מקצועית, ערוך  אחריות  לביטוח  הפוליסה  את  כאמור   זיק 
הב עריכת  כלבאישור  במשך  שנחתם    יטוח,  ההסכם  פי  על  אחריות  לי  קיימת  בה  התקופה 

 שבנדון  ועל פי כל דין.  בינינו ביום __________ לביצוע העבודות
 

 ולראיה באתי על החתום. 
 
 
 

               ______________________   __ 
 חתימה ושם  הקבלן המצהיר                                                                                                                  
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 3נספח ב' 
 תאריך : __________ 

 
 לכבוד 

 "( החברהבריה בע"מ )להלן : "מי רקת ט
   100גדוד ברק    100גדוד ברק  רח' 

 2324 ד.ת.
 14223טבריה 

 א.ג.נ.,

 
 ים לביצוע עבודות בחום מיוחד  הנדון : תנאים 

 

)להלן :    , למתקני מים וביובמשאבות ומנועיםייצור ו/או שיפוץ  01/2020 מכרז מס' בקשר עם

 "העבודות"(. 

ל ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל  כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם ע  ,אני מאשר בזאת
 הלן: לש

בחום"המונח   .1 ביצו  "עבודות  כלשהןפירושו:  עבודות  בריתוך, הלחמה  ע  ורכה,    הכרוכות  קשה 
עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק,   ואיטום(,  זיפות  )כגון חיתוך,  עבודות באמצעות מבער 

 או להבות. ו/ים הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצ

לוודא כי  ( שמתפקידו  "האחראי"  :  אחראי מטעמי )להלן  האמנ  ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2
 ל זה. בהתאם לנוה  וצענה עבודות בחום, שלאלא תב

ביצ .3 תחילת  ויוודא  ובטרם  העבודות  לביצוע  המיועד  בשטח  האחראי  יסייר  בחום,  העבודות  ע 
ממקום ביצוע העבודות בחום,  לפחות  מטר    10של    הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס

ק, כגון שמיכת אסבסט במעטה בלתי דליחפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות    רכאש
 רטוב.  מעטה ברזנט או

)להלן .4 אש  כצופה  ישמש  אשר  אדם  ימנה  אש"  :  האחראי  כיבוי  "צופה  באמצעי  המצויד   ,)
 סביבת מקום ביצוע העבודות בחום. מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שב

העב  .5 מבצע  עת  וליד  כל  להשגיח  שמתפקידו  אש"  "צופה  יוצב  אש  דה  כי  ניצוצות  ביצועה,  או 
 ה.לכלל שריפ   םאינם מתפתחי

לפחות   .6 העבודה,  סביבת  על  ולהשגיח  להמשיך  אש"  "צופה  תוך    30על  ביצועה,   מתום  דקות 
 ות חוזרת. שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקח

על פי כל דין   וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב  תילכי נוהל זה מהווה התניה מינימא  ,מובהר
 בהסכם יוסיפו על האמור לעיל. כתי כמוגדררועל פי פוליסת ביטוח שע

 הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

 

 _______________________ _    ________________________ 

 מת הקבלן חתי                                 שם הקבלן                             
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 ח ג'פנס
 

 ת השלמה תעוד
 
 

 לכבוד 
 

 ___________________ 
 

 ___________________ 
 

 ___________________ 
 
 

 א.נ.
 
 

 תעודת השלמה. הנדון :  
 
 

 יה בע"מ.מי רקת טבר
 

  פי חוזה, הרינים )להלן : "החוזה"( ובתוקף סמכותי כמפקח לכלחוזה שבין החברה לביני  44על פי סעיף  
כ העבודה,  כי  בזה  בהזמנ ממאשר  העבודה  פורט  לביצוע  הנוגע  בכל   ,___________________ מס'  ה 

, בוצעו אף הם  המפורטת בהזמנה, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם
 לשביעות רצוני המלאה. 

 
 
 

 ______ ______________________________________________________ _ הערות:  
 

_________________________ _________________________________________ 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                          
 

                                                                                                                __________________ 
 

 המפקח                                                                                                                            
 

________________________ ___ 
 

 חתימת החברה                
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 ד' נספח
 

 הוראות בטיחות
 

 תנאים מוקדמים : 

תשמ"ח   .    1 בניה(,  )עבודת  בעבודה  הבטיחות  תקנות  לו  שמוכרות  בזה,  מצהיר  כל    1988הקבלן  על 
ברישיונות כמפורט  תנאי העבודה  לו  וידועים  לבטיחות.     פרטיהן  חוקי המדינה המתייחסים  וגם 

לברר מראש את מקומם של מתקנים  דרשים כדי  נלכל הרשויות והגופים ה   ן מתחייב לפנותהקבל
ולקבל את   וכדומה  גז  צנרת  צנרת מים,  :  כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק,  כגון  תת קרקעיים 

על  אישורם המוק י הנחיותיהם.  כמו כן אני  פ דם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול 
 הבטיחות.  ו את תקנותמלאו אחרי ההוראות ויקיי צוות עובדיו יממתחייב כי הוא ו

 

הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני המשנה וכל אדם שיבוא בשמו ו/או מטעמו, יכירו את   .    2
המד  של  הבטיחות  שתקנות  העזר  חוקי  את  החברה,  של  הבטיחות  נוהלי  ואת  הרשויות    לינה 

 ינהגו בהתאם. בלים במקצוע וש המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקו
 

אי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המקובלים  ן יהיה אחרלהקב .  3
 בחברה ויקפידו על הוראות גיהות. 

 

בזה,   .    4 מצהיר  תהקבלן  שבו  באתר  השוררים  הבטיחות  תנאי  את  מכיר  הוא  וכי  בכי  העבודה  וצע 
שמור על  ושים כדי לר י ינקוט בכל האמצעים הדיש את הצעתו וכהוא למד את הנושא לפני שהג

והגהות   הבטיחות  בתקנות  כנדרש  באתר  הבטיחות  האזרחיות    1981תנאי  הנזיקין    -ובפקודות 
 ועל פי כל דין.   1945

 

 נה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי החברה.הקבלן ימ .    5
 
 וד וכלים :יצ

ן העבודה יהיו  שו בהם בזממכלים, שהוא ועובדיו ישתוד, המכונות וההקבלן אחראי לכך שכל הצי  .    1
במצב תקין ותואמים הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה.  כלי  

 וצגו לפי דרישה. י ים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך והרמה וכל ציוד אחר החייב 
 

בפ  .    2 וישתיגומים ארעיים  הקבלן לא ישתמש  ולבנים  בפיגומיםמכגון חביות  ת"י    ש  לפי  מתאימים 
 . 1847ולפי ת"י   1139

 

א .  3 ולנוסעים  למפעיל  מושב  עליהם  הותקן  אם  אלא  מתנייעים,  כלים  על  יסעו  לא  הקבלן  ו  עובדי 
 מתקן מתאים.

 

ל ידי  תקפים, כנדרש עעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות  פהקבלן אחראי לכך שהציוד יו .    4
 החוק. 

 

 בדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.ן יספק לעולהקב .    5
 

אים נאותים המאפשרים  הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנ . 6
 תאונה.  להגיש שירות דרוש, במקרה של

 
 מהלך העבודה :

 שיים כלשהם והרכוש.צדדים שלי  ,כל הדרוש להגנת העובדיםעל חשבונו, את הקבלן יספק,  .    1
 

 הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק.  .    2
 

א אם  לגלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, א  הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש      .3
של  מוסמך  מנציג  בכתב  אישור  לכך  במקרה  קיבלו  לפני   החברה.   הקבלן,  יצטייד  התחלת    זה 

 דה, בכלי כיבוי מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה. העבו
 

אלא לנקודות חיבור שאושרו  הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו,   .    4
ש  מוסמך  חשמלאי  ידי  במבחן  ל על  עומד  שאינו  בציוד  ישתמשו  ולא  בהתאם   החברה    הבטיחות 

 החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשום. תיקון ברשת לחוק.  כמו כן לא יעשה
 

 הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם, אלא באישור מנהל העבודה בלבד.  .    5
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 י אחר לצורך ביצוע העבודות. והקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיב  .    6
 

תר העבודה וידאג לסילוק של פסולת  וניקיון בא  ות עובדיו ישמור על סדרמתחייב בזה שצוהקבלן   .    7
 וגרוטאות במהלך  העבודה ובסיומה. 

 

בל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך  הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קי .    8
 בוי אש.ודות הציוד לכיה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקרשל החברה.  בכל מק

 

 דה, ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות :תאונת עבו לבמקרה ש .    9
 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.  א.   
 

 דה.ו יע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של החברה ולמשרד העביוד ב.   
 

יודיע, ג.    קטלנית,  תאונה  של  למ  במקרה  דיחוי,  והכלללא  המכונות  את  ישאיר  ישטרה.   ם 
 קומם, ללא שינוי, עד בוא המשטרה. במ

 
 מניעת תאונה : 

הסתייגות בנושא  המפקח או נציג החברה, יהיה רשאי להוסיף, ביומן העבודה של הקבלן, הערות   .     1
מקרה זה  בטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, בהבטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי  

 קויים. לתיקון הלי  הקבלן לפעול ללא דיחוי יתחייב
 

המפקח או נציג החברה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות   .    2
המכונות, הציוד,  כי  או  תקינ  לקויים,  אינם  בהם,  משתמש  שהקבלן  האביזרים  או  ם,  יהכלים 

עבודה    תללא תמורה נוספת, הפסק  י, לתיקון המצבבמקרה זה יתחייב הקבלן לפעול, ללא דיחו 
ור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו  כאמ

 החברה או של צד שלישי כלשהו. לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של 
 

החברה   .    3 אדא נציג  כל  של  עבודתו  להפסיק  רשאי  יהיה  המפקח  העובדיו  מצוות  הקבלן,  ם  של  ם 
 בטיחות או לפי הסדר המקובל. י הוראות הפ שלא יפעל ל

 
 : תקנות בטיחות

ה אחר  למלא  הקבלן  על  הדין,  פי  על  הקבלן  של  מחובותיו  לגרוע  ומבלי  לעיל,  לאמור  וראות  בנוסף 
 הבטיחות המפורטות להלן: 

 

 . 1981 - והגיהות )נוסח חדש( פקודת הבטיחות  -

            .1955  - עבודות בניה  תקנות בדבר  -

   .גומים הוצאה אחרונהפי - 1139 ית"  -

 .סולמות מטלטלים הוצאה אחרונה - 1847ת"י  -

 . מעקות הוצאה אחרונה - 1143ת"י   -

 
 הצהרת הקבלן 

ב מצהיר  המפוהנני  הבטיחות  הוראות  כל  לי  וברורות  ידועות  כי  העבודה,  רזה  בהזמנת  בחוזה,  טות 
 ע העבודות.  ן בביצו הפי למתחייב לקיימן ולנהוג  פי דין והריני בנספח לעיל ועל

 
 

 
 

                                                                                      __________________ 
 ן     מה וחותמת הקבל חתי                                                                                      
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 ה' נספח
 
 

 לכבוד                                                                                                     לכבוד
 _____    _סניף_______   בנק                               מ                                             מי רקת טבריה בע" 

 _______________  רחוב                                                                                  100גדוד ברק  רח' 
 2324ת.ד. 

   14223טבריה 
 

 
 א.ג.נ.,       

 הוראות תשלום להעברת כספים לחשבון הבנק   הנדון:
 

, למתקני מים  יםעות ומנו משאבאו שיפוץ  /זה בדבר ייצור ונחתם בנינו חו  ____________  הואיל וביום
התאגיד  וביוב ביישובי  תתקבלנה  "החוזה")להלן:  ,  אם  שתתקבלנה,  עבודה,  הזמנות  לפי  ,  מהחברה(, 

ואשר    עים לנו,ו/או כל הסכומים המגיעים לנו, ככל שמגי  והואיל ואנו מעוניינים כי תשלום שכר החוזה
וה אלינו באמצעותכם,  ה יועברו  פי  ועל  פי החוזה  על  שזמנות  כל  יעשה באמצעות  תעבודה  לנו  ימסרנה 

 זיכוי חשבוננו, ישירות לחשבון הבנק שפרטיו מפורטים להלן,  
 

 לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
 

מבקשי .1 מטה,  החתומים  שהואנו  וסוג  מין  מכל  התשלומים,  כל  כי  בזת  אם  להם  זכאים,  א,  נו 
ועלמהחברה החוזה  עלפי  שתמסר  ,  העבודה  הזמנות  לנופי  חשבונו   אמצעות  ביעשו  ,  נה  זיכוי 

       המפורט להלן:
 

 מס' חשבון:_______________________________ סוג חשבון:____________________ 

 _____ _____________סימול הבנק:_________________________________ שם הבנק:

 _ _____________ ______ מס הסניף:_____________________________ ובת הבנק:כת
 
 הננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים של החשבון שפרטיו מפורטים לעיל.  .2
 
דבר   .    3 לכל  יחשב  בחשבוננו  שיופקד  לעיל,  כאמור  סכום  כל  כי  מסכימים  על  הננו  כתשלום  ועניין 

 לו דבר הפקדתו אור בחתימת ידנו. ון, וכאיידיכם ביום זיכוי החשב
כל אישו ה כי  בידיכר שיהי ננו מסכימים,  הנ"ל,  םה  ישמש    על הפקדת סכום כל שהוא בחשבוננו 

 כראיה כי הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב באישור. 
 
כל תשלום   .  4 לבצע  הנכם רשאים  כי  לנו  בנידוע  דווקא באמצעות העברה  לאו  החוזה  פי  קאית  על 

ת  אלא באמצעות  לרבות  אחרת  דרך  בכל  ו/גם  לנו  ישירות  בשיק  במז שלום  דרך    וו/א  ומןאו  על 
 הקיזוז. 

 
 בכבוד רב,                                                                                                                                  

                                                                                              _______ _________________ 
 חתימת הקבלן                                                                                                                                

   
                                 

 אישור 
 

  ____ _______________  הנ"ל הינו  ןל החשבועלים ששבון הנ"ל נכונים וכי הבהנני לאשר כי פרטי הח
       (."הקבלן")להלן: 

                                                                                                                                     
 בכבוד רב,                                                                                                                                     

 _________________   הבנק                                                                                                                      
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 נספח ו'

 מפרט מיוחד

 , למכוני המים. משאבות ומנועיםייצור ו/או שיפוץ 
 

 הוראות כלליות  .1

 :  תאור העבודה 1.1

ייצור ו/או שיפוץ  עבודות  "( מבצעת  החברה)להלן: "  מ "חברת מי רקת טבריה בע 1.1.1
כגון :    ,וחלקי משאבות שונים  מים, בשלמות  מכוני, לבארות ולות ומנועיםמשאב

מפוק  משאבה,  אטמים  ראש  שסתומים,  יניקה,  סלי  שונים,  בקטרים  דרגות,  ים, 
 בכל יישובי התאגיד.  מכניים וצירים,

(,  , בפרק ג' במסמכי המכרז, )על תתי סעיפיו4מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף   1.1.2
ב יימסרו,  או  העבודות  החברה  לצורכי  על  תקציבהתאם  או  תוכנית    החברה  פי 

 יות. פו טפת או עקב תקלות בלתי צותחזוקה ש 

ברשות הקבלן, יהיה מתקן לבדיקות הידראוליות, של משאבות, כמפורט בסעיף   1.1.3
 "(, במשך כל תקופת ההתקשרות. המתקן, בפרק ג' בתנאי הסף )להלן : "2.1

בר יהיה  שלא  כאמור,ככל  מתקן  הקבלן  ההתק  שות  תקופת  כל    שרות, במהלך 
 , כמשמעותה בחוזה.ההפרה יסודית של החוז יהווה הדבר  

מתחייב, כי לא יפר כל זכות יוצרים או פטנט של מאן דהו וכי כל שימוש,    הקבלן 1.1.4
בחוזה.    כמפורט  הכל  כדין,  יעשה  הטורבינות,  ייצור  ו/או  שיפוץ  לצורך  שיעשה 

וצרים או  ות הי יצרן, מטעם בעל זכוי  יב, כי יהיה בעל רשיוןכמו כן, הקבלן מתחי 
 הפטנט.  בעל

 ותהעבוד לכללי ש תאור  .2

לבקר באתרי העבודה, להם הוא נדרש לייצר ו/או לשפץ את משאבות הטורבינה  על הקבלן,   2.1
הטכניים   והנתונים  הדרישות  את  לוודא  כדי  השיפוץ,  ו/או  הייצור  לפני  וזאת  חלקיהן  או 

 . ן(הקבל  מחירי היחידה, שהציע ור באתר, נכללת במסגרת)עלות הביק

כולל   המחירים, 2.2 הכמויות,  מהאתיבכתב  החלקים,  העברת  את  לא  ם  ובחזרה.   למתקן  ר 
 תשולם לקבלן, כל תוספת, בגין העברת החלקים והציוד, לרבות העמסת החלקים והציוד. 

ן מים בנפרד, על ידי  הודעה, על תחילת העבודה, תימסר לקבלן בכתב בלבד, לכל באר ומכו  2.3
 מפקח. ה

להתח 2.4 הקבלן,  אתעל  הייצ   יל  תוךעבודות  השיפוץ,  ו/או  ההודעה    24  ור  מקבלת  שעות, 
 יום, מתחילת העבודה.  14-לסיימה בתוך, ולא יאוחר מ ו

בתחילת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור החברה, פרוט של העבודות הנדרשות, שיבוצעו   2.5
   של משאבת או חלקיה. על ידו, לצורך ייצור ו/או שיפוץ

לן, לפי דרישת המפקח,  בעל ידי המפקח, על הקיקתה במתקן,  ה ובדלאחר גמר ביצוע העבוד  2.6
 . ביא את הציוד לאתר העבודה, בתאריך ובשעה שייקבע על ידיד המפקחלה

עבודות הייצור ו/או השיפוץ, תבוצענה בתאום עם המפקח ובהתאם למפרט הטכני ובהתאם   2.7
וב  ישראליים  לגלתקנים  הקיימים  זה.   ינלאומיים,  מסוג  עבודות  והחלקים  החלפיבי  ם 

 .  ISOלתקן  םיוצרים, יהיו מותאמיהמ
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ן רשימת החלקים, אשר לגביהם יש דרישה מיוחדת, לגבי סוג החומר ממנו ייצורו ועל  להל 2.8
 הקבלן לייצר החלק, על פי סוג החומר המפורט בטבלה שלהלן : 

 סוג החומר שם החלק 

 טוב מזה רזל יציקה, סוג י"ב אוב תאים 

 85-5-5-5וג נזה ס ברו מאיצים 

 416פלב"מ  גל טורבינה 

 416פלב"מ  קונוסים 

 416פלב"מ  רגים ב

 גומי  מיסבים 

 ברונזה  עכבישים 

 1045פלדה  גל מפוק 

 ברונזה  טבעות 

 416פלב"מ  חצאי צירים, דרך תותב מילוא

 )ללא תפר(  40סקדיול   מפוק 

 416"מ פלב בית מילוא 

  
ל ויצופו ציפוי  ו יקה, ינוקו בניקוי חצים וסלי הינ המאי  , ראש המשאבה, התאים,המפוקים 2.9

 יצוני, בציפוי אפוקסי קלוי בתנור. פנימי וח 

עליו האחריות   2.10 זה, חלה  לייצר חלקי משאבה כמפורט בחוזה  יידרש הקבלן  במקרים בהם 
לחלקים יתאימו  ידו,  על  שייוצרו  שהחלקים  הטור  לוודא  במשאבות  ו/או  הקיימים  בינה 

ומכון נדרש    המים  בבאר  מ והינו  שפעילות  כך  באר  שלייצרם  ו/או  הטורבינה  ומכון  אבות 
תפגע. לא  סוג     המים  המידות,  את  וללמוד  המים  ומכון  בבאר  לבקר  הקבלן  על  כך,  לשם 

 ההברגה וכו'. 

 שיטת ייצורו של האטם המכני, תתואם מראש עם המפקח. 2.11

 מפקח. מה ורהטורבינה, יידרש  איש ב הפירוק ובשלב הרכבת בשל 2.12

 בנוכחות המפקח.  הידראולית אחרי הרכבתה, ה, תעבור בדיק הל משאבכ 2.13

ל  2.14 ההידראולית  הבדיקה  תוצאות  את  להגיש  הקבלן  של  חברהעל  המלאה  רצונו  לשביעות   ,
 המפקח.  

דיקה  לדרישת המפקח לאחר הב  הקבלן מתחייב לתקן כל פגם ו/או ליקוי שיימצא בהתאם 2.15
או  בנושא תוצאות הבדיקה ו/  רלא תהא כל זכות ערעואת כי לקבלן  הר בזההידראולית. מוב

 בנושא.  המפקחהחלטות 

 : משאבות הטורבינהה להלן, נתונים טכניים מחייבים, לגבי חלקי  2.16

 נתונים טכניים  הגדרה טכנית  הגדרת מידה  'מס

  1,475-ב 82%של  יעילות מינימלית מק"ש  160-240 12דרגה לטורבינה "  1
 .כ"ס 75-100ימה למנוע מתא ,סל"ד

  1,457-ב 82%יעילות מינימלית של  מק"ש  120-180 10ורבינה " טדרגה ל 2
 .כ"ס 60-75מתאימה למנוע  ,סל"ד

 X 3000 X "8 1 11/16 8מפוק " 3

  ,מצופים פנים וחוץ ,מפוקים חדשים
 לפי דרישת חוזה זה.  

מפוק  ,מ"מ 8מדופן  ," 40"סקדיול 
 טי.עליון בעל עוגן סטנדר
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 נתונים טכניים  הגדרה טכנית  הגדרת מידה  'מס

 X 1500 X "8 1 11/16 8חצי מפוק " 4

  ,פנים וחוץמצופים  ,מפוקים חדשים
 לפי דרישת חוזה זה.  

מפוק  ,מ"מ 8מדופן  ," 40"סקדיול 
 עליון בעל עוגן סטנדרטי.

 X 3000 X "8 1 11/16 10מפוק " 5

  ,מצופים פנים וחוץ ,מפוקים חדשים
 רישת חוזה זה.  לפי ד

פוק מ"מ מ 8מדופן  ," 40ל "סקדיו
 ן סטנדרטי.ליון בעל עוג ע

 X 1500 X "8 1 11/16 10וק "פחצי מ 6

  ,מצופים פנים וחוץ ,מפוקים חדשים
 לפי דרישת חוזה זה.  

מפוק  ,מ"מ 8מדופן  ," 40"סקדיול 
 עליון בעל עוגן סטנדרטי.

בסעיף  ורטכולל ציפוי חוץ ופנים כמפ  שיפוץ ראש משאבה 7
 לעיל  2.9

ם לבסיס בהתא 8X8 ייצור ראש משאבה 8
 קיים

יפוי חוץ ופנים  ציציאה עילית, כולל 
 לעיל  2.9סעיף כמפורט ב

בהתאם למידות   ייצור גל למפוק 9
 הטורבינה 

גל   חלד-כולל מקשר ושרוול מפלדת אל
 מפוק, עכביש

בהתאם למידות   ייצור גל עליון  10
 הטורבינה 

גל   חלד-ל מפלדת אלכולל מקשר ושרוו
 ק, עכבישמפו

למידות  בהתאם  רבינה ל לטוייצור ג 11
 הטורבינה 

גל   לדח-מקשר ושרוול מפלדת אל לכול
 מפוק, עכביש

  בהתאם למידות המנוע ייצור ציר למנוע  12

ייצור והתקנת אטם   13
 מכני

בהתאם למידות  
  הטורבינה 

אספקה והתקנת אטם   14
 מכני חצוי 

בהתאם למידות  
  בינה הטור

15 
ת חלקי  אספקה והחלפ

אטם  ( לKITחילוף ) 
 כני חצוי מ

  

ר  זאספקה והתקנת גרי 16
   ומטי לאטם מכני טאו

בהתאם למידות   חוזר -ייצור שסתום אל 17
  הטורבינה 

על פי מידות שימסרו  ייצור תותב מילוי 18
  ע"י המפקח 

  X "8 1,500 8ייצור סל יניקה " 19

  X "10 1,500 10ייצור סל יניקה " 20

 מי ומכסהכולל מיסב גו הצירבהתאם למידות  עכביש  ייצור 21
 . החוזה  לפי דרישות

 כולל החלפת שרוול וייצור מקשר.  וק שיפוץ גל למפ 22

 .כולל החלפת שרוול וייצור מצמד  שיפוץ גל לטורבינה  23

 . החלפת מיסבי גומי  שיפוץ עכביש  24

ייצור מיסב ברונזה  25
 עליון 

למידות הגל  בהתאם
  . אש המשאבההעליון ור
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 שיפוץ/החלפת מנועים יכלול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכניות בדיקות חשמליות ו
 מפעל בפירוק מנוע 

 ניקוי ורחיצת חלקים 

 ת מסב תחתון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע חריטה והתאמה סופית שיפוץ ושיחזור בי

 שיפוץ ושיחזור בית מסב עליון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע 

 יטה ובהתאמה תיקון ציר פגום על ידי התזה וחר

 ר קטע ציר חדש, ביצוע חריטה והתאמה סופית וחיתוך, ייצור וחיב י  טע ציר פגום על יד תיקון ק
 תיקון מכני נדרש למחגור רטציד 

 איזון דינמי לרוטור 

 החלפת מסב תחתון 

 ן/עליונים החלפת מסב / מסבים עליו

 החלפת מוטות פגומים ברוטור
 ם קיימיםציפוי לקה חדשה בוואקום לליפופי

 רם לעבודה עם ממיר תדפים לחדשים מותאמיהחלפת ליפו

 ומכניות הרכבת המנוע מחדש, ביצוע הרצה ובדיקות חשמליות 

 תיקון קופסת חיבורים כולל פסי צבירה 

 הספקה והרכבת קופסת חיבורים חדשה כולל פסי צבירה 

 חומרי עזר, ברגים אומים, סטמים,ושמן 

  TEFC )חשמל מוטורס( , יונה אושפיזטריק, גנרל אלק S.Uתוצרת הספקה והתאמת מנוע חדש מ

INV.DUTY 400  ,סל"ד כולל התאמת גל מנוע, אום ושגם  1480הרץ,   50וולט 

 עבודות התאמה שונות לפי שעות 
 ביצוע הרצת מנוע במפעל והוצאת דו"ח 

 טרמיסטור 
 גוף חימום  
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 ולות לביוב בות טב משא 2.17

המשאבשלמיועדות    ימות  הקי  יחידות גולמיים.   שפכים  ליניקת  ומותאמ   ותאיבת  להרכבה  ת 
 השפכים מהבור רטוב. 

 ם בסיס המיועד להצבתה ומעוגן לרצפה.   עה  סופקכל משאבה 

 מיציקת ברזל.  בסיס המשאבה 

מ"מ.     100  חופשי של כדור בקוטר  בעל מעברלשאיבת ביוב גולמי והמאיץ    תומותאמות  המשאב
 בר מגבונים. עמענה למ נותן משאבה מבנה ה

 י אטמים מכאניים. החלק ההידראולי מופרד מהחלק החשמלי, על ידי אמבט שמן, באמצעות שנ

 באמבט השמן מותקנת אלקטרודה להתראה חשמלית, במקרה של חדירת מים. 

בדרגה  המנוע   לחלוטין,  ב  50ולט,  ו  400פאזות,    68IP  ,3אטום  ומצויד  טרמית  הרץ  הגנה 
 בלפופי הסטטור.  ת קליקסונים מורכביםבאמצעו

 בודה בביוב. סופק כבל חשמלי, באורך הנדרש, מותאם לעבאופן אינטגרלי, 

 הנדרש . , בהספק הנדרשעומד  סל"ד,   1,450-נקודת העבודה הנדרשת למשאבה, ב

מעטפת  להתקנה יבשה בולל       קיימות יחידות  11המפורט בטבלה לעילבת"ש  מדגם  המשאבות  
 . ניקוי כולל מערכת הגנות ו יניקה בתחתית עם פתחקירור זוית 

 ץ/ ההחלפה יכללו:ובודות השיפע               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רחיצת המשאבה 

 פירוק כללי במפעל 
 קסי לגופים ולמאיץ ניקוי חול וציפוי אפו

 תיקון בית מיסב עליון 

 תיקון בית מיסב תחתון 

 ת אטם מכני תיקון בי

 ם מכני תיקון אט

 אושר ע"י המהנדס מחדש מקורי או חלופי אטם מכני  

 די השחזה וחריטה תיקון ציר על י

 תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה

 לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום 

 ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ 
 וואקום גנציה בצוע ליפוף חדש ואינפר בי

 מקרה של מאיץ סגור מאיץ כולל טבעת ב תיקון 

 יקון גוף כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור ת

 חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן 

 ות עבודות התאמה שונ

 כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה, לחץ והספק  הרכבה

 אלקטרודה חדשה 

 פויים אביזרים שונים לא צ
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 משאבות חילזון  2.18

 

    לשאיבת מי ביוב עם גוף מיציקה,  ותהמתאימ הקיימות במערכת משאבת חלזון  .1 

 .נירוסטה מצופה כרום מוקשה. ציר מחבר בין הרוטור למנוע גמיש רוטור                        
   . 
    MONOתוצרת חב'   ות שאבכניסה ויציאה מהמשאבה בקוטר זהה. המ    

  
 שמלי מתאים להנעת המשאבה  חמנוע  אבת מונו קיים שלכל מ .2  
 רצועות.  באמצעותרת בין המשאבה והמנוע התמסו .3  

 

 סופקו ע"י היצרן כשהם מותקנים על מסגרת פלדה  הקיימים  המשאבה והמנוע  .4  
 . על משטחי הבטון    
 

 לפה יכללו:ץ/ ההחובודות השיפע                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוסכמים בגין איחורפיצויים  .3

ש"ח,    1,000, יהיה בסך של  חברהשר ישולמו ע"י הספק לבגין איחור א  ,גובה הפיצויים המוסכמים
 צמוד למדד. 

 
 פיצויים מוסכמים בגין עבודה לקויה  .4

  1,000יה בסך של  הי  חברה,פק ל ו ע"י הס ה לקויה אשר ישולמבגין עבוד  ,המוסכמים  גובה הפיצויים
 ש"ח, צמוד למדד. 

 
 

 משאבה רחיצת ה
 במפעל  פירוק כללי
 יפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ צ ניקוי חול ו

 עליון תיקון בית מיסב 

 תיקון בית מיסב תחתון 

 תיקון בית אטם מכני 

 תיקון אטם מכני 
 אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס 

 השחזה וחריטה   תיקון ציר על ידי

 חדש, חריטה והתאמהי חיתוך, ייצור, קטע תיקון ציר על יד

 קיימים בוואקום  לקה חדשה לליפופים

 ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ 
 ום ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואק 

 רוטור( פלדת  כלים )

 ( NBR)סטטור( )
 חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן 

 עבודות התאמה שונות 

 הספק ח ספיקה, לחץ ו וע הרצה והוצאת דושל היחידה במפעל וביצהרכבה כללית 
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 טבלאות ציוד קיים  .5

 טבריה :  -מתקני מים  5.1
 

 שם התחנה 
ספר  מ

 'יח
 סוג

 נתונים טכניים של הציוד

 הערות    
 משאבה  מנוע 

 יצרן ודגם 
הספק 
 )כ"ס( 

 יצרן ודגם 
ספיקה 
 )מק"ש( 

גובה  
 הרמה

 שן מכון י
  ציוד              

  מ"ר  66נה מב

מכון הזנה למתקן  
 סינון 

  ציוד     סיה FFD 4 אופקית  2

  ציוד 65 750 המחדש  X36STP 210ניומן  אנכי 3

  ציוד VHS (280-2-4) 220 W16ENL 750 65 אנכי 3

  מ"ר  33מבנה 

 א'  1מכון 
 ( 3, 2)לבריכות  

  ציוד 75 600 וורינגטון 220 ניומן אנכי 1

  ציוד 160 380 חם ש 350 ניומן אנכי 1

  ציוד 160 600 שחם  500 אושפיז  אנכי 1

  ציוד 160 600 סינייאבר  500 אושפיז  אנכי 1

  ציוד 160 280 וולקן 200 ניומן אנכי 1

  מ"ר  464מבנה 

 2מכון 
 )לא פעיל( 

  ציוד              

  מ"ר  78מבנה 

 3ון מכ
 (4)לבריכה  

  ודצי 110 380 שחם  200 ניומן כיאנ 1

  ציוד 110 380 שחם  200 ניומן כינא 1

  ציוד 110 850 המחדש  530 אושפיז  נכיא 1

  ציוד 110 800 המחדש  500 אושפיז  אנכי 1

   110 200 וורינגטון 100 ניומן אנכי 1

  מ"ר  143מבנה 

 4מכון 
 (5)לבריכה  

  ציוד 110 280 וורינגטון 150 ניומן אנכי 1

  ציוד 100 275 המחדש  150 אושפיז  אנכי 1

  ציוד 100 275 בר סינייא 150 אושפיז  אנכי 1

  ציוד 100 150 וולקן 100 ניומן אנכי 1

  ציוד 100 200 וולקן 100 ניומן אנכי 1

  ציוד 100 200 וולקן 125 ניומן אנכי 1

  מ"ר  60מבנה 

 5מכון 
 (6ה  )לבריכ

  ציוד 115 260 וורינגטון 150 ניומן אנכי 1

  ציוד 115 120 וולקן 75 יש נמ אנכי 1

  ציוד 115 260 שחם  150 יומןנ אנכי 1

  ציוד 115 330 שחם  200 ווסטינגהאוס  אנכי 1

  ציוד 115 260 וורינגטון 150 ניומן אנכי 1

  מ"ר  74מבנה 

 6מכון 
 )למגדל(

  ודצי 35 100 סינייאבר  U.S MOTORS 20 אנכי 1

  ציוד 35 100 סינייאבר  U.S MOTORS 20 אנכי 1

  מ"ר  51.5מבנה 

 
 



 75 

 
 טבריה :   -מתקני ביוב  5.2

 שם התחנה  מס' 
מספר 
 יחידות 

 סוג

 ים טכניים של התחנותנתונ

 משאבה מנוע

 יצרן ודגם 
הספק 
 )כ"ס( 

 יצרן ודגם 
ספיקה 
 )מק"ש( 

גובה  
 הרמה 

 טבולה 2 תחנת קמח  1
 10 סינייאבר

 ינייאברס
6-725-2- SSP 

140 15 

 10 יאבריסינ
 סינייאבר

2-725-2- SSP 
140 15 

 טבולה 3 תחנת פלאז'ה 2

 37 350 סינייאבר 73 סינייאבר

 37 350 סינייאבר 73 סינייאבר

 37 350 סינייאבר 73 סינייאבר

 טבולה 3 תחנת סירונית 3

 70 סינייאבר
 סינייאבר

42- SSP 
300 35 

 35 300 יתאיטלק 70 איטלקית

 SERALIN 60 סרלין
51 404-H 

300 35 

 בורגית 2 מיםחוף שק 4
 15 40 מונו 10 מונו

 15 40 מונו 10 מונו

 טבולה 2 חמי טבריה 5
 10 סינייאבר

 סינייאבר
6-725-2- SSP 

150 8 

 10 סינייאבר
 סינייאבר

6-725-2- SSP 
150 8 

 20 25 ירס רובין מאי 5.5 מאיירס  בורגית 2 מכון שאיבה מצפה 6

 טבולה 2 א.ת טבריה עילית 7
 39 37 מונו 25 מונו

 39 37 מונו 25 מונו

 
 מגדל :  -עזר  מכון  5.3

 שם התחנה  מס' 
מספר 
 יחידות 

 סוג

 נתונים טכניים של הציוד

 משאבה מנוע

יצרן 
 ודגם

הספק 
 )כ"ס( 

צרן י
 ודגם

ספיקה 
 ( )מק"ש

גובה  
 הרמה 

     

 ון עזר א' מכ 1

 75 60  40  אנכית 1

 75 60  40  כיתאנ 2
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 דל :מג -קידוחים  5.4

 שם  מס' 
עומק  

 הקידוח )מ(

עומק  
התקנת  
 המשאבה

 נתונים טכניים של הציוד

 משאבה מנוע

יצרן 
 ודגם

הספק 
 ס( )כ"

יצרן 
 ודגם

ספיקה 
 מק"ש( )

גובה  
 הרמה 

 140 160 וולקן  60 ישנמ  135 פת באר משות 1

 
 מגדל :  -קידוחים לחקלאות   5.5

 שם  מס' 
עומק  

 הקידוח )מ(

עומק  
קנת  הת

 המשאבה

 נתונים טכניים של הציוד

 משאבה מנוע

יצרן 
 ודגם

הספק 
 )כ"ס( 

יצרן 
 ודגם

ספיקה 
 )מק"ש( 

גובה  
 הרמה 

1 
באר המועצה  

 וח העמק()קיד
58  US 30 110 40 נאמן 

 
 ל : יבניא  -לביוב  תחנות שאיבה  5.6

 שם התחנה  מס' 
מספר 
 יחידות 

 סוג

 תנתונים טכניים של התחנו 

 משאבה מנוע

 יצרן ודגם 
הספק 
 )כ"ס( 

 יצרן ודגם 
ספיקה 
 )מק"ש( 

גובה  
 הרמה 

1 
מכון ביוב משמר  

 השלושה 
    7.5 בריאנייס ותטבול 2

 
 ר כמא :כפ -לביוב  תחנת שאיבה   5.7

 שם התחנה  ' סמ
מספר 
 יחידות 

 סוג

 ניים של התחנותנתונים טכ 

 משאבה מנוע

 יצרן ודגם 
הספק 

 ( )כ"ס
 יצרן ודגם 

ספיקה 
 )מק"ש( 

גובה  
 הרמה 

 mono e 125 105 122 75  טבולות 3 ת"ש כפר כמא  1
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 נספח ג' 

 כמויות כתב 

 
 
 
 

 ג' נספח 

 כתב כמויות 

 
 :מקרא

 
 שיפוץ משאבות טורבינה ו/או ייצור  – 01פרק 

 
 

 מנועים אנכיים ציר חלול ייצור ו/או  – 02פרק 
 
 

 לביוב בורגיות  /ת טבולותייצור ו/או שיפוץ משאבו - 03פרק 
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 יח' תיאור הפריט סעיף מס'
 יח' ₪   מחיר 

)לא כולל  
 (מע"מ

 אבות טורבינהשיפוץ מש - 01פרק 

יחידה, כוללים העברת ציוד וטורבינות  ה ובהר בזאת, כי מחירי מ 
  הערה  ו/או חלקים, ממכון המים, למתקן והחזרתו. 

, לרבות כל  12, בקוטר " 1ייצור והרכבה של משאבת טורבינה, דרגה  01.01.010
 ל אטם וסל ניקה(. ביזרי הפנים, קומפלט )לא כולא

 9,556 ' קומפ

לרבות כל אביזרי הפנים,   ,12רגה נוספת, בקוטר "יצור והרכבה של די 01.01.020
 קומפלט. 

 4,778 קומפ' 

, לרבות כל  10, בקוטר " 1יצור והרכבה של משאבת טורבינה, דרגה י 01.01.030
 ניקה(.   אביזרי הפנים, קומפלט )לא כולל אטם וסל

 6,660 קומפ' 

הפנים,   לרבות כל אביזרי ,10גה נוספת, בקוטר "יצור והרכבה של דר 01.01.040
 קומפלט. 

 3,276 ' קומפ

, לרבות כל  8, בקוטר " 1צור והרכבה של משאבת טורבינה, דרגה יי 01.01.050
 אביזרי הפנים, קומפלט )לא כולל אטם וסל ניקה(. 

 4,800 קומפ' 

פנים,  , לרבות כל אביזרי ה8"הרכבה של דרגה נוספת, בקוטר צור ויי 01.01.060
 קומפלט. 

 2,457 קומפ' 

, לרבות  10, בקוטר "1ת טורבינה, טבולה, דרגה  בצור והרכבה של משאיי 01.01.070
 כל אביזרי הפנים, קומפלט )כולל שסתום רגל, לא כולל מנוע(. 

 16,380 קומפ' 

וטר  ת, למשאבת טורבינה טבולה, בקצור והרכבה של כל דרגה נוספיי 01.01.080
 זרי הפנים, קומפלט. , לרבות כל אבי10"

 4,232 ומפ' ק

, לרבות  8, בקוטר "1משאבת טורבינה, טבולה, דרגה   ל צור והרכבה שיי 01.01.090
 כל אביזרי הפנים, קומפלט )כולל שסתום רגל, לא כולל מנוע(. 

 13,787 קומפ' 

,  8, בקוטר "נוספת, למשאבת טורבינה טבולהייצור והרכבה של כל דרגה  01.01.100
 . אביזרי הפנים, קומפלטלרבות כל 

 3,003 קומפ' 

 3,549 קומפ'  , כולל צינור לחץ ומצמד. 10בקוטר " ייצור מפוק, 01.01.110

 3,003 קומפ'  , כולל צינור לחץ ומצמד. 8ייצור מפוק, בקוטר " 01.01.120

 3,549 קומפ'  ולל צינור לחץ ומצמד. , כ10ייצור חצי מפוק, בקוטר " 01.01.130

 3,003 קומפ'  ומצמד.   , כולל צינור לחץ8ר חצי מפוק, בקוטר "ייצו 01.01.140

 3,413 קומפ'  , כולל צינור לחץ ומצמד.10ייצור חצי מפוק, עם אוגן, בקוטר " 01.01.150

 3,140 פ' קומ , כולל צינור לחץ ומצמד.8ייצור חצי מפוק, עם אוגן, בקוטר " 01.01.160

 833 יח'  . 10צמד, בקוטר "ייצור מ 01.01.170

 710 יח'  . 8מצמד, בקוטר "ייצור  01.01.180

 1,706 קומפ'  חלד. -צור גל למפוק, בקטרים שונים, לרבות המקשר ושרוול אליי 01.01.190

 1,500 קומפ'  חלד, לרבות המקשר. -ייצור גל תותב, מפלדה אל 01.01.200

 1,092 קומפ'  ר. עליון לטורבינה, לרבות המקש ייצור גל 01.01.210

 1,911 קומפ'  .בהתאם לסוג המנועייצור גל מנוע,  01.01.220

 819 קומפ'  ייצור עכביש, כולל מיסב גומי ומכסה.  01.01.230
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 
 מחיר יח' ₪   

)לא כולל  
 מע"מ( 

 שיפוץ משאבות טורבינה )המשך( - 01פרק 

 3,500 יח'  מ'.  1.5-כ, באורך 8סטה, בקוטר "ייצור סל יניקה, מנירו 01.01.240

, כולל ניקוי וציפוי איפוקסי, פנים  8טר "ו סל יניקה, מפלדה, בק  ייצור 01.01.250
 וחוץ. 

 2,000 יח' 

 4,000 יח'  מ'.  1.5-, באורך כ10ייצור סל יניקה, מנירוסטה, בקוטר " 01.01.260

, פנים  ניקוי וציפוי איפוקסי  , כולל10יקה, מפלדה, בקוטר "ייצור סל ינ  01.01.270
 וחוץ. 

 2,500 יח' 

01.01.280 
, לרבות תותב מילוי, הכנה לאטם מכני  ה צור ראש משאבת טורביניי

חצוי, החלפת מיסב ברונזה, ניקוי חול וציפוי איפוקסי, פנים וחוץ, לפי  
 דרישות המפרט. 

 15,000 קומפ' 

 1,775 פ' קומ ילוי, לפי דרישות המפקח. ייצור תותב מ 01.01.290

 6,000 ' חי י, בהתאם לטורבינה. ל מכלול לאטם מכנ יצור, אספקה והתקנה שי 01.01.300

(, במפעל,  KITאספקה והתקנה של אטם מכני חצוי או חלקי חילוף ) 01.01.310
 בהתאם לטורבינה. 

 10,000 יח' 

או חלקי חילוף לאטם,   אספקה והרכבת אטם מכני, אטם מכני חצוי 01.01.320
 עבודה. באתר ה

 12,000 יח' 

 819 יח'  דרישת המפקח.  רונזה עליון, לפיייצור מיסב ב 01.01.330

 5,800 קומפ'  . 12, בקוטר "1שיפוץ משאבת טורבינה, דרגה  01.01.340

 2,800 קומפ'  . 12שיפוץ כל דרגה נוספת, בקוטר " 01.01.350

 3,800 קומפ'  . 10, בקוטר "1דרגה שיפוץ משאבת טורבינה,  01.01.360

 2,000 קומפ'  . 10" כל דרגה נוספת, בקוטרשיפוץ  01.01.370

 2,730 קומפ'  . 8, בקוטר "1אבת טורבינה, דרגה ששיפוץ מ 01.01.380

 1,638 קומפ'  . 8שיפוץ כל דרגה נוספת, בקוטר " 01.01.390

 2,048 ' קומפ . 6, בקוטר "1שיפוץ משאבת טורבינה, דרגה  01.01.400

 1,775 קומפ'  . 6דרגה נוספת, בקוטר " שיפוץ כל 01.01.410

01.01.420 
ים, כולל פרוק והרכבה, ניקוי חול,  רמפוק עליון, בכל הקט שיפוץ צינור 

ציפוי איפוקסי, תיקון ושיחזור תושבת מירכוז לראש, על ידיד מילוי  
 מה. בריתוך, חריטות התאמה, תיקון הברגה, חריטת שטח מירכוז ואטי

 1,365 קומפ' 

, ציפוי  הרכבה, ניקוי חולהקטרים, כולל פרוק,   שיפוץ צינור מפוק, בכל 01.01.430
 ן הברגה ואטימה.ואיפוקסי, תיק 

 1,229 קומפ' 

 1,160 קומפ'  חלד. -שיפוץ גל למפוק, בכל הקטרים, לרבות המקשר ושרוול אל 01.01.440

 614 קומפ'  קשר. שיפוץ גל עליון, לטורבינה, לרבות המ 01.01.450

 341 קומפ'  סוג המנוע. יפוץ גל מנוע, בהתאם לש 01.01.460

 478 קומפ'  מי ומכסה.ו ץ עכביש, כולל מיסב גשיפו 01.01.470

 273 יח'  שיפוץ עכביש, ע"י החלפת מיסב גומי.  01.01.480
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 
 מחיר יח' ₪   

)לא כולל  
 מע"מ( 

 בות טורבינה )המשך(שיפוץ משא - 01פרק 

01.01.490 
כני  לוי, הכנה לאטם מרבינה, לרבות תותב מישיפוץ ראש משאבת טו

ברונזה, ניקוי חול, ציפוי איפוקסי, פנים וחוץ, לפי   חצוי, החלפת מיסב
 דרישות המפרט הטכני. 

 4,232 קומפ' 

 341 קומפ'  . 12, בקוטר "1פרוק משאבת טורבינה, דרגה  01.01.500

 232 קומפ'  . 12בת טורבינה, בקוטר "פרוק כל דרגה נוספת, של משא 01.01.510

 253 קומפ'  . 10"  , בקוטר1רבינה, דרגה פרוק משאבת טו 01.01.520

 164 קומפ'  . 10פרוק כל דרגה נוספת, של משאבת טורבינה, בקוטר " 01.01.530

 246 קומפ'  . 8, בקוטר "1פרוק משאבת טורבינה, דרגה  01.01.540

 177 קומפ'  . 8"משאבת טורבינה, בקוטר פרוק כל דרגה נוספת, של  01.01.550

 410 קומפ'  .12טר "ו , בק1טורבינה, דרגה  הרכבת משאבת 01.01.560

 300 קומפ'  .12הרכבת כל דרגה נוספת, של משאבת טורבינה, בקוטר " 01.01.570

 341 קומפ'  .10, בקוטר "1הרכבת משאבת טורבינה, דרגה  01.01.580

 232 קומפ'  .10בקוטר " פת, של משאבת טורבינה,הרכבת כל דרגה נוס  01.01.590

 273 קומפ'  . 8, בקוטר "1ה גבת משאבת טורבינה, דר הרכ 01.01.600

 164 קומפ'  .8הרכבת כל דרגה נוספת, של משאבת טורבינה, בקוטר " 01.01.610

לרבות כל אביזרי  , 10, בקוטר " 1פרוק משאבת טורבינה טבולה, דרגה  01.01.620
 פנים. 

 396 קומפ' 

, לרבות  10ה, בקוטר "אבת טורבינה טבולכל דרגה נוספת, של משפרוק  01.01.630
 ל אביזרי פנים.כ

 164 קומפ' 

, לרבות כל אביזרי  8, בקוטר " 1פרוק משאבת טורבינה טבולה, דרגה  01.01.640
 פנים. 

 382 קומפ' 

רבות כל  , ל8טורבינה טבולה, בקוטר " פרוק כל דרגה נוספת, של משאבת 01.01.650
 אביזרי פנים. 

 150 קומפ' 

, לרבות כל אביזרי  10קוטר "ב, 1בינה טבולה, דרגה  שיפוץ משאבת טור 01.01.660
 פנים. 

 5,597 קומפ' 

 1,911 קומפ'  . 10שיפוץ כל דרגה נוספת, למשאבת טורבינה טבולה, בקוטר " 01.01.670

רבות כל אביזרי  , ל8, בקוטר "1טבולה, דרגה    שיפוץ משאבת טורבינה 01.01.680
 פנים. 

 5,051 קומפ' 

 1,638 קומפ'  . 8ה טבולה, בקוטר "ננוספת, למשאבת טורבי   שיפוץ כל דרגה 01.01.690

, לרבות כל אביזרי  10, בקוטר "1הרכבת משאבת טורבינה טבולה, דרגה  01.01.700
 546 קומפ'  פנים. 

 341 קומפ'  . 10ר "למשאבת טורבינה טבולה, בקוט הרכבת כל דרגה נוספת, 01.01.710

כל אביזרי   ת, לרבו8, בקוטר "1גה ורבינה טבולה, דרהרכבת משאבת ט 01.01.720
 478 קומפ'  פנים. 
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 
 מחיר יח' ₪   

)לא כולל  
 מע"מ( 

 שיפוץ משאבות טורבינה )המשך( - 01פרק 

 157 קומפ'  . 8בקוטר "משאבת טורבינה טבולה, הרכבת כל דרגה נוספת, ל 01.01.730

 3,413 קומפ'  ורבינה, לרבות כל האביזרים.טוהרכבת מנוע, למשאבת פרוק  01.01.740

בדיקה הידראולית, למשאבת טורבינה, לאחר הרכבתה, לפי דרישת   01.01.750
 המפקח. 

 3,686 יח' 

ה, לפי דרישת  למשאבת טורבינה, לאחר הרכבת ,הידרוסטטיתבדיקה  01.01.760
 המפקח. 

 2340 ח' י

ה, מכל סוג שהוא, לצורך  ננית, של משאבות טורבידיקה, חשמלית ומכב 01.01.770
 ביצוע מבחן הידראולי. 

 650 קומפ' 

ביצוע מבחן הידראולי בשטח ואספקת עקומות ביצועים הידראוליים   01.01.780
 2,000 ' יח עבור כל יחידת שאיבה בנפרד

 מית עבודה ביו  - 06פרק 

 200 ש"ע  .שונות, של פועל פשוט עבודות 06.01.010

 250 ש"ע  פועל מקצועי.  לעבודות שונות, ש 06.01.020

עבודות חריטה, לפי הזמנה, לצורך התאמת החלקים קיימים, לחלקים   06.01.030
 חדשים.

 250 ש"ע 

 300 ש"ע  ר, לפי הזמנה. עבודות שונות, של מהנדס ביצוע, באת 06.01.040

, לרבות  ר ייצור או שיפוץתקן לאתר העבודה, לאחהעברת ציוד, מהמ 06.01.050
 ונהג, ופריקת הציוד באתר.  ףמשאית עם מנו

 3200 קומפ' 

 פיצויים מוסכמים מראש - 80פרק 

 -1,000 יום  פיצויים מוסכמים, בגין יום איחור.  80.01.010

 -1,000 יח'  בגין עבודה לקויה. פיצויים מוסכמים,  80.01.020
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 יח'  פריט תיאור ה  מס' סעיף 

מחיר יח'  
 ₪  

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס 20יים ציר חלול עד כמנועים אנ – 02פרק 

 400 קומפ'  בדיקות חשמליות ומכניות  02.01.010

 1,800 קומפ'  פירוק מנוע במפעל  02.01.020
 400 קומפ'  ניקוי ורחיצת חלקים  02.01.030

צוע  יטה, ייצור שרוול, בית מסב תחתון על ידי חרשיפוץ ושיחזור בי 02.01.040
 סופית  חריטה והתאמה

 400 קומפ' 

 600 קומפ'  שיפוץ ושיחזור בית מסב עליון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע  02.01.050

 700 קומפ'  תיקון ציר פגום על ידי התזה וחריטה ובהתאמה  02.01.060
טע ציר חדש, חיתוך, ייצור וחיבור קתיקון קטע ציר פגום על ידי   02.01.070

 יטה והתאמה סופיתביצוע חר 
 900 קומפ' 

 900 קומפ'  תיקון מכני נדרש למחגור רטציד  02.01.080
 800 קומפ'  איזון דינמי לרוטור  02.01.090

 600 קומפ'  החלפת מסב תחתון  02.01.100
 800 קומפ'  ן/עליונים החלפת מסב / מסבים עליו 02.01.110
 1,000 קומפ'  ם ברוטורהחלפת מוטות פגומי 02.01.120
 320 קומפ'  יפופים קיימיםלי לקה חדשה בוואקום ל ציפו 02.01.130
 2,800 קומפ'  החלפת ליפופים לחדשים מותאמים לעבודה עם ממיר תדר 02.01.140
 600 קומפ'  ומכניות הרכבת המנוע מחדש, ביצוע הרצה ובדיקות חשמליות  02.01.150
 300 ' קומפ כולל פסי צבירה  תיקון קופסת חיבורים 02.01.160
 400 קומפ'  יבורים חדשה כולל פסי צבירה חהספקה והרכבת קופסת   02.01.170
 650 קומפ'  חומרי עזר, ברגים אומים, סטמים,ושמן  02.01.180

02.01.190 
, יונה  , גנרל אלקטריק S.Uהספקה והתאמת מנוע חדש מתוצרת 

  1480הרץ,  50ולט,  ו  TEFC  INV.DUTY 400 אושפיז)חשמל מוטורס( 
 מנוע, אום ושגם  "ד כולל התאמת גלסל

 11,000 ' קומפ

 200 שע' עבודות התאמה שונות לפי שעות  02.01.200
 400 קומפ'  ביצוע הרצת מנוע במפעל והוצאת דו"ח  02.01.210
 500 קומפ'  טרמיסטור  02.01.220
 700 קומפ'  גוף חימום   02.01.230
  קומפ'   02.01.240



 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יח'  תיאור הפריט  סעיף מס' 

מחיר יח'  
  ₪ 

כולל   א)ל
 מע"מ( 

 כוח סוס 30מנועים אנכיים ציר חלול עד  – 02פרק 

 500 קומפ'  בדיקות חשמליות ומכניות  02.02.010

 1,900 קומפ'  פירוק מנוע במפעל  02.02.020
 400 קומפ'  ניקוי ורחיצת חלקים  02.02.030

ייצור שרוול, ביצוע   ון על ידי חריטה,ושיחזור בית מסב תחת  שיפוץ 02.02.040
 ריטה והתאמה סופית ח

 550 קומפ' 

 750 קומפ'  שיפוץ ושיחזור בית מסב עליון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע  02.02.050

 800 קומפ'  יטה ובהתאמה תיקון ציר פגום על ידי התזה וחר 02.02.060

יר חדש, צור וחיבור קטע צגום על ידי חיתוך, ייתיקון קטע ציר פ 02.02.070
 התאמה סופיתוביצוע חריטה  

 950 קומפ' 

 1,000 קומפ'  תיקון מכני נדרש למחגור רטציד  02.02.080
 900 קומפ'  איזון דינמי לרוטור  02.02.090
 700 קומפ'  החלפת מסב תחתון  02.02.100
 850 ' קומפ ים עליון/עליונים החלפת מסב / מסב  02.02.110
 1,000 קומפ'  ברוטורפת מוטות פגומים החל 02.02.120
 350 קומפ'  ציפוי לקה חדשה בוואקום לליפופים קיימים 02.02.130
 3,600 קומפ'  החלפת ליפופים לחדשים מותאמים לעבודה עם ממיר תדר 02.02.140
 800 קומפ'  שמליות ומכניות מחדש, ביצוע הרצה ובדיקות ח הרכבת המנוע 02.02.150
 300 קומפ'  ולל פסי צבירה קופסת חיבורים כ  תיקון  02.02.160
 480 קומפ'  הספקה והרכבת קופסת חיבורים חדשה כולל פסי צבירה  02.02.170
 680 קומפ'  חומרי עזר, ברגים אומים, סטמים,ושמן  02.02.180

02.02.190 
אלקטריק, יונה  , גנרל  S.Uמנוע חדש מתוצרת הספקה והתאמת  

  1480הרץ,  50ט,  וול  TEFC  INV.DUTY 400חשמל מוטורס(  אושפיז)
 כולל התאמת גל מנוע, אום ושגם  סל"ד

 13,850 קומפ' 

 200 ש"ע  עבודות התאמה שונות לפי שעות  02.02.200
 400 קומפ'  ביצוע הרצת מנוע במפעל והוצאת דו"ח  02.02.210
 500 קומפ'  טרמיסטור  02.02.220

 700 ומפ' ק גופי חימום  02.02.230 7
  קומפ'   02.02.240
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 

מחיר יח'  
  ₪ 

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס 40מנועים אנכיים ציר חלול עד  – 02פרק 

 600 קומפ'  בדיקות חשמליות ומכניות  02.03.010

 2,000 קומפ'  פירוק מנוע במפעל  02.03.020
 800 ' קומפ וי ורחיצת חלקים ניק 02.03.030

ב תחתון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע  סשיפוץ ושיחזור בית מ 02.03.040
 חריטה והתאמה סופית 

 700 קומפ' 

 850 קומפ'  שיפוץ ושיחזור בית מסב עליון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע  02.03.050

 900 קומפ'  התאמה על ידי התזה וחריטה ובתיקון ציר פגום  02.03.060

ך, ייצור וחיבור קטע ציר חדש, וציר פגום על ידי חית תיקון קטע 02.03.070
 ביצוע חריטה והתאמה סופית

 1,600 קומפ' 

 1,600 קומפ'  תיקון מכני נדרש למחגור רטציד  02.03.080

 1,900 מפ' קו איזון דינמי לרוטור  02.03.090
 800 קומפ'  מסב תחתון החלפת   02.03.100
 1,000 קומפ'  יונים מסבים עליון/על /החלפת מסב  02.03.110
 1,000 קומפ'  החלפת מוטות פגומים ברוטור 02.03.120
 450 קומפ'  ציפוי לקה חדשה בוואקום לליפופים קיימים 02.03.130
 5,000 קומפ'  ה עם ממיר תדרהחלפת ליפופים לחדשים מותאמים לעבוד 02.03.140
 900 קומפ'  כניות דיקות חשמליות ומ מחדש, ביצוע הרצה וב הרכבת המנוע 02.03.150
 350 קומפ'  תיקון קופסת חיבורים כולל פסי צבירה  02.03.160
 500 קומפ'  הספקה והרכבת קופסת חיבורים חדשה כולל פסי צבירה  02.03.170
 680 קומפ'  ם, סטמים,ושמן חומרי עזר, ברגים אומי 02.03.180

02.03.190 
יונה  , גנרל אלקטריק,  S.Uמנוע חדש מתוצרת הספקה והתאמת  

  1480הרץ,  50וולט,    TEFC  INV.DUTY 400רס(  ואושפיז)חשמל מוט 
 סל"ד כולל התאמת גל מנוע, אום ושגם 

 19,500 קומפ' 

 200 ש"ע  עבודות התאמה שונות לפי שעות  02.03.200
 500 קומפ'  ו"ח וע הרצת מנוע במפעל והוצאת דביצ 02.03.210
 500 קומפ'  טרמיסטור  02.03.220
 700 קומפ'  ף חימום גו 02.03.230
  קומפ'   02.03.240
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 

מחיר יח'  
  ₪ 

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס 60מנועים אנכיים ציר חלול עד  – 02פרק 

 900 קומפ'  בדיקות חשמליות ומכניות  02.04.010

 2,400 מפ' קו פירוק מנוע במפעל  02.04.020
 900 קומפ'  ים קניקוי ורחיצת חל 02.04.030

שיפוץ ושיחזור בית מסב תחתון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע   02.04.040
 חריטה והתאמה סופית 

 900 קומפ' 

 950 קומפ'  , ביצוע ן על ידי חריטה, ייצור שרוולשיפוץ ושיחזור בית מסב עליו 02.04.050

 950 קומפ'  חריטה ובהתאמה ום על ידי התזה ותיקון ציר פג  02.04.060

תיקון קטע ציר פגום על ידי חיתוך, ייצור וחיבור קטע ציר חדש,  02.04.070
 ביצוע חריטה והתאמה סופית

 1,900 קומפ' 

 1,900 קומפ'  תיקון מכני נדרש למחגור רטציד  02.04.080
 1,900 קומפ'  ן דינמי לרוטור איזו 02.04.090
 900 פ' קומ פת מסב תחתון החל 02.04.100
 1,800 קומפ'  פת מסב / מסבים עליון/עליונים להח 02.04.110
 1,900 קומפ'  החלפת מוטות פגומים ברוטור 02.04.120
 550 קומפ'  ציפוי לקה חדשה בוואקום לליפופים קיימים 02.04.130
 7,900 קומפ'  ממיר תדר  שים מותאמים לעבודה עםהחלפת ליפופים לחד 02.04.140
 1,900 קומפ'  הרצה ובדיקות חשמליות ומכניות   בת המנוע מחדש, ביצועהרכ 02.04.150
 350 קומפ'  תיקון קופסת חיבורים כולל פסי צבירה  02.04.160
 700 קומפ'  ירה הספקה והרכבת קופסת חיבורים חדשה כולל פסי צב  02.04.170
 680 קומפ'  סטמים,ושמן  מרי עזר, ברגים אומים,חו 02.04.180

02.04.190 
, גנרל אלקטריק, יונה   S.Uוצרת תקה והתאמת מנוע חדש מהספ

  1480הרץ,  50וולט,    TEFC  INV.DUTY 400אושפיז)חשמל מוטורס(  
 סל"ד כולל התאמת גל מנוע, אום ושגם 

 29,500 קומפ' 

 200 ש"ע  ות התאמה שונות לפי שעות עבוד 02.04.200
 600 קומפ'  צאת דו"ח הרצת מנוע במפעל והו  ביצוע 02.04.210
 500 קומפ'  ר וטרמיסט 02.04.220
 700 קומפ'  גוף חימום  02.04.230
  קומפ'   02.04.240
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 

מחיר יח'  
  ₪ 

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס 75עד מנועים אנכיים ציר חלול  – 02פרק 

 950 קומפ'  יקות חשמליות ומכניות בד 02.05.010

 2,800 קומפ'  ל פירוק מנוע במפע  02.05.020
 1,850 קומפ'  ניקוי ורחיצת חלקים  02.05.030

שיפוץ ושיחזור בית מסב תחתון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע   02.05.040
 חריטה והתאמה סופית 

 1,000 קומפ' 

 1,900 קומפ'  וול, ביצוע ל ידי חריטה, ייצור שרפוץ ושיחזור בית מסב עליון ע שי 02.05.050

 1,900 קומפ'  תזה וחריטה ובהתאמה הקון ציר פגום על ידי  תי 02.05.060

תיקון קטע ציר פגום על ידי חיתוך, ייצור וחיבור קטע ציר חדש,  02.05.070
 ביצוע חריטה והתאמה סופית

 1,200 קומפ' 

 1,900 קומפ'  קון מכני נדרש למחגור רטציד תי 02.05.080
 1,900 קומפ'  ר איזון דינמי לרוטו 02.05.090
 1,600 קומפ'  תון חהחלפת מסב ת 02.05.100
 1,800 קומפ'  החלפת מסב / מסבים עליון/עליונים  02.05.110
 2,100 קומפ'  החלפת מוטות פגומים ברוטור 02.05.120
 750 קומפ'  ום לליפופים קיימיםציפוי לקה חדשה בוואק 02.05.130
 9,800 קומפ'  תדרלעבודה עם ממיר  פופים לחדשים מותאמיםהחלפת לי 02.05.140
 1,900 קומפ'  הרכבת המנוע מחדש, ביצוע הרצה ובדיקות חשמליות ומכניות  02.05.150
 380 קומפ'  תיקון קופסת חיבורים כולל פסי צבירה  02.05.160
 750 קומפ'  צבירה  קופסת חיבורים חדשה כולל פסיהספקה והרכבת  02.05.170
 680 קומפ'  ,ושמן גים אומים, סטמיםחומרי עזר, בר 02.05.180

02.05.190 
, גנרל אלקטריק, יונה   S.Uהספקה והתאמת מנוע חדש מתוצרת 

  1480הרץ,  50וולט,    TEFC  INV.DUTY 400אושפיז)חשמל מוטורס(  
 ם סל"ד כולל התאמת גל מנוע, אום ושג

 39,000 קומפ' 

 200 ש"ע  שעות  בודות התאמה שונות לפיע 02.05.200
 700 קומפ'  ח "מנוע במפעל והוצאת דוביצוע הרצת  02.05.210
 500 קומפ'  טרמיסטור  02.05.220
 700 קומפ'  גוף חימום  02.05.230
  קומפ'   02.05.240
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 

מחיר יח'  
 ₪  

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  100ל עד מנועים אנכיים ציר חלו – 02פרק 

 1,100 קומפ'  שמליות ומכניות בדיקות ח 02.06.010

 3,400 קומפ'  פירוק מנוע במפעל  02.06.020
 1,900 קומפ'  ניקוי ורחיצת חלקים  02.06.030

ל, ביצוע  שיפוץ ושיחזור בית מסב תחתון על ידי חריטה, ייצור שרוו 02.06.040
 חריטה והתאמה סופית 

 1,100 קומפ' 

 2,100 קומפ'  ביצוע  ,י חריטה, ייצור שרוולמסב עליון על יד שיפוץ ושיחזור בית  02.06.050

 2,100 קומפ'  תיקון ציר פגום על ידי התזה וחריטה ובהתאמה  02.06.060

ש, תיקון קטע ציר פגום על ידי חיתוך, ייצור וחיבור קטע ציר חד 02.06.070
 ביצוע חריטה והתאמה סופית

 1,800 קומפ' 

 1,900 פ' קומ מחגור רטציד תיקון מכני נדרש ל 02.06.080
 1,900 קומפ'  יזון דינמי לרוטור א 02.06.090
 1,900 קומפ'  החלפת מסב תחתון  02.06.100
 2,800 קומפ'  החלפת מסב / מסבים עליון/עליונים  02.06.110
 2,100 קומפ'  ים ברוטורהחלפת מוטות פגומ 02.06.120
 800 קומפ'  מיםבוואקום לליפופים קייציפוי לקה חדשה  02.06.130
 12,500 קומפ'  ם לחדשים מותאמים לעבודה עם ממיר תדריהחלפת ליפופ  02.06.140
 1,200 קומפ'  הרכבת המנוע מחדש, ביצוע הרצה ובדיקות חשמליות ומכניות  02.06.150
 400 קומפ'  ורים כולל פסי צבירה תיקון קופסת חיב  02.06.160
 750 קומפ'  ירה חדשה כולל פסי צב הרכבת קופסת חיבורים הספקה ו 02.06.170
 680 קומפ'  חומרי עזר, ברגים אומים, סטמים,ושמן  02.06.180

02.06.190 
, גנרל אלקטריק, יונה   S.Uהספקה והתאמת מנוע חדש מתוצרת 

  1480הרץ,  50וולט,    TEFC  INV.DUTY 400אושפיז)חשמל מוטורס(  
 ום ושגם כולל התאמת גל מנוע, אסל"ד 

 49,000 קומפ' 

 200 ש"ע  ות עות התאמה שונות לפי ש עבוד 02.06.200
 800 קומפ'  ביצוע הרצת מנוע במפעל והוצאת דו"ח  02.06.210
 500 קומפ'  טרמיסטור  02.06.220
 700 קומפ'  גוף חימום  02.06.230
  קומפ'   02.06.240
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 יח'  אור הפריט תי מס' סעיף 

ח'  מחיר י 
  ₪ 

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  125ם אנכיים ציר חלול עד ימנוע – 02פרק 

 1,200 קומפ'  בדיקות חשמליות ומכניות  02.07.010

 2,400 קומפ'  פירוק מנוע במפעל  02.07.020
 1,900 מפ' קו ניקוי ורחיצת חלקים  02.07.030

שרוול, ביצוע   על ידי חריטה, ייצור ושיחזור בית מסב תחתוןשיפוץ   02.07.040
 יטה והתאמה סופית חר

 1,400 ' פקומ

 2,400 קומפ'  שיפוץ ושיחזור בית מסב עליון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע  02.07.050

 2,400 קומפ'  תיקון ציר פגום על ידי התזה וחריטה ובהתאמה  02.07.060

יר חדש, , ייצור וחיבור קטע צציר פגום על ידי חיתוךתיקון קטע  02.07.070
 יטה והתאמה סופיתביצוע חר 

 1,900 ' פקומ

 1,900 קומפ'  תיקון מכני נדרש למחגור רטציד  02.07.080
 1,900 קומפ'  איזון דינמי לרוטור  02.07.090
 1,950 קומפ'  החלפת מסב תחתון  02.07.100
 2,800 קומפ'  ליונים החלפת מסב / מסבים עליון/ע 02.07.110
 2,800 ומפ' ק פגומים ברוטור החלפת מוטות 02.07.120
 1,200 קומפ'  ציפוי לקה חדשה בוואקום לליפופים קיימים 02.07.130
 16,500 קומפ'  החלפת ליפופים לחדשים מותאמים לעבודה עם ממיר תדר 02.07.140
 1,300 קומפ'  ת ומכניות , ביצוע הרצה ובדיקות חשמליו הרכבת המנוע מחדש 02.07.150
 400 קומפ'  פסי צבירה   פסת חיבורים כוללתיקון קו 02.07.160
 750 קומפ'  הספקה והרכבת קופסת חיבורים חדשה כולל פסי צבירה  02.07.170
 680 קומפ'  חומרי עזר, ברגים אומים, סטמים,ושמן  02.07.180

02.07.190 
טריק, יונה  , גנרל אלק S.Uע חדש מתוצרת הספקה והתאמת מנו 

  1480הרץ,  50וולט,    TEFC  INV.DUTY 400ל מוטורס(  אושפיז)חשמ 
 ל התאמת גל מנוע, אום ושגם לסל"ד כו 

 58,900 קומפ' 

 200 ש"ע  עבודות התאמה שונות לפי שעות  02.07.200
 900 קומפ'  ביצוע הרצת מנוע במפעל והוצאת דו"ח  02.07.210
 500 קומפ'  טרמיסטור  02.07.220
 700 קומפ'  גוף חימום  02.07.230
  קומפ'   02.07.240
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 יח'  אור הפריט תי מס' סעיף 
 ' ₪   חמחיר י 

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  150מנועים אנכיים ציר חלול עד  – 02פרק 

 1,400 קומפ'  בדיקות חשמליות ומכניות  02.08.010

 2,600 קומפ'  פירוק מנוע במפעל  02.08.020
 1,900 קומפ'  חלקים  ניקוי ורחיצת 02.08.030

שרוול,   על ידי חריטה, ייצור ור בית מסב תחתוןשיפוץ ושיחז  02.08.040
 ביצוע חריטה והתאמה סופית

 1,400 קומפ' 

 2,400 קומפ'  שיפוץ ושיחזור בית מסב עליון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע  02.08.050

 2,400 קומפ'  מה ום על ידי התזה וחריטה ובהתאתיקון ציר פג  02.08.060

ר חדש, י , ייצור וחיבור קטע צגום על ידי חיתוךתיקון קטע ציר פ 02.08.070
 ביצוע חריטה והתאמה סופית

 1,900 קומפ' 

 1,900 קומפ'  תיקון מכני נדרש למחגור רטציד  02.08.080
 1,900 קומפ'  איזון דינמי לרוטור  02.08.090
 1,950 קומפ'  חלפת מסב תחתון ה 02.08.100
 3,500 קומפ'  ם מסבים עליון/עליוני /החלפת מסב  02.08.110
 2,800 קומפ'  פגומים ברוטור החלפת מוטות 02.08.120
 1,500 קומפ'  ציפוי לקה חדשה בוואקום לליפופים קיימים 02.08.130
 23,000 ' קומפ החלפת ליפופים לחדשים מותאמים לעבודה עם ממיר תדר 02.08.140
 1,600 קומפ'  ניות ובדיקות חשמליות ומכ מנוע מחדש, ביצוע הרצההרכבת ה 02.08.150
 700 קומפ'  סת חיבורים כולל פסי צבירה פתיקון קו 02.08.160
 900 קומפ'  הספקה והרכבת קופסת חיבורים חדשה כולל פסי צבירה  02.08.170
 680 ומפ' ק חומרי עזר, ברגים אומים, סטמים,ושמן  02.08.180

02.08.190 
יונה   , גנרל אלקטריק, S.U התאמת מנוע חדש מתוצרתהספקה ו

הרץ,   50וולט,    TEFC  INV.DUTY 400ל מוטורס(  אושפיז)חשמ 
 סל"ד כולל התאמת גל מנוע, אום ושגם  1480

 74,000 קומפ' 

 200 ש"ע   עבודות התאמה שונות לפי שעות  02.08.200
 1,200 קומפ'  מפעל והוצאת דו"ח ביצוע הרצת מנוע ב 02.08.210
 500 קומפ'  טרמיסטור  02.08.220
 700 פ' קומ גוף חימום   02.08.230
  מפ' וק  02.08.240
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 

מחיר יח'  
  ₪ 

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  175מנועים אנכיים ציר חלול עד  – 02פרק 

 2,000 קומפ'  יות בדיקות חשמליות ומכנ 02.09.010
 3,000 קומפ'  על פירוק מנוע במפ 02.09.020
 1,900 קומפ'  ת חלקים צניקוי ורחי 02.09.030

שיפוץ ושיחזור בית מסב תחתון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע   02.09.040
 חריטה והתאמה סופית 

 2,000 קומפ' 

 2,400 ' קומפ צור שרוול, ביצוע מסב עליון על ידי חריטה, יי שיפוץ ושיחזור בית  02.09.050

 2,400 קומפ'  אמה תידי התזה וחריטה ובה   יקון ציר פגום עלת 02.09.060

תיקון קטע ציר פגום על ידי חיתוך, ייצור וחיבור קטע ציר חדש,  02.09.070
 ביצוע חריטה והתאמה סופית

 2,200 קומפ' 

 2,500 קומפ'  מחגור רטציד תיקון מכני נדרש ל 02.09.080
 2,300 קומפ'  לרוטור איזון דינמי  02.09.090
 2,000 קומפ'  מסב תחתון החלפת   02.09.100
 4,200 קומפ'  החלפת מסב / מסבים עליון/עליונים  02.09.110
 2,400 קומפ'  החלפת מוטות פגומים ברוטור 02.09.120
 2,000 קומפ'  מיםציפוי לקה חדשה בוואקום לליפופים קיי 02.09.130
 28,500 קומפ'  יר תדרמותאמים לעבודה עם ממהחלפת ליפופים לחדשים   02.09.140
 22,000 קומפ'  המנוע מחדש, ביצוע הרצה ובדיקות חשמליות ומכניות  הרכבת 02.09.150
 700 קומפ'  תיקון קופסת חיבורים כולל פסי צבירה  02.09.160
 900 ' קומפ ים חדשה כולל פסי צבירה הספקה והרכבת קופסת חיבור 02.09.170
 680 קומפ'  סטמים,ושמן י עזר, ברגים אומים, חומר 02.09.180

02.09.190 
, גנרל אלקטריק, יונה   S.Uוהתאמת מנוע חדש מתוצרת   ההספק

  1480הרץ,  50וולט,    TEFC  INV.DUTY 400אושפיז)חשמל מוטורס(  
 סל"ד כולל התאמת גל מנוע, אום ושגם 

 88,500 קומפ' 

 200 ש"ע  שונות לפי שעות  עבודות התאמה 02.09.200
 1,500 קומפ'  והוצאת דו"ח הרצת מנוע במפעל ביצוע  02.09.210
 500 קומפ'  טרמיסטור  02.09.220
 700 קומפ'  גוף חימום  02.09.230
  קומפ'   02.09.240
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 

מחיר יח'  
  ₪ 

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  200מנועים אנכיים ציר חלול עד  – 02פרק 

 2,200 קומפ'  ניות בדיקות חשמליות ומכ  02.10.010

 3,200 קומפ'  ע במפעל ו פירוק מנ 02.10.020
 1,900 קומפ'  ניקוי ורחיצת חלקים  02.10.030

שיפוץ ושיחזור בית מסב תחתון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע   02.10.040
 ת חריטה והתאמה סופי

 2,200 קומפ' 

 2,000 קומפ'  ע יצור שרוול, ביצוליון על ידי חריטה, יפוץ ושיחזור בית מסב עשי 02.10.050

 2,400 קומפ'  תיקון ציר פגום על ידי התזה וחריטה ובהתאמה  02.10.060

תיקון קטע ציר פגום על ידי חיתוך, ייצור וחיבור קטע ציר חדש,  02.10.070
 תביצוע חריטה והתאמה סופי 

 2,400 קומפ' 

 2,800 קומפ'  רטציד קון מכני נדרש למחגור תי 02.10.080
 2,500 קומפ'  דינמי לרוטור איזון  02.10.090

 2,200 קומפ'  החלפת מסב תחתון  02.10.100
 4,500 קומפ'  החלפת מסב / מסבים עליון/עליונים  02.10.110
 2,600 קומפ'  החלפת מוטות פגומים ברוטור 02.10.120
 2,200 מפ' קו ום לליפופים קיימיםציפוי לקה חדשה בוואק 02.10.130
 35,000 קומפ'  עם ממיר תדר חדשים מותאמים לעבודההחלפת ליפופים ל 02.10.140
 2,300 קומפ'  הרכבת המנוע מחדש, ביצוע הרצה ובדיקות חשמליות ומכניות  02.10.150
 700 ' קומפ תיקון קופסת חיבורים כולל פסי צבירה  02.10.160
 900 ' קומפ כולל פסי צבירה  בת קופסת חיבורים חדשההספקה והרכ 02.10.170
 680 קומפ'  ים, סטמים,ושמן מחומרי עזר, ברגים או 02.10.180

02.10.190 
, גנרל אלקטריק, יונה   S.Uהספקה והתאמת מנוע חדש מתוצרת 

  1480הרץ,  50וולט,    TEFC  INV.DUTY 400אושפיז)חשמל מוטורס(  
 ושגם "ד כולל התאמת גל מנוע, אום סל

 105,000 קומפ' 

 200 ש"ע  ה שונות לפי שעות עבודות התאמ 02.10.200
 1,800 קומפ'  יצוע הרצת מנוע במפעל והוצאת דו"ח ב 02.10.210
 500 קומפ'  טרמיסטור  02.10.220
 700 קומפ'  גוף חימום  02.10.230
  קומפ'   02.10.240
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 יח'  הפריט תיאור  מס' סעיף 

מחיר יח'  
 ₪  

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  250כיים ציר חלול עד מנועים אנ – 02ק פר

 2,500 קומפ'  בדיקות חשמליות ומכניות  02.11.010

 3,500 קומפ'  פירוק מנוע במפעל  02.11.020
 2,000 קומפ'  ניקוי ורחיצת חלקים  02.11.030

ל, ביצוע  ידי חריטה, ייצור שרווץ ושיחזור בית מסב תחתון על שיפו 02.11.040
 ה סופית חריטה והתאמ 

 2,500 קומפ' 

 3,000 קומפ'  ושיחזור בית מסב עליון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע   שיפוץ 02.11.050

 3,000 קומפ'  תיקון ציר פגום על ידי התזה וחריטה ובהתאמה  02.11.060

ש, צור וחיבור קטע ציר חדע ציר פגום על ידי חיתוך, ייתיקון קט 02.11.070
 ה סופיתביצוע חריטה והתאמ 

 3,000 קומפ' 

 3,000 קומפ'  מכני נדרש למחגור רטציד  תיקון  02.11.080
 2,700 קומפ'  איזון דינמי לרוטור  02.11.090
 2,400 קומפ'  החלפת מסב תחתון  02.11.100
 4,700 קומפ'  עליונים / החלפת מסב / מסבים עליון  02.11.110
 2,800 קומפ'  ים ברוטורהחלפת מוטות פגומ 02.11.120
 2,400 קומפ'  ליפופים קיימיםל וי לקה חדשה בוואקום  ציפ 02.11.130
 41,000 קומפ'  החלפת ליפופים לחדשים מותאמים לעבודה עם ממיר תדר 02.11.140
 2,500 קומפ'  יות ומכניות הרכבת המנוע מחדש, ביצוע הרצה ובדיקות חשמל 02.11.150
 700 קומפ'  ה יבורים כולל פסי צבירתיקון קופסת ח 02.11.160
 900 קומפ'  ופסת חיבורים חדשה כולל פסי צבירה ק הספקה והרכבת  02.11.170
 680 קומפ'  חומרי עזר, ברגים אומים, סטמים,ושמן  02.11.180

02.11.190 
לקטריק, יונה  , גנרל א  S.Uהספקה והתאמת מנוע חדש מתוצרת 

  1480הרץ,  50וולט,    TEFC  INV.DUTY 400טורס(  אושפיז)חשמל מו
 ם אמת גל מנוע, אום ושגסל"ד כולל הת

 112,000 קומפ' 

 200 ש"ע  עבודות התאמה שונות לפי שעות  02.11.200
 2,000 קומפ'  ביצוע הרצת מנוע במפעל והוצאת דו"ח  02.11.210
 500 קומפ'  טרמיסטור  02.11.220
 700 קומפ'  גוף חימום  02.11.230
  קומפ'   02.11.240
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 יח'  יט תיאור הפר מס' סעיף 

מחיר יח'  
  ₪ 

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  350מנועים אנכיים ציר חלול עד  – 02רק פ

 3,000 קומפ'  בדיקות חשמליות ומכניות  02.12.010

 4,000 קומפ'  פירוק מנוע במפעל  02.12.020
 2,500 קומפ'  חיצת חלקים ניקוי ור  02.12.030

וול, ביצוע  חריטה, ייצור שר בית מסב תחתון על ידישיפוץ ושיחזור  02.12.040
 מה סופית אחריטה והת

 2,800 קומפ' 

 3,000 קומפ'  שיפוץ ושיחזור בית מסב עליון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע  02.12.050

 3,000 קומפ'  בהתאמה תיקון ציר פגום על ידי התזה וחריטה ו 02.12.060

חדש, וחיבור קטע ציר   על ידי חיתוך, ייצור  תיקון קטע ציר פגום 02.12.070
 מה סופיתאביצוע חריטה והת

 3,500 קומפ' 

 3,500 קומפ'  תיקון מכני נדרש למחגור רטציד  02.12.080
 3,300 קומפ'  איזון דינמי לרוטור  02.12.090
 2,500 קומפ'  החלפת מסב תחתון  02.12.100
 6,500 ומפ' ק מסבים עליון/עליונים החלפת מסב /  02.12.110
 5,500 קומפ'  ומים ברוטורהחלפת מוטות פג  02.12.120
 3,000 קומפ'  ציפוי לקה חדשה בוואקום לליפופים קיימים 02.12.130
 52,000 קומפ'  החלפת ליפופים לחדשים מותאמים לעבודה עם ממיר תדר 02.12.140
 2,800 קומפ'  ת בדיקות חשמליות ומכניובת המנוע מחדש, ביצוע הרצה והרכ 02.12.150
 700 קומפ'  רה יחיבורים כולל פסי צב תיקון קופסת 02.12.160
 900 קומפ'  הספקה והרכבת קופסת חיבורים חדשה כולל פסי צבירה  02.12.170
 680 קומפ'  חומרי עזר, ברגים אומים, סטמים,ושמן  02.12.180

02.12.190 
נה  , גנרל אלקטריק, יו S.Uקה והתאמת מנוע חדש מתוצרת הספ

  1480 הרץ, 50וולט,    TEFC  INV.DUTY 400ס(  אושפיז)חשמל מוטור
 סל"ד כולל התאמת גל מנוע, אום ושגם 

 152,000 קומפ' 

 200 ש"ע  עבודות התאמה שונות לפי שעות  02.12.200
 2,500 קומפ'  ביצוע הרצת מנוע במפעל והוצאת דו"ח  02.12.210
 500 ומפ' ק טרמיסטור  02.12.220
 700 קומפ'  וף חימום ג 02.12.230
  קומפ'   02.12.240
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 

מחיר יח'  
  ₪ 

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  400מנועים אנכיים ציר חלול עד  – 02פרק 

 3,300 קומפ'  בדיקות חשמליות ומכניות  02.13.010

 4,500 קומפ'  מפעל פירוק מנוע ב 02.13.020
 3,000 קומפ'  חלקים ניקוי ורחיצת  02.13.030

יחזור בית מסב תחתון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע  ששיפוץ ו 02.13.040
 חריטה והתאמה סופית 

 3,000 קומפ' 

 3,500 קומפ'  יצוע שיפוץ ושיחזור בית מסב עליון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ב 02.13.050

 3,500 קומפ'  ה י התזה וחריטה ובהתאמתיקון ציר פגום על יד 02.13.060

ר פגום על ידי חיתוך, ייצור וחיבור קטע ציר חדש, יתיקון קטע צ 02.13.070
 ביצוע חריטה והתאמה סופית

 4,000 קומפ' 

 4,000 קומפ'  תיקון מכני נדרש למחגור רטציד  02.13.080
 3,500 קומפ'  ון דינמי לרוטור איז 02.13.090
 2,800 קומפ'  תחתון  החלפת מסב 02.13.100
 6,800 קומפ'  ונים ימסב / מסבים עליון/עלהחלפת   02.13.110
 6,000 קומפ'  החלפת מוטות פגומים ברוטור 02.13.120
 3,500 קומפ'  ציפוי לקה חדשה בוואקום לליפופים קיימים 02.13.130
 60,000 קומפ'  ממיר תדרם לחדשים מותאמים לעבודה עם  החלפת ליפופי 02.13.140
 3,500 קומפ'  ומכניות  הרצה ובדיקות חשמליותנוע מחדש, ביצוע  הרכבת המ 02.13.150
 700 קומפ'  תיקון קופסת חיבורים כולל פסי צבירה  02.13.160
 900 קומפ'  הספקה והרכבת קופסת חיבורים חדשה כולל פסי צבירה  02.13.170
 680 קומפ'  סטמים,ושמן  חומרי עזר, ברגים אומים, 02.13.180

02.13.190 
יק, יונה  ר, גנרל אלקט S.Uוצרת תאמת מנוע חדש מתהספקה וה

  1480הרץ,  50וולט,    TEFC  INV.DUTY 400אושפיז)חשמל מוטורס(  
 סל"ד כולל התאמת גל מנוע, אום ושגם 

 180,000 קומפ' 

 200 ש"ע  עות עבודות התאמה שונות לפי ש  02.13.200
 3,000 קומפ'  צאת דו"ח ע הרצת מנוע במפעל והו ביצו 02.13.210
 500 קומפ'  סטור  טרמי 02.01.220
 700 קומפ'  גוף חימום   02.01.230
  קומפ'   02.01.240



 95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 

מחיר יח'  
  ₪ 

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  530יר חלול עד מנועים אנכיים צ  – 02פרק 

 4,500 קומפ'  ומכניות  בדיקות חשמליות 02.14.010

 5,500 קומפ'  ק מנוע במפעל פירו 02.14.020
 4,00 קומפ'  ניקוי ורחיצת חלקים  02.14.030

שיפוץ ושיחזור בית מסב תחתון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע   02.14.040
 חריטה והתאמה סופית 

 3,000 קומפ' 

 4,000 קומפ'  , ייצור שרוול, ביצוע סב עליון על ידי חריטהשיפוץ ושיחזור בית מ 02.14.050

 4,500 קומפ'  ם על ידי התזה וחריטה ובהתאמה ותיקון ציר פג  02.14.060

תיקון קטע ציר פגום על ידי חיתוך, ייצור וחיבור קטע ציר חדש,  02.14.070
 ביצוע חריטה והתאמה סופית

 5,000 קומפ' 

 5,000 קומפ'  גור רטציד תיקון מכני נדרש למח 02.14.080
 3,800 ' קומפ ינמי לרוטור איזון ד  02.14.090
 3,000 קומפ'  לפת מסב תחתון חה 02.14.100
 7,500 קומפ'  החלפת מסב / מסבים עליון/עליונים  02.14.110
 7,500 קומפ'  החלפת מוטות פגומים ברוטור 02.14.120
 4,500 קומפ'  םחדשה בוואקום לליפופים קיימיציפוי לקה   02.14.130
 75,000 ' קומפ ודה עם ממיר תדרדשים מותאמים לעב החלפת ליפופים לח 02.14.140
 4,500 קומפ'  הרכבת המנוע מחדש, ביצוע הרצה ובדיקות חשמליות ומכניות  02.14.150
 700 קומפ'  תיקון קופסת חיבורים כולל פסי צבירה  02.14.160
 900 ומפ' ק חדשה כולל פסי צבירה הספקה והרכבת קופסת חיבורים  02.14.170
 680 מפ' וק אומים, סטמים,ושמן  חומרי עזר, ברגים 02.14.180

02.14.190 
, גנרל אלקטריק, יונה   S.Uהספקה והתאמת מנוע חדש מתוצרת 

  1480הרץ,  50וולט,    TEFC  INV.DUTY 400אושפיז)חשמל מוטורס(  
 מנוע, אום ושגם סל"ד כולל התאמת גל 

 230,000 קומפ' 

 200 ש"ע  תאמה שונות לפי שעות עבודות ה 02.14.200
 3,800 קומפ'  פעל והוצאת דו"ח מביצוע הרצת מנוע ב 02.14.210
 500 קומפ'  טרמיסטור  02.14.220
 700 קומפ'  גוף חימום  02.14.230
  קומפ'   02.14.240
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 יח'  תיאור הפריט  סעיף מס' 
 ח' ₪   מחיר י 

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  10עד   ולות לביובמשאבות טב  – 03פרק 

 500 קומפ'  חיצת המשאבה ר 03.01.010

 1,000 קומפ'  פירוק כללי במפעל  03.01.020
 1,500 קומפ'  ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ  03.01.030

 550 קומפ'  יון תיקון בית מיסב על  03.01.040

 550 מפ' קו קון בית מיסב תחתון תי 03.01.050

 450 קומפ'  י יקון בית אטם מכנת 03.01.060
 400 קומפ'  תיקון אטם מכני  03.01.070
 750 קומפ'  אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס  03.01.080
 700 קומפ'  תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה  03.01.090
 2,500 קומפ'  ה והתאמהייצור, קטע חדש, חריט תיקון ציר על ידי חיתוך, 03.01.100
 600 קומפ'  בוואקום  חדשה לליפופים קיימיםלקה  03.01.110
 450 קומפ'  ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ  03.01.120
 2,200 קומפ'  ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום  03.01.130
 1,000 קומפ'  סגור  איץ כולל טבעת במקרה של מאיץתיקון מ 03.01.140
 1,200 ' קומפ רה של מאיץ סגור וף כולל טבעת במקתיקון ג 03.01.150
 300 קומפ'  חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן  03.01.160
 200 שע' עבודות התאמה שונות  03.01.170

וצאת דוח ספיקה,  הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה וה 03.01.180
 לחץ והספק 

 1,500 ומפ' ק

 380 קומפ'  אלקטרודה חדשה  03.01.190

 400 קומפ'  צפויים   א אביזרים שונים ל 03.01.200
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 
 מחיר יח' ₪   

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  25עד  משאבות טבולות לביוב  – 03פרק 

 650 קומפ'  רחיצת המשאבה  03.03.010

 1,200 קומפ'  ק כללי במפעל פירו 03.03.020
 1,800 קומפ'  סי לגופים ולמאיץ קניקוי חול וציפוי אפו 03.03.030

 600 קומפ'  תיקון בית מיסב עליון  03.03.040

 600 קומפ'  תיקון בית מיסב תחתון  03.03.050

 480 קומפ'  תיקון בית אטם מכני  03.03.060
 650 ' קומפ תיקון אטם מכני  03.03.070
 1,400 קומפ'  "י המהנדס או חלופי מאושר ע אטם מכני חדש מקורי  03.03.080
 700 קומפ'  תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה  03.03.090
 3,000 קומפ'  תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה 03.03.100
 1,000 קומפ'  קיימים בוואקום  לקה חדשה לליפופים 03.03.110
 600 קומפ'  מורכב עם המאיץ  ע איזון דינמי לרוטורביצו 03.03.120
 4,000 קומפ'  ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום  03.03.130
 1,100 קומפ'  תיקון מאיץ כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור  03.03.140
 1,300 קומפ'  תיקון גוף כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור  03.03.150
 350 קומפ'  ן ם, אומים, ברגים, ושמי עזר, סטמיחומר 03.03.160
 200 שע' ונות ש עבודות התאמה  03.03.170

הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה,   03.03.180
 לחץ והספק 

 1,800 קומפ' 

 450 קומפ'  אלקטרודה חדשה  03.03.190

 500 קומפ'  ים לא צפויים אביזרים שונ 03.03.200
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 יח'  תיאור הפריט  סעיף מס' 
 מחיר יח' ₪   

כולל   א)ל
 מע"מ( 

 כוח סוס  50עד  משאבות טבולות לביוב  – 03פרק 

 850 קומפ'  רחיצת המשאבה  03.04.010

 1,500 קומפ'  פירוק כללי במפעל  03.04.020
 2,200 קומפ'  קסי לגופים ולמאיץ ניקוי חול וציפוי אפו 03.04.030

 700 קומפ'  יון תיקון בית מיסב על  03.04.040

 700 קומפ'  סב תחתון יתיקון בית מ  03.04.050

 550 קומפ'  תיקון בית אטם מכני  03.04.060
 700 קומפ'  תיקון אטם מכני  03.04.070
 2,100 קומפ'  אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס  03.04.080
 1,000 קומפ'  ריטה די השחזה וח תיקון ציר על י 03.04.090
 4,100 קומפ'  , קטע חדש, חריטה והתאמהרר על ידי חיתוך, ייצותיקון צי 03.04.100
 2,500 קומפ'  לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום  03.04.110
 750 קומפ'  ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ  03.04.120
 7,000 קומפ'  וואקום צוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בבי 03.04.130
 1,300 קומפ'  ץ סגור י ולל טבעת במקרה של מאתיקון מאיץ כ 03.04.140
 1,500 קומפ'  תיקון גוף כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור  03.04.150
 400 קומפ'  חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן  03.04.160
 200 שע' ות עבודות התאמה שונ 03.04.170

דוח ספיקה,  צוע הרצה והוצאת  של היחידה במפעל ובי כללית הרכבה 03.04.180
 לחץ והספק 

 2,300 קומפ' 

 550 קומפ'  אלקטרודה חדשה  03.04.190

 600 קומפ'  אביזרים שונים לא צפויים  03.04.200
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 
 מחיר יח' ₪   

ל  )לא כול
 מע"מ( 

 כוח סוס  60עד  ביוב ולות למשאבות טב  – 03פרק 

 900 קומפ'  המשאבה רחיצת  03.05.010

 1,500 קומפ'  פירוק כללי במפעל  03.05.020
 2,300 קומפ'  ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ  03.05.030

 700 קומפ'  תיקון בית מיסב עליון  03.05.040

 700 קומפ'  חתון תיקון בית מיסב ת 03.05.050

 600 קומפ'  ית אטם מכני יקון בת 03.05.060
 1,200 קומפ'  ון אטם מכני תיק 03.05.070
 2,600 קומפ'  אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס  03.05.080
 1,200 קומפ'  תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה  03.05.090
 4,500 קומפ'  קטע חדש, חריטה והתאמהתיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור,  03.05.100
 3,100 קומפ'  בוואקום  לליפופים קיימים  לקה חדשה 03.05.110
 750 קומפ'  ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ  03.05.120
 7,800 קומפ'  ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום  03.05.130
 1,200 קומפ'  תיקון מאיץ כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור  03.05.140
 1,400 מפ' קו של מאיץ סגור  גוף כולל טבעת במקרה ן תיקו 03.05.150
 450 קומפ'  חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן  03.05.160
 200 שע' עבודות התאמה שונות  03.05.170

הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה,   03.05.180
 לחץ והספק 

 2,000 קומפ' 

 550 קומפ'  ה שאלקטרודה חד 03.05.190

 600 קומפ'  ויים  אביזרים לא צפ 03.05.200
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 
 מחיר יח' ₪   

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  75עד  משאבות טבולות לביוב  – 03פרק 

 950 קומפ'  רחיצת המשאבה  03.06.010

 2,100 קומפ'  רוק כללי במפעל פי 03.06.020
 3,000 קומפ'  ופים ולמאיץ וציפוי אפוקסי לגניקוי חול  03.06.030

 750 קומפ'  תיקון בית מיסב עליון  03.06.040

 750 קומפ'  תיקון בית מיסב תחתון  03.06.050

 650 קומפ'  תיקון בית אטם מכני  03.06.060
 1,500 קומפ'  תיקון אטם מכני  03.06.070
 3,100 קומפ'  ס לופי מאושר ע"י המהנדח אטם מכני חדש מקורי או   03.06.080
 1,200 קומפ'  ידי השחזה וחריטה  ל תיקון ציר ע 03.06.090
 5,000 קומפ'  תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה 03.06.100
 3,500 קומפ'  לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום  03.06.110
 800 קומפ'  ורכב עם המאיץ מ ביצוע איזון דינמי לרוטור  03.06.120
 8,800 קומפ'  גנציה בוואקום ר יצוע ליפוף חדש ואינפב 03.06.130
 1,800 קומפ'  תיקון מאיץ כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור  03.06.140
 1,600 קומפ'  תיקון גוף כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור  03.06.150
 500 ' קומפ ים, אומים, ברגים, ושמן חומרי עזר, סטמ 03.06.160
 200 שע' נות עבודות התאמה שו 03.06.170

הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה,   03.06.180
 לחץ והספק 

 2,000 קומפ' 

 600 קומפ'  אלקטרודה חדשה  03.06.190

 600 קומפ'  אביזרים לא צפויים  03.06.200
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 יח'  תיאור הפריט  יף מס' סע
 ₪    יח' מחיר

)לא כולל  
 "מ( מע

 כוח סוס 10עד ו לביוב נאבות בורגיות מסוג מו מש – 03פרק 

 600 קומפ'  רחיצת המשאבה  03.07.010

 1,500 קומפ'  פירוק כללי במפעל  03.07.020
 1,000 קומפ'  ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ  03.07.030

 500 קומפ'  ן בית מיסב עליון תיקו 03.07.040 ...

 500 קומפ'  בית מיסב תחתון  תיקון  03.07.050

 400 קומפ'  תיקון בית אטם מכני  03.07.060
 300 קומפ'  תיקון אטם מכני  03.07.070
 650 קומפ'  אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס  03.07.080
 700 ' קומפ תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה  03.07.090
 2,500 קומפ'  יטה והתאמהצור, קטע חדש, חרעל ידי חיתוך, ייציר תיקון  03.07.100
 650 קומפ'  לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום  03.07.110
 450 קומפ'  ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ  03.07.120
 2,000 קומפ'  ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום  03.07.130
 6,000 קומפ'  כלים  )רוטור( פלדת 03.07.140

 3,000 קומפ'  ( NBR) )סטטור( 03.07.150

 350 קומפ'  חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן  03.07.160
 200 שע' עבודות התאמה שונות  03.07.170

הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה,   03.07.180
 לחץ והספק 

 1,500 קומפ' 



 102 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יח'  תיאור הפריט  עיף סמס' 
 מחיר יח' ₪   

כולל   )לא
 מע"מ( 

 כוח סוס  25עד  משאבות בורגיות  לביוב  – 03פרק 

 700 קומפ'  רחיצת המשאבה  03.08.010

 1,500 קומפ'  פירוק כללי במפעל  03.08.020
 1,200 קומפ'  ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ  03.08.030

 750 קומפ'  ליון עתיקון בית מיסב  03.08.040

 750 קומפ'  יסב תחתון מ תיקון בית  03.08.050

 600 קומפ'  תיקון בית אטם מכני  03.08.060
 800 קומפ'  תיקון אטם מכני  03.08.070
 1,700 קומפ'  אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס  03.08.080
 750 קומפ'  חריטה השחזה ו  תיקון ציר על ידי 03.08.090
 2,500 קומפ'  קטע חדש, חריטה והתאמה ,על ידי חיתוך, ייצור תיקון ציר 03.08.100
 1,300 קומפ'  לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום  03.08.110
 600 קומפ'  ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ  03.08.120
 4,000 קומפ'  ום ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואק  03.08.130
 16,000 קומפ'  כלים  רוטור( פלדת ) 03.08.140

 10,000 קומפ'  ( NBR)סטטור( ) 03.08.150

 500 קומפ'  חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן  03.08.160
 200 שע' עבודות התאמה שונות  03.08.170

,  הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה 03.08.180
 הספק לחץ ו 

 2,000 קומפ' 
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 
 מחיר יח' ₪   

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  45עד  משאבות בורגיות לביוב  – 03פרק 

 900 קומפ'  רחיצת המשאבה  03.09.010

 1,800 קומפ'  פירוק כללי במפעל  03.09.020
 1,300 קומפ'  למאיץ וקסי לגופים ויפוי אפ ניקוי חול וצ  03.09.030

 800 קומפ'  ת מיסב עליון יתיקון ב 03.09.040

 800 קומפ'  תיקון בית מיסב תחתון  03.09.050

 650 קומפ'  תיקון בית אטם מכני  03.09.060
 1,000 קומפ'  תיקון אטם מכני  03.09.070
 2,500 קומפ'  אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס  03.09.080
 1,100 ' פקומ ידי השחזה וחריטה ל תיקון ציר ע 03.09.090
 3,500 קומפ'  תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה 03.09.100
 2,800 קומפ'  לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום  03.09.110
 650  ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ  03.09.120
 6,000 קומפ'  בוואקום ה חדש ואינפרגנצי ביצוע ליפוף  03.09.130
 60,000  רוטור( פלדת  כלים 03.09.140

 NBR )  30,000סטטור( ) 03.09.150

 600 קומפ'  חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן  03.09.160
 200 שע' עבודות התאמה שונות  03.09.170

את דוח ספיקה,  צוע הרצה והוצפעל וביהרכבה כללית של היחידה במ 03.09.180
 ץ והספק לח

 2,500 קומפ' 
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 יח'  תיאור הפריט  מס' סעיף 
 מחיר יח' ₪   

)לא כולל  
 מע"מ( 

 כוח סוס  75עד  משאבות בורגיות לביוב  – 03פרק 

 1,200 קומפ'  רחיצת המשאבה  03.10.010

 2,200 קומפ'  פירוק כללי במפעל  03.10.020
 1,500 מפ' וק וקסי לגופים ולמאיץ אפ וי חול וציפוי ניק 03.10.030

 1,200 קומפ'  תיקון בית מיסב עליון  03.10.040

 1,200 קומפ'  תיקון בית מיסב תחתון  03.10.050

 800 קומפ'  תיקון בית אטם מכני  03.10.060
 1,500 קומפ'  תיקון אטם מכני  03.10.070
 3,000 פ' ומק ר ע"י המהנדס או חלופי מאושמקורי  אטם מכני חדש 03.10.080
 1,500 קומפ'  יקון ציר על ידי השחזה וחריטה ת 03.10.090

 5,000 קומפ'  תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה 03.10.100
 3,500 קומפ'  לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום  03.10.110
 800  מאיץ ור מורכב עם המי לרוטביצוע איזון דינ 03.10.120
 7,800 קומפ'  ואינפרגנציה בוואקום  ביצוע ליפוף חדש 03.10.130
03.10.140    
03.10.150    
 92,000  פלדת כלים רוטור 03.10.151

 NBR )  66,000סטטור( ) 03.10.152

 1,000 קומפ'  , סטמים, אומים, ברגים, ושמן חומרי עזר 03.10.160
 200 'שע בודות התאמה שונות ע 03.10.170

ה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה,  דהרכבה כללית של היחי 03.10.180
 לחץ והספק 

 3,000 קומפ' 
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 נספח ט' 
 

   01/2020מס' ה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה הצעת המשתתף המהוו
 
במועד חתימת  הידוע  צמודים למדד    , פרקי מחירון הנ"לי'נספח  בסיס החוזה הוא מחירון החברה  .    1

 החוזה 

 המחירים במחירון הינם בשקלים ואינם כוללים מע"מ.  .    2
 

 שלהלן.  1בנספח ט'   למילוי על ידי הקבלן ניתנים )באחוזים( 0%ריכוז ההנחות ו/או  .    3
 

   .נו לכל פרקשנתנה על ידינחה שב על פי הה הרינו מצהירים כי ידוע לנו כי התשלום בפועל יחו .    4
 

   , תהא רשאית לדרוש מן הקבלן לבצע עבודות והמוחלטהחברה, לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי   .  5
תהא רשאית,    החברהלחילופין,   הקבלן.    במחירון, לפי המחירים שבהצעת המוגדרות כ"אופציה"  

בין אם  אחרים  קבלניםעות  באמצאת העבודות הנ"ל    לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבצע  ,
טענה  דב תהא  לא  ולקבלן  כלשהי,  אחרת  בדרך  או  מכרז  פרסום  של  דרישה  /ורך  ו/או  תביעה  או 

 כלשהי בקשר לכך". 
 

ים הבסיסיים של היחידות שבמחירון.  במקרה  ם על ידינו הינם הפחתה למחירהמחירים המוצעי -
ו פרק  תעוניין להציע הצעה בכלל לאואינו מהמציע  וככל ש  " במפורש.0"תצוין הספרה  ואין הנחה  

 יותיר את המשבצת ריקה. 
 
 

                                                                                                      ___________________ 
 

 מה וחותמת המשתתףיחת                                                                                                      
 

 1נספח ט' 
 

 הקבלן  הצעת
 

 פרק
 אור הפרקית במחירון

 ( -% הנחה )
 או 
0% 

  ייצור ו/או שיפוץ משאבות, למתקני מים וביוב  01

  ייצור ו/או שיפוץ מנועים אנכיים למים וביוב  02

  לביוב   בורגיות  / ת טבולותאבוייצור ו/או שיפוץ מש 03

 
 
 

  

 
הפרקים במחירון  סיים, לפני מע"מ, של  דינו לעיל הינם הפחתה למחירים הבסייהאחוזים המוצעים על  

 " במפורש.0תצוין הספרה "במקרה ואין הנחה  
 

ו/או    2ו/או    1פרק  להציע הצעה ביחס ל  שאיים והוא רהצעה לכל אחד מהפרק  הציעהמציע אינו חייב ל
3. 
 

                                                                                                     _________________ __ 
 

 חתימה וחותמת המשתתף                                                                                                     
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 נספח יב' 
 

 ירה ספרוטוקול מ
 תיקונים הנדרשים מהקבלן( )דו"ח ה

 
     

      
 שם העבודה   שם החברה   חוזה מיום 

 
    

 דה שבנדון בהשתתפות : לעבו _________יור מסירה מס' נערך ס  ____________________  אריךבת

    החברה : נציג א.

  נציג הפיקוח :   ב.

  הקבלן :  נציג  .ג

 
כי העבודה בוצעה והו  לאחר הסיור מצאנו  פרט ללבשלמותה  רצוננו    קוים המפורטיםישלמה לשביעות 

 להלן: 

 _______ ___________________________________________________________ ___  .א

 _________________________________________________ __ ___ _______________  .ב

 ___________ _ ___________________________________________ ______________  .ג
 

 הערות: 

 ____ __________________________________________________ ___________ ___  א. 

 ________________ _________________________________________________ ___  ב.

 
 ____________ ______ על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך 

 
 _____________ _ __ __________ בשעה ________רך בתאריך _עסיור למסירה סופית של העבודה י 

 
  

 ____             _______________                    _____________  ________________  
 חתימת החברה                מת הקבלן                                 חתימת המפקח            חתי      
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 ח יג' פנס
 

 ה על חיסול תביעותהצהר
 

 
         לכבוד:

 מי רקת טבריה בע"מ )להלן: "החברה"(
 

 א.נ.,
 

 01/2020מכרז  הצהרה על חיסול תביעות:     הנדון
 
 

)להלן:  ו  הואיל בע"מ  טבריה  רקת  מי  ידי  על  מאתנו  הוזמנו   ___________ עבודות  החברה"ביום   ,)"
 ביוב במסגרת המכרז שבנדון,  ם ו, למתקני מיבות ומנועיםמשאייצור ו/או שיפוץ 

 
הלן: בון האחרון בגין העבודה האמורה )ל____ הגשנו לכם את החש_והואיל וביום ______________

 "(.החשבון הסופי"
 

 :הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמןלפיכך 
 

ומאשר מצהירים  שהוגהרינו  הסופי  החשבון  כי  בזאת,  ידיים  על  ואושר  ידנו  על  הגורמים    כל  ש 
בוקש בחשבון הסופי,  דס(, הינו חשבון סופי לכל דבר ועניין ופרט לתשלום המנ)החברה, המפקח/המה

דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים    נות אוהיינה לנו כל תביעות, טעאין לנו ולא ת
או מטעמכ ו/אמכוחכם  בעבודה  עניין הקשור  בכל  ום,  כתב הכמויות  בסעיפי  ו/או הכרוך    או/ו  בחוזה 

ו/או בזה  בהם  מוותרים  או בעקיפין. אנו  והכל במישרין  או דרישה    הנובע מהם  כל תביעה, טענה  על 
ככאמו לנו  ידועה  שהיא  בין  ובר,  כלשהי  יום  חבות  מכל  אתכם  פוטרים  ואנו  בעתיד,  לנו  שתיוודע  ין 

 כלפינו.
 
מחובהא לגרוע  כדי  לעיל  באמור  לפ  ין  עלינו  המוטלת  הכלשהי  ותיקוןי  אחריות,  בעניין  פגמים   חוזה 

 וליקויים כמפורט בחוזה.
 
 

 
 ום היום:ולראיה באנו על החת

 
 

 _________________ 
 לןהקב
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 108 

 
 ערבות לביצוע/בדקנוסח  – "דנספח י 

 
 

         לכבוד:
 הלן: "החברה"(מי רקת טבריה בע"מ )ל

 טבריה
 
 

 .                                 ערבות בנקאית מספר        הנדון: 
 
 
 

"(  קשיםהמבס' מזהה ____________ )להלן: "על פי בקשת ____________________________ מ
כל  בזה  )במילים: _________ ₪( בתוספת  פיכם לאנו ערבים  כל סכום עד לסך ________ ₪  סילוק 

מהצמדת  הפר הנובעים  למדד  הצמדה  להלןשי  כמפורט  למדד  הנ"ל  "   הסך  הצמדה)להלן:  (,  "הפרשי 
מס'  שבק מכרז  עם  שיפוץ    -  01/2020ר  ו/או  ייצור  ומנועיםמשעבודות  וביובאבות  מים  למתקני   ,  ,

 על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו. יותיהם  להבטחת ביצוע כל התחייבו
 

לכ לשלם  או סכאנו מתחייבים  כל סכום  תום  בתוספת הפרשי הצמדה  הנ"ל  לסך  עד  ימים    14ך  ומים 
ו לנמק את דרישתכם  ראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס אה  םמיום קבלת דרישתכ

ום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או  את הסכ  ו באופן כלשהו, או לדרושבתהליך כלשהו א
ב כלשהו  ה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוכלפיכם טענת הגנבכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  

 כלפיכם. 
 

אחת  שאראתם תהיו   בפעם  הנ"ל  של הסכום  מאתנו את תשלומו  לדרוש  שכל  ים  דרישות,  או במספר 
 נאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. לבד, בתיחסת לחלק מהסכום הנ"ל ב אחת מהן מתי 

 
 במכתבנו זה: 

 
המ   –  "מדד" מדד  הלשכהמשמעו  ידי  על  המתפרסם  כללי,  לצרכן  לסטטיסטיקה    חירים  המרכזית 

 כלי. כל ולמחקר
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

מתוך   יתברר  תשלואם  כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  זו  המדד  ערבות  עפ"י  בפועל,  המדד  ")להלן:  ם 
___ היינו  ורסם ביום _____ "( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפהחדש

" )להלן:  נקודות  היסודיהמ__________  ההצדד  הפרשי  יהיו  המדד    דהמ"(  להכפלת  השווה  סכום 
 ניכוי סכום הקרן המקורי. דרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בהחדש בסכום הקרן המצוין ב

 
 זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  ערבות

 
 ________ ועד בכלל. ר בתוקפה עד ___ ערבות זו תישא

 חרי _____________ לא תענה.דרישה שתגיע אלינו א
 חר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. לא

 
 בכל צורה שהיא. בות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה ער

 
 ות זה. יה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבפקסימיל דרישה ב

   
 רב, בכבוד

 
 בנק _________ 

 
  


