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 שפכי תעשייה ומי, עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים סניטארייםלביצוע פומבי רז והמזמינה ערכה מכ :הואיל
 "(;המכרז)להלן: " 02/2019 שמספרו, רשת

 
 והקבלן הינו הזוכה במכרז;  :והואיל

 
"(, העבודותהמכרז )להלן: "המכרז בהתאם לתנאי  והמזמינה מעוניינת כי הקבלן יבצע עבורה את העבודות נשוא והואיל:

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

 ביצועהדרושים ל שיונותי, ההיתרים ו/או הרהניסיון ,מצהיר ומתחייב כי יש לו את כל הכישורים, הידע קבלןהו והואיל
והאחרים  נתונים העובדתיים, התכנונייםהו כל ובירר כי מצויים בידהוא בדק ו, על פי חוזה זה, עבודותה

 ;עבודותה ביצועו לצורך להמתייחסים לחוזה ואשר דרושים 
 
 ,עבודותה ביצועמסכים לקבל על עצמו כקבלן עצמאי את  ,לאחר שבדק את הנחיות ודרישות המזמינה קבלן,הו הואילו

 ;בהתאם להוראות חוזה זה
 

 ה ו/או מניעה אחרת להתקשרותו בחוזה זה;על פי דין ו/או חוז יר, כי אין כל מניעהוהקבלן מצה והואיל
 
 

 בין הצדדים כדלהלן:והותנה לפיכך,  הוסכם 
 
 כללי .1
 

 המצוינים, מסמכי חוברת המכרז, הנספחים )בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא(, המפרטים המבוא לחוזה 1.1
 ת הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.הרווהצעל ובין אם לא(, במסמכי המכרז )בין אם מצורפים בפו

 
 הנספחים המצורפים לחוזה הינם כדלקמן: 

 
 

" או מסמכי החוזהכל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה ויתר מסמכי המכרז, יכונו להלן ולשם הקיצור "
 ".מסמכי המכרז"

 

ימסר לקבלן בקשר לחוזה כרז, וכל מסמך אשר יספחיו, יתר מסמכי הממובהר בזה, כי יש לראות את חוזה זה, נ 1.2
זה, כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, 

 לפי העניין. 
 

 כותרות הסעיפים הן לשם הנוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות הוראות החוזה. 1.3
 

מסמכי המכרז ו/או בין מסמכי המכרז לבין עצמם, יהיה עדיף הפירוש וראות חוזה זה לבין התגלתה סתירה בין ה 1.4
לא יפורש במקרה של סתירה,  –שמיטיב עם החברה. חוזה זה, על נספחיו השונים, הקיימים ואשר יבואו בעתיד 

 ות לכותרות. ממנו, וללא כל היזקקספק, אי וודאות או דו משמעות כנגד מנסחו, אלא לפי הכוונה העולה 
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 ההתקשרות, הצהרות והתחייבויות הקבלן .2
 

 ונספחיו.  לחוזה זה בהתאםכפוף והחברה מוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע העבודות הכל ב 2.1 
 

ם לתנאי בהתאאת הסכום אשר יתקבל לפי החשבון שיוכן ויאושר תמורת העבודות תשלם החברה לקבלן  2.2 
ותשלום התמורה לקבלן יהיו החשבון . אופן הגשת למחיר שהציע הקבלן במכרז התאם, ובחוזה זה

 בהתאם להוראות חוזה זה.
 

ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצון המזמינה, במיומנות  בנאמנות, העבודותקבלן מתחייב לבצע את ה 2.3 
דלים הבחינות למעשים ולמחרות והוא אחראי מכל בזהיובמועדים על פי חוזה זה, במומחיות  וביעילות,

 שבוצעו על ידו או ע"י כל מי שהועסק על ידו או מטעמו. עבודותולטיב ה
 

מובהר בזאת כי חתימת חוזה זה כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע העבודה ורק הוצאת צו  2.4 
 ה.התחלת עבודה, כאמור להלן, מהווה הרשאה לתחילת ביצוע העבוד

 
, על חברההקבלן לימציא  , או תחילת ביצוע העבודות, לפי המוקדם,זה ועד חתימת חוזהמלא יאוחר מ 2.5 

 חשבונו והוצאותיו, את המסמכים והאישורים כדלקמן:
 

 . 'חנספח להלן, בנוסח המצורף כ 9 יףבסעכמפורט ערבות ביצוע  12.5.  
 

 ברת ביטוח., חתום על ידי ח'ב חנספאישור קיום ביטוחים )מקור( כמפורט ב 22.5.  
 

 ואשר לדעתה נחוץ לאישור או לביצוע העבודה.חברה כל מסמך אחר שדרשה ה 2.5.3  
 

בהתאם להוראות העבודה יהיה הקבלן אחראי לביצוע ", צו התחלת העבודה"קבע ביהחל מהמועד ש 2.6 
 .שתימסרנה לו

 
ההיתרים ו/או ו/או האישורים  בידו את כל, כי יש תעבודומצהיר, כי ידוע לו היטב טיב ואופי ה קבלןה 2.7 

לו את הידע, היכולת, המיומנות, שיונות הנדרשים עפ"י דין לביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, וכן כי יש יהר
 .ברמה מקצועית גבוהה עבודותאת ה בצעהאמצעים וכח האדם המקצועי ל

 
את  וא יכול ומסוגל לבצעביצוע העבודה, וכי ההקבלן מצהיר כי בדק את מסמכי המכרז, ביקר במקום  2.8 

 העבודה, והכל בתנאים ובזמנים המפורטים במסמכי המכרז.
 

בהתאם להוראות חוזה זה  עבודותאת המזמינה עבור ה לבצע מצהיר, כי הוא מקבל על עצמו קבלןה 2.9 
ן .  הקבלע"י המזמינה יימסרו לונמסרו ו/או , ובהתאם לתוכניות ו/או מפרטים ו/או הוראות אשר ונספחיו

ינתנו לו יב לבצע את העבודה בכפוף ובהתאם לכל דין, ותוך מילוי כל הנחיות המזמינה וההוראות שמתחיי
 על ידה מעת לעת. 

 
קשורים ו/או אשר  קבלןמסמכים שהוכנו על ידי ה"ב , מפרטים וכיושל תכניות נהשור ע"י המזמייא 2.10 

 מאחריותו המלאה קבלןו משחרר את הינא קבלןלידי המזמינה על ו/או מתן הוראות  קבלןבשרותי ה
הקשור בהם  ו/או קבלןשירותי האחריות כלשהי בקשר ל נה, ואין בו כדי להטיל על המזמיוהבלעדית

 והנובע מהם.
 

כאמור מזמינה ל עבודותה ביצועההוצאות והתשלומים הכרוכים ב ,מתחייב לשאת בכל המיסים קבלןה 2.11 
, תשלום על פי כל דין קבלןהלרבות תשלום לעובדי ו, ביטוח לאומי ות תשלומי מס ההכנסהבחוזה זה, לרב

 וכן כל תשלום אחר המוטל עליו על פי כל דין. לקבלני משנה
 

למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה )לרבות  2.12 
ביקש, והוא מתחייב לבצע  ל את כל ההסברים אשרהבין את תוכנם, קיב אלה שלא צורפו(, כי קרא אותם,

 את העבודה על פי כל האמור בהם.
 

אי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה 
דרישות כלפי החברה לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או 

 עניין זה.ב
 
 

הקבלן מתחייב, כי הוא ו/או כל מי שבא מטעמו ו/או כל עובד שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה יעשה  2.13 
שימוש במתקן אליו הורשה להיכנס לצורך ביצוע חוזה זה, אך ורק למטרה של מתן השירותים וכל הכרוך 

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

מטעמו אל מתקנים ו/או אתרים של המזמינה לא תתפרש בצורה כל שהיא כמקנה בלן או מי כניסת הק  
לקבלן זכות חזקה כלשהי לגבי אותו מקום, ולקבלן או למי מטעמו לא תהיה זכות עכבון כלשהי לגבי 

 אתרים ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר של המזמינה. 
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א להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה להודיע, לא למסור ולסוד ולא להעביר, לא הקבלן מתחייב לשמור ב 2.14 

שתגיע אליו אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה או בתוקף או במהלך או גב ביצועו, והוא מתחייב להחתים 
 את עובדיו ושלוחיו על הצהרת סודיות, לפי יתחייבו לא לעשות כן. 

 
מכי המכרז כנדרש על פי יו בהסכם זה ויתר מסהעבודות המוטלות על הקבלן מצהיר ומתחייב לבצע את 2.15 

הוראות הדין כפי שיתעדכנו מעת לעת, לרבות בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים 
וכן תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים  2014-המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד 

חיו שנכתב על ידי המשרד שפכי תעשייה, על נספמסמך הנחיות ניטור  וכן 2010-לטיהור שפכים(, תש"ע
(. בנוסף הקבלן מצהיר ומתחייב 4.1.18להגנת הסביבה, רשות המים ומשרד הבריאות )פורסם ביום 

 לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות, וכן כל ההנחיות ו/או ההוראות שבתוקף בנושא שפכי תעשייה.    
ת סייבר על פי הוראות כל דין וכן בהתאם גע להגנה מפני תקיפוהקבלן לפעול בכל הנובין היתר מתחייב   

 להוראות רשות המים.
 

ד וללא כל דיחוי במקרה בו קיבל התראה ו/או הודעה בדבר שלילת הקבלן מתחייב בזאת להודיע מי 2.16 
ישות שהוצהרו ת הדרהאישורים הנדרשים בנוגע להסמכת המעבדה ו/או מי מעובדיו באופן אשר סותר א

כרז ו/או באופן אשר פוגע בהצהרותיו לעניין  האישורים ו/או ההיתרים ו/או מסגרת מסמכי המב
 ולצורך עמידה בדרישות החוק והכללים. שיונות הנדרשים עפ"י דיןיהר

 
המהווה שלא ליתן שירותים למפעל אשר נדגם על ידי המזמינה ו/או כמו כן, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת  2.17 

ובוודאי שלא להימצא בכל ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד  התנהלות אל מול המזמינה, סגרת, במצרכן שלה
 עניינים שבין המפעל לבין החברה.

 
לעבוד עם תוכנת הניהול של התאגיד ולשדר אל תוכנת הניהול של התאגיד את ממצאי הקבלן מתחייב  2.18 

   בדיקות המעבדה.
 

 איכות הדיגום והאנליזה של המעבדה. קביל על מנת לבקר אתרשאית לבצע דיגום מ המזמינה 2.19 
 

במידה ולקבלן אין הסמכה לביצוע בדיקה כלשהי, הוא מתחייב לבצע את אותה בדיקה באמצעות מעבדה  2.20 
אחרת, המוסמכת לביצוע אותה בדיקה, ולקבל את השירות ממנה, בכפוף לאישור מראש ובכתב של 

די החברה ובהתאם להוראות הדין לרבות בין מסמכים הנדרשים על ין בכפוף להמצאת כל ההחברה וכ
 היתר המצאה של הסמכת דוגם מוסמך.  

 יובהר כי הקבלן מתחייב לבצע בעצמו את כל הבדיקות אשר יש לו הסמכה לפי דין לביצוען.  
 

מים עבדה אחרת ו/או בדוגמובהר בזאת, כי ככל שבקשר לחלק מן הבדיקות הקבלן יעשה שימוש במ  
לן יהיה אחראי באופן מלא לכלל העבודות שיבוצעו, לרבות לשירותים שיינתנו לו ע"י מטעמו, הרי שהקב

 מעבדה אחרת ו/או דוגמים מטעמו, והכל על חשבונו של הקבלן.
 

בשל רגישות השירותים הניתנים, המזמינה תהא רשאית בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לדרוש מן   
שירותים בקשר לחוזה זה ו/או דוגם, והכל לפי שיקול דעתה כלשהי אשר נותנת לו הקבלן להחליף מעבדה 

 הבלעדי והמוחלט, והקבלן יעשה כן על אחריותו וחשבונו.
 

 
 מעביד-העדר יחסי עובד .3
 

יהיו בינו לבין  לאכי אין ויהא כמעמד קבלן עצמאי, ו מזמינהמצהיר, כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם ה קבלןה 3.1
יחסי עובד  - עבודותה ביצועלשם  קבלןי הלבין מי שיועסק על יד מזמינהאו בין ה -ו/או מי מטעמה  נהמימזה

  מעביד.
 

הקבלן בלבד יהיה כי שלו וני המשנה וקבל מצהיר ומתחייב כי קשרי עבודה יהיו קיימים בינו לבין עובדיו הקבלן 
 ביחס לכל עובד ו/או לכל אדם המועסק על ידישהוא אחרת מכל מין וסוג  אחריות כמעביד או כל אחריותבאחראי 

.  אין החברה אחראית לכל תביעה שהיא שיעוררו עובדי הקבלן בקשר הקבלן ו/או קבלן המשנה בביצוע העבודה
 לעבודתם, והקבלן בלבד אחראי כלפי עובדיו לכל תביעה של עובדיו. 

 
למזמינה עקב תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שייגרמו מזמינה בגין כל נזק הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את ה 3.2

-ת על טענה לפיה בין המזמינה לבין הקבלן ו/או מי מעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו התקיימו  יחסי עובדסהמתבס
ת, )לרבות בגין סכום שהוציאה בפשרה ללא הודאה בטענו נההראשונה של המזמי המעביד, וזאת מיד עם דרישת

   .לפי שיקול דעתה(
 

לפצות ולשפות את  קבלןה, מתחייב על ידי בית משפט מוסמך בכל מקרה בו ייקבע אחרתמבלי לגרוע מן האמור,  3.3
ידי אותו בית משפט -פסק דין חלוט שניתן עלבגין  ו/או מי מטעמה המזמינהבגין כל תשלום בו תחויב  המזמינה

 כאמור. מוסמך
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ו/או נוהג לתשלום שכרם ו/או תקבוליהם של  פי כל דין ו/או חוזהחריות המוטלת עליו לבכל הא איישהקבלן  3.4
המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה.   כל הוצאותיו של הקבלן בקשר לביצוע העבודות, לרבות תשלום לעובדי 

 בכל דרך שהיא בגינם.  ביחויהקבלן, ישולמו על ידו, והמזמין לא 

 
 נציג המזמינה .4
 

יהיה ואישורים אחרים חשבונות  מתן הנחיות, הוראות, אישורי וזה זה, לרבות לצורךציג המזמינה לצורך חנ 4.1
כל הנחיה, הוראה או אישור  ."(הנציגהלן: "ל) קבלןו/או מי שימונה על ידו בהודעה בכתב ל ____________

 ייראו כאילו ניתנו על ידי המזמינה לפי חוזה זה. נציג הי שיינתנו על יד
 

 יעיל עם הנציג.ובתיאום ותוך קיום קשר מתמיד  עבודותהלבצע את מתחייב  קבלןה 4.2
 
 
 קבלןצוות ה .5
 

מתחייב להעסיק בכל עת צוות עובדים בהיקף הנחוץ לצורך  בלןהקמבלי לגרוע באמור בהוראות המפרט הטכני,  5.1
 רמה מקצועית נאותה.  ישראל בעלי שהם אזרחי ותושבי, עבודותביצוע ה

 
שיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל יר ,ישוםעה יש צורך ברבעבודה שלביצו 5.2

 לכך. שיון או המוסמךיר
 

למקובל ו/או לפי בהתאם  תנאי עבודה הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים 5.3
ים שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו הא אחראי, שגם העובדהסכמים קיבוציים, ויהנחיות הדין ו/או לפי הוראות 

שכר עבודה כאמור. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע עבור עובדיו את כל התשלומים והניכויים, המתחייבים על פי כל 
 דין ו/או הסכם ו/או הסדר ו/או נוהג, בגין עובדיו. 

 
למקובל ו/או לפי בהתאם  תנאי עבודה ודה, ויקייםו על ידו בביצוע העבהקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסק 

הנחיות הדין ו/או לפי הוראות הסכמים קיבוציים, ויהא אחראי, שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו 
פי כל שכר עבודה כאמור. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע עבור עובדיו את כל התשלומים והניכויים, המתחייבים על 

 ג, בגין עובדיו. ו/או הסדר ו/או נוה דין ו/או הסכם
 

עבודה נאותים ולמלא הוראת כל חוק וכל  הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק בביצוע העבודות תנאי 5.4
ורווחתם  בריאות העובדים ועל תנאי עבודה לרבות תנאי בטיחות ותנאים לשמירת דין החלים על יחסי עבודה

הפיקוח על העבודה  ארגוןהעבודה במובן חוק  די מפקחיית, כפי שיידרש על יוק, ובאין דרישה חוקכדרוש בח
 .1954 –תשי"ד ה
 

בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על החברה כל דרישה מטעם ימים, אחר  7בתוך הקבלן ימלא  5.5
ברה בעבר סכימה החאף אם ה -ן משנה או ידו בביצוע העבודה, לרבות קבלן משנה ואדם המועסק על ידי קבל

התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא  החברהלהעסקת מי מהם, אם לדעת 
לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין  -נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 צוע העבודה.ובין בעקיפין, באתר העבודה או בבי
 שא בהוצאות כל פיטורין כאלה, והחברה לא תישא בכל אחריות.ילבד יהקבלן ב

 
לכל יום עבודה של  ₪ 150אי מילוי הוראות סעיף קטן זה, יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך של  

לו כלולות בסעיף זה יחופועל, בעל מלאכה, או עובד אחר שיעסיקנו הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה.  ההוראות ה
יעבדו מטעם כל קבלן משנה שהקבלן אחראי לו בהתאם לחוזה זה, והקבלן יהא אחראי לקיומן גם לגבי עובדים ש

של כל ההוראות האמורות כאילו העובדים של קבלן המשנה עובדים מטעם הקבלן עצמו וברשותו, וכל הפרה של 
 עם הקבלן. הוראות סעיף זה מטעם קבלן המשנה תחשב להפרה מט

 

 עבודותה ביצועלצורך  המזמינהומי שיעמוד בקשר ישיר עם  למזמינה קבלןמטעם ה עבודותה ביצועכז את שירמי  5.6
על  אלא אם כן ניתן אישור בכתב ומראש קבלןאשר לא יוחלף על ידי ה _______________על פי חוזה זה, הוא

 .ידי המזמין
 

  והיקף ההתקשרות תקופת התקשרות .6
 

לחברה האופציה, לפי שיקול דעתה ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.  שנהלנה ההתקשרות היתקופת  .6

חלק  או ארבע שנים נוספותעד להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של המלא, הבלעדי והמוחלט, 

אם אלא  מדי שנהדש החוזה יתח , בהתאם להוראות מסמכי המכרז.חודשים או חלק מהם( 12 -)בכל פעם ל מהן

הוראות מסמכי יום מראש לפני תום התקופה.  30דיע בכתב לקבלן על סיום ההתקשרות לפחות חברה תוכן ה
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מבלי לגרוע ביתר הוראות בים. רכת, כאמור לעיל, בשינויים המחויהמכרז יחולו על תקופת ההתקשרות המוא

 המכרז. 

 
 
 דו"ח על התקדמות העבודה .7
 

 ודות, כמפורט במפרט המיוחד. למזמינה דו"חות על ביצוע העב הקבלן ימסור
 
 המזמינה רשאית לבצע דיגום מקביל על מנת לבקר את איכות הדיגום והאנליזה של המעבדה.           

 
 

 
 שיונות ואישוריםיר .8
 

, ככל יצוע העבודההאישורים לבו/או ההיתרים ו/או  שיונותיעבודה ידאג הקבלן לכל הרכל לפני תחילת ביצוע  8.1
שיונות והאישורים הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם י. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשאלה דרושים

  .ו/או אישורים שיונותילרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת ר
 

ייב ים בקשר לעובדיו, וכי הוא מתחשיונות ו/או האישורים הדרושיכמו כן, הקבלן מתחייב כי יש בידיו את כל הר 8.2
 במהלך כל תקופת ההתקשרות, על חשבונו.  לדאוג לכך שאלה יהיו בידו

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי היה ובמהלך ביצוע העבודה יפוג ו/או יפקע ו/או תימסר התראה בנוגע לרישיון  8.3

עובדה זו, י מתחייב הקבלן להודיע זאיא, שו ו/או פקיעתו, מכל סיבה שהו/או אי חידו ו/או מי מעטמו הקבלן
במקרה בו נמסרת התראה בדבר אי חידוש ו/או הקפאה ו/או כל הליך אחר ל דיחוי, למזמינה. לאלתר וללא כ

במקרה שכזה  מחויב הקבלן למסור העתק מההתראה למזמינה וליידע אותה בדבר המועד שהוקצב בהתראה.
 סיבות העניין.המשך ההתקשרות, הכל בהתאם לנ תהא חופשיה המזמינה לקבל כל החלטה בדבר

 
 )ערבות ביצוע( ערבות לקיום החוזה .9

 
בנקאית מקורית, בלתי ערבות קבלן ההתחייבויותיו על פי החוזה, עד חתימת החוזה ימציא להבטחת מילוי כל  9.1

הערבות  לחוזה. 'חנספח מצורף כה בנוסח ₪(, אלפים עשרת)במילים: ₪  10,000סך של במדד צמודת , מותנית
  .חודשייםבתוספת ההתקשרות תקופת לתום  בתוקף עדתהא 

 
 :תשלום ההוצאות והנזקים כמפורט להלןערבות תהא, בין השאר, להבטחת ה 9.2

 
מתנאי  מילוי תנאי כלשהו ילחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או א םלהיגרל נזק או הפסד העלול כ 9.2.1 

 .החוזה
 

עם חוזה זה, או  בקשר או לשלם או להתחייב בהם הוצאות והתשלומים שהחברה עלולה להוציאכל ה 9.2.2 
לביצוע העבודות או למעשה או  והקשורה בדרך כל שהיא בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בה

 .הקבלןל למחדל ש
 
 

 הערבות תהא ניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של החברה.  9.3
 

. במספר פעמים מקצתו, בפעם אחת או הערבות כולו אואמור תהיה החברה רשאית לגבות את סכום בכל מקרה כ 
 כלשהו, חייב הקבלן להשלים מיד את סכום הערבות לסכום מהערבות סכום השתמשה החברה בזכותה לגבות

 ומים המגיעיםהוראה בלתי חוזרת לחברה לגבותו/או לנכות מתוך התשל אתהמקורי. לא עשה הקבלן כן, ניתנת בז
קדון יסכום השווה לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו כפ אחרת כלשהי או מסיבהלקבלן בהתאם לחוזה זה ו/

 .דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל. בידה
 

 כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד. 9.4
 

 הודעת החברה לבנק. הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י 9.5
 

קאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה, ובין היתר בשל הגדלת היקף תוקף הערבות הבנהקבלן יאריך את  
העבודות או הארכת תוקף חוזה ההתקשרות או הארכת תקופת העבודות או כל סיבה אחרת כלשהי.  סירב הקבלן 

ה עפ"י החוזה מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברלהאריך את הערבות הבנקאית, תוכל החברה לחלטה, 
 ו/או עפ"י כל דין.

 
הערבות, או כל יתרה בלתי מחולטת שלה, תשוחרר לקבלן ע"י החברה רק לאחר תשלום יתרת שכר החוזה לקבלן,  9.6

קיים לאחר שהקבלן ימציא לחברה הצהרה על חיסול כל תביעותיו, וכן לאחר שהמציא לחברה את כל המסמכים ו
 ות במפרט הטכני. את כל התנאים הקבועים בחוזה, לרב
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כמו כן, ככל שהקבלן יחליט לפרק את הציוד שהתקין באתרי החברה במסגרת חוזה זה, לצורך ביצוע שירותי  

כי  החברההמוקד והסיור, הרי שערבות הביצוע תשוחרר רק לאחר שהציוד כאמור יפורק על ידו, ויאושר על ידי 
 לות אלה. ברה נזקים ו/או הוצאות כלשהן בגין פעולא נגרמו לח

 
הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי החברה בקשר לעבודות, הנובעות ממעשה ו/או מחדל של  9.7

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

 
 

 התמורה .10
 

תמורת ביצוע העבודה ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, יהא זכאי הקבלן לתמורה לפי שירותים  10.1
. התמורה הנ"ל תהא עבור ביצוע כל הוראות מסמכי המכרז, במכרזאשר ניתנו על ידו בפועל, ובהתאם להצעתו 

 לא מגבלה, לפי הוראת המזמינה.ל
 

, עבודותההוצאות ו/או העלויות מסוג כלשהו הכרוכות בביצוע ההפעולות ו/או מורה כאמור לעיל כוללת את כל תה 10.2
בהתאם  קבלןהוצאות התיאומים ואישורים ו הובלה, מיסים ואגרות, ,ציוד נסיעות, עלויות חומרים,לרבות 

בהתאם  הפעולות שעל הקבלן לבצעכן כוללת התמורה את כל ו קבלני משנה וו/א להתקשרויות שערך עם יועצים
 .רועאילחוזה, כולל ביקורות בכל אתר, טיפול ודיווח בכל 

 
הקבלן אחראי לברר בעצמו מראש,  .לעילהצעתו, כמפורט סכום יובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לתמורה העולה על  10.3

בהתאם לכך.  לקבלן לא  הוצאות הכרוכות בעבודות, ולהגיש הצעתוולפני הגשת ההצעה, את כל העלויות וה
 ספת עבור ביצוע העבודות, מעבר לסכום שהציע בהצעת המחיר במכרז. תשולם תמורה נו

 
 

 תשלומיםחשבונות ו .11
 

ורה יהא הקבלן זכאי לתמ, מסר לויישצו תחילת עבודות תמורת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי  11.1
 תו.בהתאם להצע

 
הקבלן להגיש לחברה חשבון שיפורטו בכל העבודות אשר בוצעו על מתחייב  ,לכל חודש __יום ל דעלכל המאוחר  11.2

לפי דרישת החברה יהא מחויב הקבלן להגיש לחברה חשבונות נפרדים עבור כל ידו באותו חודש )ככל שבוצעו(. 
 אתר ו/או אזור.

 
 ן במכרז. צעת הקבל, ועל המחירים בהתאם לההמיוחדל המפרט החשבון יהיה מבוסס ע 11.3

 
מסמך נוסף , וכן כל והדו"חות הקבועים במפרט המיוחד לרבות המסמכיםחשבון ילווה במסמכים הדרושים, ה 11.4

מובהר, כי המועד שבו ייחשב החשבון כנתקבל על ידי המזמינה, יהא הבלעדי.  שתדרוש המזמינה עפ"י שיקול דעתה
 קבלן לצרפם לחשבון, על פי חוזה זה. שבו יומצאו למזמינה כל המסמכים שעל ה המועד

 
החשבון יוגש על גבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן, ובאמצעות מדיה מגנטית על גבי תוכנה לעריכת  11.5

 חשבונות. 
 

את התשלום  ותקבעימים ממועד הגשתו,  14את החשבון, תוך  תבדוקהחברה של החברה. החשבון יועבר לאישורה  11.6
  למועד אליו מתייחס החשבון. גיע לקבלן עד המ

 
 .החברהרצון לקבלן וזה יתקנו לשביעות  י החברה, יוחזר החשבוןל ידלא אושר החשבון כולו או חלקו ע 11.7

 
היא  מים, רשאיתגינן מגיעים לקבלן תשלובוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, שבהחברה היה ולדעת  11.8

 לא בוצעו, ואשר פורטו בחשבון.  בודות שלדעתהרשאית הם להפחית מהחשבון עלהוסיפם לחשבון.  כן, 
 

שוטף + בתנאי שהגיש, ואשר אושרו על ידי החברה, ישולמו החודשיים חשבונות ה"י הסכומים המגיעים לקבלן עפ 11.9
 מתום החודש שבו הוגש החשבון. 45

 
 . , בכפוף לאמור בסעיף זהים ו/או כל תוספת אחרתמחיר עדכוןיה זכאי להתייקרויות כלשהן ו/או הקבלן לא יה 11.10

  
כמו כן, למען הסר ספק, מובהר כי לסכום הנקוב בחשבון לא יתווספו הפרשים כלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי  

 הם. מועד התשלום בפועל, לפי הזול מבניהצמדה מיום הגשת החשבון ועד ל
 
 

, לפחות שבועיים לפני מועד התשלום המזמינההסכום המאושר ע"י  באחריות הקבלן להגיש חשבונית מס על 11.11
 המתוכנן.
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לחשבון שיגיש הקבלן ושיאושר לתשלום על פי החוזה, יתווסף מס ערך מוסף על פי דין בשיעור שיהיה בתוקף  11.12
 במועד ביצוע התשלום בפועל. 

 
מסמכי י סכום שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן עפ" ת כל סכום ששולם לקבלן לפי החוזה, וכלהנ"ל יופחמהתשלום  11.13

 ו/או לפי הדין. המכרז 
 

נכה ממנו מס הכנסה במקור והמזמינה תמס ההכנסה שיחול על הקבלן בגין התמורה ישולם על ידי הקבלן,  11.14
 .בהתאם לחוק, אלא אם ימציא הקבלן אישור בדבר פטור ממס הכנסה

 
ם אישור או הסכמה לטיב העבודה שנעשית או תשלומים לקבלן, אין בהם משו אישור תשלומים, וכן ביצוע של 11.15

לאיכות החומרים או המוצרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים התשלומים, ואין באיזה מהם 
 כלפי הקבלן, בקשר לחוזה.  המזמינהכדי לפגוע בכל טענה של 

 
 

 אחריות  .12
 

ו/או לרכוש, שייגרם לו ו/או למי מעובדיו ו/או לבאים מטעמו,  ק, לגוף ו/או לנפשיהא אחראי לכל נז הקבלן 12.1
, ולכל אדם או גוף אחרים )צדדי ג'(, שייגרם כתוצאה ממעשה או הלמזמינה ו/או לעובדיה ו/או לבאים מטעמ

התחייבויותיו    הפרתת קבלנים וקבלני משנה, הנובעים ממי מעובדיו ו/או מי מטעמו, לרבו הקבלן ו/או מחדל של 
 .נשוא הסכם זה ו/או בקשר עמן

 
כל הפעולות, המעשים והמחדלים שיעשו או יחדלו על ידי הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים מטעמו 

דלו על ידו כקבלן עצמאי ו/או עבורו תוך כדי בצוע שרותי הקבלן, לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו או יח
 נו ועל אחריותו.העובד על סיכו

 
הנמצאים בשרותו והוא  מם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/אווהקבלן יהיה אחראי לשל 12.2

לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של  ו/או לעובדאו הסכם מגיעים על פי דין המתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי 
הנובעים מביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה  כוש,לנפש ו/או לר, לגוף ו/או וצאה מתאונה או נזק כלשהםהקבלן כת

מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם  המזמינהוהוא פוטר בזאת את זה ו/או בקשר עמו, 
בדים עצמאיים הן של הקבלן והן לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועו

 י משנה.של קבלנ
 

שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מכל סוג שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב יהקבלן י 12.3
נזק שהקבלן אחראי לו כאמור לעיל, כלפי המזמינה ו/או ניזוק כלשהו, והוא יהא חייב לפטור את המזמינה  כל 

מיד עם דרישתה פה את המזמינה בכל סכום כאמור לעיל שיהקבלן   שתוגש נגדה בקשר לאמור לעיל.מכל תביעה 
חובת השיפוי של הקבלן תחול גם ביחס לנזקים בגין פעולות המוטלות על המזמינה עפ"י דין, ואשר   של המזמינה. 

 בוצעו באמצעות הקבלן בהתאם למסמכי המכרז. 
 

 
מאחריות כלשהי על  הקבלן, כדי לשחרר את לןהקבל ו/או בעצם עריכת ביטוחים על ידי לעישבסעיפים אין באמור  12.4

 חובה נוספת מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בדין. פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על המזמינה
 
 
 

  ביטוח .31
לפני מועד  קבלןה י כל דין, מתחייב על פי חוזה זה ו/או על פ קבלןשל הוהתחייבותו מבלי לגרוע מאחריותו  13.1

 תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורואו לפני מועד זה זה ו/מה על חותיהח
ו/או כל תקופה זה  חוזהבמשך כל תקופת מתן השירותים נשוא על חשבונו , לערוך ולקיים )המוקדם משניהם(

ת מצעות חברם להלן, באאת הביטוחים המפורטיאחריות מקצועית,  אחרת כמפורט בחוזה זה לעניין ביטוחי
 :(או "הביטוחים" "קבלן)להלן: "ביטוחי ה לפעול בישראלמורשית כדין הביטוח 

 

 אחריות כלפי צד שלישי. 13.1.1

 חבות מעבידים. 13.1.2

 אחריות מקצועית. 13.1.3
 

 המזמינהלהמציא לידי מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו,  קבלןה 13.2
)להלן: "אישור ביטוחי  'כנספח בזה  חוזהתאם לנוסח המצורף לכנ"ל בההביטוחים  אישור בדבר עריכת

 )נוסח מקורי(. כשהוא חתום כדין על ידי המבטח"(, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, קבלןה
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ו/או לא תגרע ע כאמור, לא תפג ( 'נספח ב)המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח מוסכם בזה כי  13.2.1
 . וזה זהפי חעל  קבלןהתחייבויות המ

 וללא( הינה תנאי יסודי בחוזה זה 'נספח ב) קבלןכי המצאת אישורי ביטוחי ה קבלןמוסכם בזה על ה 13.2.2
 .לא יוכל להתחיל בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים'( ב)נספח  קבלןהמצאת אישורי ביטוחי ה

 

משנה של  יוקבלנ קבלניםלפי בגין ו/או כ קבלןר גם את אחריותו של הבין הית יורחבו לכסות קבלןי הטוחיב 13.3
ייחשב למעבידם(, ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו הביטוחים לשפות את המזמינה  קבלן)היה וה קבלןה

ו/או מי מטעמו )להלן: "יחידי  קבלןו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל רשלני של ה
  וטח"(.המב

 

במשך כל  הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם חוזה זה, הביטוחים  חזיק בתוקף את כללה קבלןהעל  13.4
 קבלןאחריות מקצועית, על ה ביטוח בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את. זה בתוקף חוזההתקופה בה יהיה 

 לות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זהלכל פעי בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דיןלהחזיק 
 .על נספחיו

 

מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר עם מתן השירותים נשוא  קבלןה 13.5
מתחייב כי בכל ביטוחי  קבלןה ביצועם.אחר שהובא ויובא לצורך  רכושהחומרים וכל  חוזה זה  לרבות את הציוד,

ייכלל סעיף מפורש בדבר  קבלןי הערכת על ידש מורחב הנ)אם וככל שייערכו( לרבות פוליסת א בלןקהרכוש של ה
ובלבד שהאמור כלפי המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  קבלןויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי ה

 .זדוןבבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 
 

)נספח  קבלןלנספח אישור ביטוחי ה 1פי סעיף ל ע קבלןדי הוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על יפוליסת ביט 13.6
( תורחב לשפות את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם 'ב

יף "אחריות צולבת" על פיו ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפיפות לסע קבלןאחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של ה
 מיחידי המבוטח.פרד עבור כל אחד ו נערכו בנטוחים כאיליראו את הבי

 

(  תורחב ')נספח ב קבלןלנספח אישור עריכת ביטוחי ה 2על פי סעיף  קבלןפוליסת חבות מעבידים הנערכת על ידי ה 13.7
ת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי ונקבע לעניין קרות תאונהיה לשפות את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה 

, כי הינם תוך כדי ו/או עקב עבודתם קבלןם המועסקים על ידי הגרמו למי מהעובדייטוח"( שיין: "מקרה ב)להל
כלפי מי  קבלןו/או לעניין חבות ה קבלןנושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי ה

 מהמועסקים על ידו.
 

ח חבות מעבידים כאמור ביטו לערוךשלא  רשאי קבלן, לעיל מוסכם כי ה13.7בסעיף למרות האמור  13.8.1
להלן  13.7(, במלואו או בחלקו, אולם הפטור כאמור בסעיף 'נספח ב( לאישור עריכת הביטוח )2בסעיף )

מתחייב כי במידה ויעסיק עובדים לצורך מתן השירותים  קבלן.  היחול כאילו נערך הביטוח במלואו
, 13.7 –ו  13.1.2בסעיפים ן האמור ב מחייטוח כמתאת הבי קבלןם החוזה, למזמינה, יערוך הבקשר ע

 . ( וימציא למזמינה אישור כנדרש על פי חוזה זה'נספח ב( לאישור עריכת הביטוח )2ובסעיף )לעיל 

אינו עורך ביטוח חבות מעבידים,  קבלןובמידה והלעיל  13.7בסעיף נוסף ומבלי לגרוע מהאמור ב 13.8.2
זה,  חוזה נשוא מתן השירותיםתחילת  עדמומחר יאו , לאהמזמינהלהמציא לידי  קבלןהמתחייב 

 המצורפת, ((1) 'נספח ב) "ת אי העסקת עובדיםבהתאם לנוסח "הצהר בגין אי העסקת עובדיםצהרה ה
 .קבלןהכדין על ידי  מהא חתויזה כשה לחוזה

 

( 'נספח ב) לןקבלנספח אישור ביטוחי ה 3על פי סעיף  קבלןפוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי ה 13.8
היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה תורחב לשפות את 

וזאת מבלי ו/או מנהליו ו/או עובדיו  קבלןבמעשה ו/או מחדל רשלני של ה ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל 
בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת . או עובדיה/המזמינה ו/או מנהליה וכלפי  קבלןבות החביטוח לגרוע מ

 )ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח. 6הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 
 

לערוך  קבלןיש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, מתחייב ה קבלןהיה ולדעת ה 13.9
 כי : לכך מים ולגרוםלקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשליו

 

מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על  קבלןהבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך  13.9.1
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא מי מטעמה זכות התחלוף כלפי המזמינה ו/או 

 . ןזדוביחול לטובת אדם שגרם לנזק 
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, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב לשפות את לןבקשיערוך ה בביטוחי אחריות נוספים או משלימים 13.9.2
 .קבלןהמזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחדל רשלני של ה

 

ן האמור למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מ 13.10
 קבלן, ועל הקבלן(, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על ה'ב ספח)נ קבלןי הבחוזה זה ובאישור עריכת ביטוח

לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח 
ו/או ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה  מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה קבלןבהתאם. ה

 יות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.שור לגבולות האחרעמה בכל הקמי מט
 

אלא ו/או לשנותם לרעה בתקופת הביטוח, יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  קבלןביטוחי ה 13.11
מבטחי  ת.ו לעשות זאיום מראש על כוונת)שלושים(  30ר רשום מזמינה הודעה בכתב בדואול קבלןל שלחאם 

אם המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה שכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה ביטול  ל לא יהיה תוקף יתחייבו כי  קבלןה
 .ההודעה ממועד משלוחהימים )שלושים(  30ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  נשלחהלא 

 

על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח  ןקבליטוחי הולמזמינה כי איזה מב קבלןיודיע ל קבלןבכל פעם שמבטחו של ה 13.12
 קבלןלעיל, מתחייב ה 13.11( עומד להיות מבוטל ו/או משונה לרעה, כאמור בסעיף 'נספח ב) קבלןאישורי ביטוח ה

יטול ו/או השינוי לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמינה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הב
 עיל.ם, כאמור ללרעה של הביטוח הקוד

 

השירותים נשוא העבודות ו/או מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  גרועל מבלי 13.13
 אשרלדאוג כי קבלני המשנה  קבלן, מתחייב הקבלןמשנה מטעם ה קבלןזה או חלק מהם יבוצעו על ידי  חוזה

אף הם את כל הביטוחים  ויקיימו כויער, םר עמהשירותים או בקש מתןוען של העבודות ובביצביועסקו על ידו 
יכללו את כל  אלולעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים  כמפורט זה להסכם הביטוחבסעיף  הנדרשים

, לרבות בנספח , כמפורט לעיל ולהלןקבלןעל זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי ה ויתוריםווה התנאים, ההרחבות
אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות  לןבק. ה('פח ב)נס קבלןאישור ביטוחי ה

 .(קבלן)אישור ביטוחי ה 'נספח בבלמפורט בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים  בהתאםביטוח תקפות 
 

ות ו/או ה בגין מעשה או מחדל בביצוען של העבודיישא באחריותו על פי דין כלפי המזמינ קבלןמובהר בזאת, כי ה 13.14
ה בקשר עם חוזה זה, לרבות עבודות ושירותים אשר יינתנו על ידי קבלן המשנה, ם הניתנים למזמינתן השירותיבמ
הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמינה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לה, במישרין ו/או  קבלןוה

באיזו נזק כאמור מכוסה ובדן ו/או , בין אם אירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנהבעקיפין, עקב הש
 (  ובין אם לאו.')נספח ב קבלןמהפוליסות המפורטות בסעיף זה )ביטוח( ו/או בנספח אישור ביטוחי ה

 

ידי המזמינה  קודמים לכל ביטוח הנערך עלראשוניים וייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  קבלןביטוחי ה 13.15
לרבות כל טענה  בדבר שיתוף ביטוחי המזמינה. ו/או תביעה או טענהו/ שהעל כל דרי יםמוותר קבלןה יוכי מבטח

 המזמינהכלפי  "ביטוח כפל" תטענלרבות כל  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 יה.וכלפי מבטח

 

ד המזמינה תביעה כנג דרישה ו/אומצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  ןקבלמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה 13.16
ו/או המשמש אותו במתן השירותים נשוא חוזה זה  קבלןמנהליה ו/או עובדיה בגין נזק לרכוש בבעלותו של הו/או 

פוטר בזאת  זכאי לשיפוי בגינו, על פי ביטוח הרכוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו( והוא קבלןואשר ה
)לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על לנזק כאמור  מכל אחריותאו עובדיה את המזמינה ו/או מנהליה ו/

 .אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון. (קבלןה
 

וח( לרבות באישור ביטוחי לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף זה )ביטמתחייב  קבלןה 13.17
וראות ה ולקיים את כל למלאיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולום אחר ש(, וכל תש'נספח ב קבלןה
ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות , ות כלשונןפוליסה

 קשר עםותים בהשירמתן ה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותיסולדאוג ולוודא כי הפולהביטוח, ככל שקיימות 
אחריות מקצועית יחזיק, כאמור,  ביטוח כי את קבלן. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב החוזה זה

 זה, על נספחיו. בקשר עם הסכםעל ידו נעשתה  אשר מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילותבתוקף כל עוד 
 

הוות עילה לתביעה על פי ביטוח וע העלול לעל כל איר עם היוודע למנהליוייב להודיע למזמינה מתח קבלןה 13.18
ככל לשתף פעולה עם המזמינה  קבלןמעבידים. כן מתחייב ה חבותאחריות כלפי צד שלישי או אחריות מקצועית, 

חליט להגישה ת נההמזמיככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר  ,קבלןשהדבר אינו נוגד את אינטרס ה
 .קבלןעל פי ביטוחי ה ינהכויות המזמו/או מימוש ז למבטחים
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יהיה אחראי לשפות את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  קבלןכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה 13.19
איזו מתנאי  תנאיבאופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת ו/או אי קיום 

 .מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידוו/או  קבלןהדי י עלשלא בתום לב הפוליסות מ
 

ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של הפרייקבע בפוליסות כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 13.20
ל, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה , לרבות, אך לא מוגבקבלןהת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ תנאי 

המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  לקבלת בזכויות  יפגעולא ו/או מי מטעמו,  קבלןהלב על ידי נעשו בתום ש
 שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

 

אישור  לחזור ולהפקיד את קבלןה, מתחייב קבלן)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי ה 7 -לא יאוחר מ  13.21
מתחייב לחזור  קבלןבגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, ה, לעיל 13.11בסעיף ( כאמור 'נספח ב)עריכת הביטוח 

הינו מחויב בעריכת הביטוחים במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד , קבלןולהפקיד את אישור ביטוחי ה
 על נספחיו. חוזה זהבהתאם לאמור ב

 

בשינויים, מינה  ו/או ל ידי המזבבדיקתם ע , המצאתם ו/אוקבלןאין בעריכת ביטוחי המוסכם בזה במפורש כי  13.22
ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי  האו על מי מטעמו/כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה 

להטיל אחריות ו/או כדי  או על פי כל דיןו/על פי חוזה זה  קבלןשל הו/או מהתחייבויותיו אחריותו מלצמצם 
 ם מטעמה.ל מי מהבאיכלשהי על המזמינה ו/או ע

 

לעיל  13.21  –ו 13.11כאמור בסעיפים  קבלןי הטוחיאי המצאת אישור בהמצאת או מובהר כי  קבלןהסר למען  13.23
 על נספחיו. פי חוזה זה - על קבלןהבמועד, לא תפגע בהתחייבויות 

 

מתחייב  קבלןיל והכאמור לע קבלןהביטוח שיומצאו על ידי הלבדוק את אישורי )אך לא חייבת(  תהמזמינה רשאי 13.24
 .לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו נשוא חוזה זה

 

אישורי לבדוק את  הביחס לאישורי הביטוח וזכות המזמינהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  קבלןה 13.25
ת וכל אחריוכל חובה  המי מטעמעל או ו/ המזמינהינה מטילה על כמפורט לעיל, א נםולהורות על תיקו הביטוח

שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא 
 ו/או על פי כל דין. זה חוזהעל פי  קבלןההמוטלת על 

 

 על פי תיכאז אכל סכום לו הילעכב  תרשאי תהייה נההמזמיבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  13.26
ובתנאי בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה  קבלןהדת לזכות מוהעביטוח( מהתמורה הסעיף זה )סעיף תנאי 

)שבעה( ימים מראש. מוסכם בזה על המזמינה כי עם תשלום תגמולי הביטוח  7, בכתב, קבלןשהודיעה על כך ל
הוצאות שנגרמו  בניכוימעוכב ום ההסכ קבלןאם למוסכם על המזמינה, יושב לבמלואם ויישוב התביעה בהת

 למזמינה )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.
 

בלבד, ובכל מקרה  קבלןמוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על ה 13.27
 .לא על המזמינה ו/או מי מטעמה

 

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק  קבלןב העיל, מתחייבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לבנוסף ומ 13.29
לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, 

ם נשוא חוזה זה, לרבות אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותי
ת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי זמני, יהיו בכל ען מקרי או ועסקו באופשליחיו ואלה שי

 החוקים הנ"ל.
 

( בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות י הקבלןביטוחזה ) 15 בסעיףמובהר בזאת, כי כל הוראה  13.30
על פי ו/או  ם בחוזה זהעיפים אחרילנזקים באם יגרמו כאמור בס קבלןת של ההחוזה בדבר אחריותו הבלעדי

 הדין.
 

 .( הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזהי הקבלןזה )ביטוח 13 סעיףובהר, כי הוראות מ 13.31
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 והפרות סיום החוזה .41

 

)בין  זהתראה לה להביא חוזה שכל עת ומכל סיבה בכי המזמינה רשאית, , מוסכם בזאתמבלי לגרוע באמור לעיל,  14.1
, כולו או מקצתו לידי גמר על ידי הודעה בכתב שיחולו שינויים במדיניות הדיגום ובהנחיות הרגולציה(תר, ככל הי

ימים מיום מתן  7פחות ל. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים החוזה בתאריך הנקוב בהודעה אשר יהיה קבלןלעל כך 
 ההודעה. 

 
שכרו בעד אותו חלק  קבלןישולם ל, קבלןידי ה וזה עלקב הפרת החבנסיבות שאינן ע ובא החוזה לידי גמרה 14.2

, לפי אסמכתאות אשר יוצגו על עד להבאת החוזה לידי גמרואשר אושרו על ידי המזמינה שהוא ביצע  עבודותמה
 .ידי הקבלן, לשביעות רצון המזמינה

 
את ההפרה לאחר שקיבל על כך  ןלא תיקו על פי הסכם זה, כולל נספחיו, ויבויותיאחת או יותר מהתחי קבלןהפר ה 14.3

היה תבאופן מיידי(,  יש חובה לתקנהיום )אלא אם כן מדובר בהפרת בטיחות אשר  5של  נהמנציג המזמיהתראה 
על ידו  שבוצעו עבודותתמורה רק בגין אותה עבודה ו קבלן. במקרה כזה תגיע להסכםאת לבטל  תרשאי נההמזמי

 .הוצאות שנגרמו למזמינה הפסדים או, בקיזוז עד ליום הפסקת ההסכם
 

לכל סעד נוסף על פי חוזה זה ו/או על פי דין  אותו צדשל  וחוזה זה כדי לגרוע מזכותל צדאין בשימוש בסעד לו זכאי  14.4
 בקשר  עם חוזה זה.

 
אחד מהם  ה והפרת כלנאים עיקריים בחוזה זהינם ת 19 , 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 3, 2 סעיפים 14.5

חשב הפרה יסודית של חוזה זה, המזכה את הצד כלפיו הופר החוזה בזכות לבטל את החוזה וזאת מבלי לגרוע ת
 ל סעד אחר לו הוא זכאי על פי דין ועל פי חוזה זה.מכ

 
ות בהתאם ו/או ביצוע הבדיקבהגעה לאתר ן: איחור רועים כדלקמיבנוסף לאמור לעיל, יהיו הפרות יסודיות גם הא 

 אי הגשת, או איחור בהגשת אילו מן הדו"חות הנדרשים, עפ"י המפרט הטכני.המפרט הטכני ו/או  הוראותל
 

 או הוטל עיקול על איזה מנכסיו, או הוגשה בקשה לפירוקוו/או צו הקפאה ו/צו כינוס נכסים  קבלןניתן כנגד הם א     14.6
 נה תהא רשאית לבטלו, וזאת מבלי לגרוע מכלמימזודית, וההפרה יס קבלןאילו הופר החוזה על ידי הייחשב הדבר כ

 סעד אחר לו היא זכאית על פי דין ועל פי חוזה זה.

עבור אי הגעתו של הקבלן למקום הדיגום במועד עפ"י מסמכי המכרז ו/או אי הגעתו של הקבלן בכלים הנדרשים      14.7
גין המזמינה( )למעט בבע על ידי שית אשר תקע הדיגום )בפרט לפי תכנית הדיגום החודובמוכנות הנדרשת לביצו

₪   2,000ארכה לביצוע העבודות אשר אושרה מראש ובכתב על ידי המזמינה(, יפצה הקבלן את המזמינה בסך של 
 ליום.  

התאם לתוכנית בנוסף לאמור לעיל, ככל שהקבלן לא ביצע את מספר הדיגומים במועדים הנדרשים בחודש ב
עבור כל דיגום בחסר, ₪  1,000מינה בסך של צה הקבלן את המזמזמינה, יפע על ידי ההדיגום החודשית אשר תקב

וזאת בנוסף לכל סכום אחר שיידרש לשלם בגין כל ההוצאות ו/או ההפסדים ו/או הנזקים אשר נגרמו למזמינה, 
ים לו שהפיצוימסמכי המכרז. הקבלן מצהיר, כי ידוע  ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למזמינה עפ"י הדין או

אופן סביר את הנזקים העלולים להיגרם למזמינה בשל הפרת ההסכם על ידו, והוא ם הנ"ל משקפים בהמוסכמי
 מוותר על כל טענה בקשר לכך.

 
 1,000של  , יפצה הקבלן את החברה בסךובהתאם להוראות הדין עבור אי תיעוד של דיגום, כנדרש במסמכי המכרז

 לדיגום. ₪ 
 

אם להוראות הדין ו/או בהתאם להנחיות ו/או הכללים, כפי שיתעדכנו מעת לעת, בהתהדיגומים  עבור אי ביצוע
 לדיגום. ₪  1,000יפצה הקבלן את החברה בסך של 

 
כך מוסכם כי כל עוד הספק הגיש תכנית דיגום חלופית למועדים המתוכננים שאושר על ידי התאגיד מראש ובכתב 

  לא ייקנס.המקורית, הספק ית הדיגום נדרש בתוכנשסך ימי הדיגום בחודש לא פחתו מה
 כמו כן מוסכם כי בכל מקרה של אי עמידה בלוח זמנים לדיגום בשל מצב בטחוני לא יחול נושא הקנסות על הספק.             

 
התמורה המגיעה לקבלן עבור אותה  כמו כן, בכל מקרה של איחור בהעברת תוצאות הבדיקות לחברה, יקוזז מן 

ן כל יום איחור. האמור בסעיף זה לא יחול במקרה שהתאגיד אישר לות הבדיקה בגימע 10%-ה לקה סך השוובדי
 בכתב איחור בביצוע.

  
 

הפיצויים והקנסות הקבועים לעיל הינם בנוסף לכל סעד ו/או זכות הנתונים לחברה עפ"י החוזה ו/או  יובהר כי 14.8
 עפ"י כל דין.

 
ה כל למזמינ קבלןו בוטל חוזה זה, מכל סיבה שהיא, יעביר הו הסתיים אבכל מקרה במוסכם בין הצדדים כי  14.9

)להלן:  שהוכן על ידו במסגרת חוזה זה ינהמזמחומר שנמסר לו על ידי ה כל תוכנית ו/או כל אוו/מסמך 
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 התקין של םפעולה עם מי שתורה המזמינה לצורך המשכישתף  קבלןכמו כן מוסכם בזאת כי ה."(המסמכים"
  .את ללא כל תשלום נוסףזו, עבודותה

 
 איסור הסבה .51
 

יותיו על פי החוזה, כולן אין הקבלן רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר לאחר את זכויותיו או התחייבו 15.1
או חלקן, או כל טובת הנאה על פיהן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה 

 לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב, ובתנאים שתקבע החברה.  לא אם קיבלאו חלקן, אזה, כולן 
 

, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב, ימשיך המחה הקבלן את זכויותיו ו/או התחייבויותיו עפ"י החוזה 
הקבלן להיות אחראי כלפי החברה עפ"י הסכם זה, ויישא בכל נזק אשר ייגרם על ידי צד שלישי או מי 

 ו.מטעמ
 

, אין בה לכשעצמה משום ובין בדרך אחרת משתלם לפי שעות העבודה סקת עובדים, בין ששכרםעה 15.2
 .הן לאחרהעבודות, או של חלק מ מסירת ביצוען של

 
אישור החברה את וכאשר יקבל  עבודה או חלק ממנה לקבלן משנה רק אםהקבלן יעביר את ביצוע ה 15.3

כפוף לתנאים בוהמשנה, תו של קבלן משנה ולזהוקה( לקבלן מראש ובכתב להעברת העבודה )או חל
ת קבלן משנה, קיבל הקבלן את אישורה של החברה כאמור לביצוע חלק מן העבודה באמצעו .שבאישור זה

 הוא לא יהא רשאי להחליף את קבלן המשנה הנ"ל, אלא באישורה מראש ובכתב של החברה.
 

הקבלן מאחריותו  את כדי לפטוראין  קבלן משנה במתן הסכמה כאמור מטעם החברה להעסיק 15.4
 ותשל מבצעי העבוד מלאה לכל מעשה ישא באחריותיולפי דין, והקבלן זה והתחייבויותיו לפי חוזה 

 ., באי כוחם ועובדיהם)לרבות קבלני משנה אשר זהותם אושרה על ידי החברה(
 

ד של קבלן, אשר או כל עוב קבלן משנה,המזמינה רשאית בכל עת לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל  15.5
מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר תוך פרק זמן סביר בהתחשב בנסיבות לפי ראות עיניו אינו 

ימים. ההחלפה הנ"ל תעשה  7ין ובתפקידו של אותו עובד/קבלן משנה, ולא יאוחר מאשר תוך יהענ
 בעניין זה. י המזמינה כלשהי כלפ באחריותו של הקבלן ועל חשבונו, ולקבלן לא תהא טענה

 
 
 שונות .61
 

ת המצוינת בראש חוזה כל הודעה שצד צריך ליתן לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או בדואר רשום לפי הכתוב 16.1
 שעות ממועד משלוחה. 72זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנתקבלה על ידי הנמען בתום 

 
שיוכנו ו/או התוכנות  םמסמכיהכויות היוצרים בכל זל מין ו/או סוג שהוא, לרבות מכת ל הזכויוובהר בזאת כי כמ 16.2

, הנם רכושה וקניינה של המזמינה, "(המסמכים)להלן: " חוזה זהבקשר ו/או על פי  קבלןעל ידי הו/או יסופקו 
יות היוצרים, וכז, לרבות וותר בזאת לטובתה של המזמינה ומעביר לה את כל הזכויות במסמכים הנ"למ קבלןוה

מען הסר ספק, מובהר כי המזמינה תהיה רשאית להשתמש לוהמזמינה תהיה רשאית להשתמש במסמכים הנ"ל. 
יהיה פטור מכל אחריות על פי הסכם  קבלןאולם ה אחר קבלןבאמצעות  , גםת שינויים ותיקונםרבול, םבמסמכי

, והכל לשינויים ו/או התיקונים שבוצעו כאמורייחס , בהתכלשהוזה במידה ובוצעו שינויים ותיקונים על ידי  צד ג' 
 . בהתחשב במהות השינויים ו/או התיקונים שבוצעו

 
לא תהא זכות עכבון כלשהי על מסמכים ו/או מידע ו/או נתונים ו/או רכוש אחר  קבלן, למרות האמור בכל דיןל 16.3

מתחייב  קבלןבקשר ו/או עפ"י חוזה זה, וה קבלןידי ה, לרבות מסמכים ו/או מידע שהוכנו על המזמינהכלשהו של 
 להעביר את כל המסמכים ו/או המידע הנ"ל לידי המזמינה מייד עם דרישתה כי יעשה כן.

 
המזמינה תהא רשאית לקזז מן הסכומים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לו ממנה, בין שהינו קצוב ובין שאינו  16.4

 קצוב. 
 

הן לצורך אמדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את המזמינה.  ינות,, ככל שמצוחוזהת במסמכי ההכמויות המצוינו 16.5
 .במחירון/כתב הכמויותהמזמינה להקטין או להגדיל את הכמויות המפורטות ב

 
בלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו, וכל מידע אשר הגיע הק 16.6

יצועו של חוזה זה, ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של יעתו עקב בו יגיע לידא
 זה זה.חו

חייב בזאת שלא להימצא בניגוד עניינים ו/או לא לעסוק בכל נושא אשר קיים לגביו חשש לניגוד הקבלן מצהיר ומת 16.7
  נה צרכנית של התאגיד.אשר החברה ודתו עניינים בכל הנוגע לעבודתו עבור החברה לבין עב

 
ידי הקבלן לפי  שום מחלוקת בין הצדדים לא תהווה עילה להפסקת ו/או עיכוב ו/או דחיית השירותים הניתנים על 16.8

 יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה מצדו, על כל המשתמע מכך. –חוזה זה.  עשה כן הקבלן 
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 כוננות בשעת חירום .71

בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, כפי שהוטלו ו/או יוטלו עליו ע"י החברה, לפי מסמכי  ךיחייב להמשהקבלן מת 
ב, רעידת אדמה, פעולת טרור וכיו"ב(, אלא אם ת אויום )דהיינו בעת מלחמה, פלישהחוזה והמכרז, גם בשעת חיר

 ניתן צו מהרשויות המוסמכות המונע ממנו להמשיך את העבודה, ובאישור החברה בכתב.      
 

במקרים כאמור לעיל לא תישמע כל טענה מצד הקבלן בדבר סיכול ו/או כח עליון, והוא מתחייב להמשיך ולפעול  
ם להוראות החברה, כפי שיינתנו לו מעת לעת בקשר להיערכות בשעת אם למסמכי החוזה/המכרז, וכן בהתאבהת

 חירום.  
 

בחתימתו על הסכם זה מצהיר ומתחייב הקבלן כי הוא מסכים לאמור לעיל, כי לקח בחשבון את כל הנתונים 
 רות בכך, ככל הדרוש.הקשורים לכך, וכי יש באפשרותו להיערך לכך ולבצע את כל הפעולות הקשו

 
 
 

 או הצדדים על החתום:לראיה בו
 
 
 
 

___________________________  ___________________________ 
 קבלןה        המזמינה
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 'אנספח 
 

 עבודה התחלתצו נוסח 
 

 

 תאריך:__________

 לכבוד

__________________ 

 

 ג.א.נ

  צו התחלת עבודההנדון:    

 

 ,רשת שפכי תעשייה ומי, יקות מעבדה של שפכים סניטארייםעבודות דיגום ובדלהתחיל בביצוע  הנכם מתבקשים .1
 _.____לא יאוחר מיום ______זאת ו למכרז הנ"ל,, בהתאם להצעתכם 02/2019מכרז מס' לפי 

 , ועל פי הוראות המזמין.המכרזהעבודות תבוצענה על ידכם על פי המפרטים ויתר מסמכי  .2

 

 בכבוד רב,

 

          _________________________ 

 מ"מי לוד בע                             

 

 הננו מאשרים קבלת צו עבודה זה.

________________________ 

 הקבלן               
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 ב' להסכםנספח 

 ביטוחי הקבלןאישור 

 __________תאריך :          

 לכבוד

 "החברה"(  מי לוד בע"מ )להלן:
 18רחוב אבא הילל סילבר 

 71294 -לוד 

 א.ג.נ.,

  .יםביטוחעריכת אישור הנדון: 

 __________________________________ : על פי חוזה/מכרז מס'

 למתן שירותי דיגום ובדיקות מעבדה של דגימות שפכים סניטאריים, שפכי תעשיה ומי : למתן שירותי

 כם"( עבור החברה.: )"השירותים" ו/או "ההסרשת

 לתקופה יטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנוחברה לב __________אנו 

 ."(תקופת הביטוח)שני התאריכים נכללים ולהלן: " __________ ועד ליום __________ שמיום

 "( את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:הקבלן)להלן : "____________________  : על שם

 

 ________________פוליסה מס': ______ צד שלישי  .1

מעשה או פי דין בשל -המבטח את אחריותו של הקבלן עלכלפי צד שלישי  ביטוח אחריות הכיסוי הביטוחי : 
או נזק לגופו ו/או לרכושו פגיעה לאובדן מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו 

 פגיעה ותלרבמתן השירותים בקשר עם ההסכם, בכל הקשור ל של כל אדם ו/או גוף שהוא
 ה.לעובדיאו /ו הלמנהלילחברה ו/או  נזק או

 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ש"ח )מיליון ש"ח( לאירוע 01,000,00 גבול האחריות : 

 הקבלןבדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח ביטול הגבלות : 
מתקנים , מתקנים סניטאריים פגומים, ועובדיהם קבלנים ו/או קבלני משנהוכלפי ין בג

שביתה והשבתה, הרעלה כל דבר מזיק חשמליים, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, 
במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים 

 .(חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי הקבלןש

)להלן:  הורחבה לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהת הביטוח פוליס .1.1 תנאים מיוחדים : 
ו/או  הקבלןמחדלי  למעשי ו/או על מי מהם שתוטל אחריות בגין, "יחידי המבוטח"(

צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד  אחריות לסעיף בכפוף וזאת מנהליו ו/או עובדיו
 .המבוטח אחד מיחידי עבור כל

ו/או  שאינו רכוש בבעלותו החברהפורש כי רכוש מצוין במ בפוליסת הביטוח .1.2  
)למעט אותו חלק של  , ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישיהקבלןשימושו, של 

 הרכוש עליו פועל הקבלן ישירות(.

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .2

)נוסח חדש(  הנזיקין פקודתהקבלן על פי  חריותו שלמעבידים המבטח את אחבות ביטוח  :הכיסוי הביטוחי  
כלפי כל העובדים המועסקים על  1980 פגומים, התש"ם ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים

ו/או מחלה מקצועית )להלן:  תאונת עבודהבגין  בקשר עם ההסכםבמתן השירותים ידו 
הקשור  בכלביטוח במשך תקופת ה די ו/או עקב עבודתםתוך כלמי מהם "מקרה ביטוח"( 

 .במתן השירותים בקשר עם ההסכם

 לתובע. ₪ 000000,6, גבול האחריות : 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ₪ 000,00020,  

ו כלפי קבלנים ו/א הקבלןומנוחה, חבות  עבודהת בדבר שעו ותביטוח זה אינו כולל הגבל ביטול הגבלות : 
, פיתיונות ורעלים והן בדבר חשב כמעבידם(והקבלן יי)היה  עובדיהםאו /קבלני משנה ו
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 .העסקת נוער המועסקים על פי החוק

 לענייןונקבע היה  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה,לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח תנאים מיוחדים : 
מי מעובדי הקבלן ו/או כלפי  ן נושא בחובות מעביד כלשהמי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות

 .הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו ניין חבותלע

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  .3

הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה  המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית  הכיסוי הביטוחי : 
ל רשלני שה או מחדבמע ןחובה מקצועית שמקור הפרת יןבגין רשלנות מקצועית ו/או בג

 .בקשר עם ההסכם מתן השירותים במסגרתשל הקבלן ו/או עובדיו 

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

, איחור, השהייה או אובדן שימושמבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  ביטול הגבלות : 
חבות הקבלן הרחבות בגין  כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה וחמקרה ביט עיכוב בעקבות

לאירוע ולתקופת הביטוח( חריגה ₪  75,000,000)מוגבל לסך של  אובדן מסמכיםעקב 
 .הקבלן עובדימי מחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של ו בתום לב מסמכות

 בגין אחריותו/או מנהליה ו/או עובדיה  רההחבות את לשפ הורחבה פוליסת הביטוח .3.1 :תנאים מיוחדים  
מעשה או מחדל רשלני מצד הקבלן וזאת מבלי לגרוע על מי מהם עקב  תוטלאשר 

 .ו/או מנהליה ו/או עובדיה החברהחבות הקבלן כלפי ביטוח מ

 .מיום __________בי פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטי 3.2  

חודשים לאחר תום תקופת  6וליסת הביטוח תקופת גילוי של כן מכסה פכמו  3.3  
שנועד בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל  הביטוח

מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי . לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו
נתגלו  יטוח ואשרירועים שעילתם לפני תום תקופת הבהרחבה זו יחול אך ורק על א

 .לראשונה בתקופת הגילוי

ראשוניות הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  .4.1 : כללי .4
או ו/וכי אנו מוותרים על כל דרישה י החברה ביטוח הנערך על יד קודמות לכלו

 כות כאמורלרבות כל טענה ו/או ז .החברה וחיבדבר שיתוף ביטו/או תביעה טענה 
כלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59בסעיף 

 .יהוכלפי מבטחהחברה 

הביטוח וההשתתפות העצמית  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .4.2  
 .י מטעמהחלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או מ

איזו תנאי מ ו/או אי קיום בתום לב של תנאי ם לב בתוה הפר הננו מאשרים כי .4.3  
החברה ו/או מנהליה ו/או בזכויות  ופגעילא הקבלן, ת הביטוח על ידי ופוליסמ

 .על פי ביטוחים אלולקבלת פיצוי ו/או שיפוי עובדיה 

 וגם או לא יבוטלו,לא ישונו לרעה הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל , כמו כן  .4.4  
 30הודעה כתובה בדואר רשום לחברה  תישלחפת הביטוח, אלא אם במשך תקו
 החברהשכאלו לגבי לביטול ו/או לשינוי וכי לא יהיה תוקף  יום מראש)שלושים( 

לעיל כאמור בכתב הודעה חברה לידי ה נשלחהאם לא ו/או מנהליה ו/או עובדיה 
 .ההודעה ממועד משלוחהימים ם( )שלושי 30ובטרם חלוף 

במפורש  מפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונוביטוחים הה
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה,

 

 בכבוד רב,
 

 חותם()תפקיד ה  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 " 1נספח " ב' 

  ן פטור מאחריותרה על מתהצה
 

 __________תאריך :          

 לכבוד ל

 מי לוד בע"מ )להלן: "החברה"( 
 18רחוב אבא הילל סילבר 

 71294 -לוד 

 

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים 

 הסכם  ______/____

 רשת ומיי תעשיה דגימות שפכים סניטאריים, שפכשל  דיגום ובדיקות מעבדה מתן שירותי

 )להלן: "השירותים" ו/או ההסכם, "בהתאמה"(.

 מצהירים בזאת :___________________________ אנו 

אשר בבעלותנו ו/או ציוד חשמלי  אלקטרוניהננו משתמשים בעבודותינו שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות  ציוד  .א
  דון.חוזה שבנלצורך מתן השירותים בקשר ל אותנוכל ציוד אחר המשמש ו/או 

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו להתחייב כדלקמן: .ב

מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש ו/או לציוד האמור  הו/או עובדי הו/או מנהלי החברההננו פוטרים את  .1
י מי שגרם לנזק , כל זאת למעט כלפסכםמתן השירותים ובעת ביצועם בהתאם להב אותנו המשמשלעיל 

 בזדון.

מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד  הו/או עובדי הו/או מנהלי ברההחים את הננו פוטר .2
במקרה שכזה,  הו/או עובדי הו/או מנהלי החברההמוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב )התחלוף( כלפי 

 ה.ולמעט כנגד חברות שמיר למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו  הו עובדיו/א ההליו/או מנ החברההננו פוטרים את  .3
ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי 

את למעט כלפי מי ובסביבתו הקרובה, כל ז מתן השירותיםמטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו באתר 
 .שגרם לנזק בזדון

עלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור היה ות .4
מנהליה ו/או לרבות  מטעמהו/או מי  החברהלעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

 ראשונה.דרישתו הבות הוצאות משפטיות מיד עם קבלת בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לר עובדיה

לביטוח אחריות מקצועית, כאמור באישור עריכת  ההננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליס .5
(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו למתן 'בנספח הביטוחים )

 השירותים ועל פי כל דין.

 החתום ולראיה באנו על

 

 בכבוד רב

 

 (תאריך)  (המצהירחתימת )  (המצהיר שם) 
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 'גנספח 
 

 הוראות בטיחות
 

 תנאים מוקדמים :
 
על כל פרטיהן וידועים לו תנאי  1988.   הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"ח 1

ר לנושא בכל הקשוהקבלן יהא אחראי  י המדינה המתייחסים לבטיחות. העבודה כמפורט ברישיונות וגם חוק
הבטיחות, בין היתר כ"קבלן ראשי", ויפעל בהתאם להוראות דיני הבטיחות, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה 

 כמו כן אני מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות הבטיחות. ותקנותיה.
 
וא בשמו ו/או מטעמו, יכירו את תקנות הבטיחות של אדם שיב לן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני המשנה וכל.   הקב2

המדינה ואת נוהלי הבטיחות של החברה, את חוקי העזר של הרשויות המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקובלים 
 במקצוע ושינהגו בהתאם.

 
ויקפידו על  מי לודב ובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המקובליםהקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב ע . 3

 הוראות גיהות.
 

בין היתר, הקבלן יהיה אחראי לוודא כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו, יקבלו הדרכות מתאימות בכל הקשור לנהלי  
 החברה ביחס לכניסה לאתרי החברה, וכי יפעלו בהתאם לנהלים אלה. 

 
באתר שבו תבוצע העבודה וכי הוא למד את  השוררים את תנאי הבטיחות , ככל שניתן,בזה, כי הוא מכיר .   הקבלן מצהיר4

הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר כנדרש בתקנות 
 ן.ועל פי כל די 1945 -ובפקודות הנזיקין האזרחיות  1981הבטיחות והגהות 

 
 

 ציוד וכלים :
 
ים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין ותואמים הוראות לוהכ יוד.  הקבלן אחראי לכך שכל הצ1

 הבטיחות וכל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה.
 
 די החוק.כך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות תקפים, כנדרש על י.   הקבלן אחראי ל2
 
 .   הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.3
 
ים מקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרעובדיו ו/או לספק לדאג להקבלן י . 4

 להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה.
 

 מהלך העבודה :
 
 ו, את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם והרכוש.על חשבונ.   הקבלן יספק, 1
 
 
במהלך  העבודה  ה וידאג לסילוק של פסולת.  הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבוד2

 ובסיומה.
 
 ת :במקרה של תאונת עבודה, ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבו.   3
 

, במידת הצורך בין בכוחות עצמו ובין באמצעות עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חוליםו/או יקבל יגיש   א. 
 .אחר

 
 ולמשרד העבודה. ללא דיחוי, לנציג מוסמך של מי לוד ב.   יודיע,

 
 ה של תאונה קטלנית, יודיע, ללא דיחוי, למשטרה.ג.   במקר

 ם, ללא שינוי, עד בוא המשטרה.יר במקומוהכלים ישא ציודאת ה      
 
 

 מניעת תאונה :
 
, יהיה רשאי להוסיף, ביומן העבודה של הקבלן, הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של נציג מי לוד . 1

 ם.תאימים מצד הקבלן, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקוייאמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מ
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, הכלים או חות לקויים, או כי הציוד, רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטימי לודנציג  . 2
וי, לתיקון המצב ללא האביזרים שהקבלן משתמש בהם, אינם תקינים, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול, ללא דיח

וי כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו קבלת פיצתמורה נוספת, הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את הקבלן ב
 או של צד שלישי כלשהו. כנות חיי אדם או שלמות הרכוש של מי לוד יעבדו לפי שיטות שמס

 
ת העובדים של הקבלן, שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוו .   נציג מי לוד3

 לפי הסדר המקובל.
 

 חותקנות בטית
 

, על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות ועל פי החוזה בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי הדין
 המפורטות להלן:

 
 .1981 -פקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש(  -
 ת כל דין וחוק לעניין בטיחות כפי שקימות ו/או יהיו קיימות בעתיד.הוראו  -
 

 והדרכהאימון 
 

הקבלן מתחייב, כי כל אחד מן המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה יעבור הכשרה כמתחייב בחוק, לרבות  לפי דרישות 
 המזמינה, הכל על חשבונו והוצאותיו. 

 
ל הנוגע לנהלי שמירה ואבטחה, בטחון ובטיחות, כפי שיפורסמו,  מפעם הקבלן מתחייב לתדרך את המועסקים על ידו בכ

 יות המוסמכות או הנוגעות לעניין.שול ידי הרלפעם, ע
 
 
 

 הצהרת הקבלן
 

הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה, בהזמנת העבודה, בנספח לעיל ועל פי דין 
חדל ו/או סד בשל מככל שייגרם לחברה נזק ו/או הוצאה ו/או הפ  ולנהוג לפיהן בביצוע העבודות. והריני מתחייב לקיימן 

מעשה של הקבלן ו/או שלוחיו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בשל אי מילוי הוראות הדין והאמור לעיל, אפצה את התאגיד 
 בגין כל סכום ששילם בשל כך, מיד עם דרישתו הראשונה.

 
 

 

 
 

                                                                                     __________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                                                          
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 נספח ד' 
 סודיות כתב התחייבות לשמירה על

 
הרת סודיות נפרד בהתאמה לנוסח זה ( כתב הציש להגיש במעמד חתימת החוזה ולצרף כנספח לחוזה )מסמך ב'*

 .חתום על ידי כל אחד מהעובדים אשר יועסקו בביצוע העבודות והשירותים נשוא מכרז זה
 

 "(התאגיד" בע"מ )להלן: לודהתחייבות לשמירת סודיות לספק חיצוני של מי  הנדון:
 

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

ייבת משנה שלה ועובדיהם הנוטלים חלק באספקת השירותים לתאגיד בהתאם לתנאי ההתקשרות שבין התאגיד והמתח
כל מידע, רישום, תוכנית,  -רה, בלבד קיום המט)"המטרה"(, )"עובדים מורשים"(, וגם בזאת במידה הנדרשת לצורך 

תוכניות מחשב, מפרט, מסמך, שרטוטים, דיאגרמות, רעיונות, חוזה, דו"ח, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, 
ורי מכירות, תכניות עסקיות, מידע הקשור בלקוחות התאגיד, ספקים נתונים כספיים, עסקיים, מסחריים, ארגוניים, מחז

יים, תחומי פעילות ו/או כל מידע אחר, בין אם נחשף/נמסר בכתב ובין אם בעל פה, ובים אם בכל אמצעי תפים עסקושו
תאגיד  אחר, שהובאו לידיעת ה"מתחייבת" במישרין ו/או בעקיפין ו/או שנמסרו ל"מתחייבת" מתוקף תפקידה לגבי ה

אגיד. כל הנ"ל יחד וכל אחד לחוד יקרא קי עם התו/או בקשר עם ו/או כתוצאה מן ו/או במהלך ההתקשרות/הקשר העס
( מידע אשר יוכח לגביו על ידי הספק, באמצעות מסמך בכתב, כי היה בחזקתו של 1להלן: "מידע". "מידע" לא כולל: 

י ו/או עקב ו/או במהלך ההתקשרות עם התאגיד, ללא חובת שמירה הספק קודם לגילויו ו/או חשיפתו ו/או קבלתו תוך כד
( ידע 3( מידע אשר הינו נחלת הכלל שלא עקב הפרת חובת שמירה על סודיות. 2עקב הפרת חובת סודיות. יות ולא על סוד

תונים ו/או גנרי שייווצר על ידי הספק במסגרת ההתקשרות עם התאגיד ואינו קשור ו/או מבוסס על ו/או מכיל נ -כללי 
נמסרו על ידי התאגיד או מי מטעמו ו/או אשר ד ו/או שמידע הקשורים לתאגיד ו/או מערכות המים והביוב של התאגי

 נחשפו תוך כדי ו/או עקב ו/או במהלך ההתקשרות עם התאגיד.               
 "המתחייבת" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן: .2

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

לא למסור ו/או לחשוף מידע לכל צד שלישי, ולא לבצע כל שימוש במידע, אלא רק בהתאם לנדרש לצורך ביצוע וקיום  .ב
 מטרה, בלבד.ה

בדנו ו/או הגעתו לידי אחר ו/או עשיית שימוש מניעת אולשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם  .ג
 שאינו מותר בו.

 להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדים מורשים. .ד
נוקטת לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת סודיות המידע, אשר בכל מקרה לא יפחתו מהאמצעים בהם  .ה

 המתחייבת לשמירה על המידע הסודי והרגיש ביותר שלה.
 די לתאגיד,  בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו ו/או חשש לשימוש שאינו מותר  במידע.אופן מיילהודיע ב .ו
לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע להתקשרות עם התאגיד ו/או לתאגיד ו/או למידע אלא באישור מראש  .ז

 ת התאגיד.  ובכתב מאת הנהל
ו/או פיתוח אחר, )"תוצר"(,  על בסיס או על  כל תוצר לא לפתח ולא לייצר באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים או .ח

סמך המידע. מבלי לגרוע מהתחייבותי זו, בכל מקרה, לא תהיינה לי כל זכויות בתוצר, והן תהיינה נתונות  לתאגיד 
 בלבד. 

אים במקרה בו תוטל על המתחייבת חובה על פי דין לחשוף מידע, חשיפתו בתנמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי  .ט
לא תחשב הפרת התחייבותה במסמך זה, ובלבד שתודיע על כך לתאגיד, בכתב ומראש, מיד עם היוודע חובת אלה 

י הדין הגילוי כאמור ובטרם ביצוע הגילוי, ובכל מקרה לא יבוצע גילוי אלא באופן, במידה ובהיקף המתחייב על פ
 בלבד.

נאי לחשיפה/מסירת המידע על ידי התאגיד, וכי מהוות ת ידוע וברור למתחייבת כי התחייבויותיה כאמור במסמך זה .3
 חשיפה/מסירה זו נעשית לצורך קיום המטרה, בלבד. 

ם, ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום ההתקשרות ו/או היחסים העסקיים בין הצדדי .4
 מכל סיבה שהיא.

 ור לגבי מידע יחול גם על עותקיה.וכל האמ על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, .5
ברור למתחייבת כי התאגיד אינו מחויב לכנות או לסמן מידע כלשהו כ"סודי", על מנת שתהא המתחייבת מחויבת  .6

 בשמירה על סודיות לגביו כאמור במסמך זה.  
ד , או בכל עת לפי עם התאגינו הבלעדי של התאגיד. ה"מתחייבת" תחזיר ותמסור, עם סיום ההתקשרות המידע הינו קניי .7

 כל מסמך, נתון או מאגר מידע הנוגע למידע או להתקשרות עם התאגיד ו/או לתאגיד.  -לפי המוקדם  -דרישת התאגיד 
דים המורשים, ובכלל זה מבלי להגביל, "המתחייבת" תעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידי העוב  .8

במתכונת מסמך זה. על הספק יהא להמציא התחייבויות לשמירת סודיות סודיות  תחתימם על התחייבות לשמירה על
כלפי התאגיד, מאת קבלני המשנה ועובדיהם )בנוסף לעובדי הספק( המעורבים בביצוע העבודות. מובהר כי אין באמור 

 ות והתנאים במסמכי המכרז לגבי העסקת קבלני משנה על ידי הספק.   כדי לגרוע/לשנות מההורא
ייבת כי התאגיד מחויב על פי דין בשמירת סודיות לגבי מידע ונתונים שונים הנמצאים בשליטת התאגיד ו/או דוע למתחי .9

יים מכח הסכמים בחזקתו ו/או המופקים על ידו. כמו כן, ידוע לי כי התאגיד מחויב בשמירת סודיות כלפי צדדים שליש
 שונים.  
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ינה תנאי להתקשרות התאגיד עימה, וכי הפרת ההתחייבות בות זה הידוע ל"מתחייבת" כי חתימתה על מסמך התחיי .10
לשמירת סודיות, תגרום לתאגיד נזקים כבדים וה"מתחייבת" תחויב בפיצויי התאגיד בגינם. מבלי לגרוע מהאמור, 

ת ידי המתחייבת, יהא זכאי התאגיד להוצאת צו מניעה נגד המתחייבת וזא מוסכם כי במקרה של חשש להפרה כאמור על
 רך בהוכחת נזק.ללא צו

הריני מצהיר/ה ומאשר/ת כי נכון למועד חתימתי על כתב התחייבות זה לא הפרתי איזו מההתחייבויות המפורטות  .11
 במסמך זה.

   בדים המורשים של המתחייבת.על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של המתחייבת ומצורף רשימת העו .12
 
 
 

 ___________________ולראיה באנו על החתום בתאריך:____
 

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

 

 
 נספח התחייבות לשמירת סודיות לספק חיצוני

 ובדים המורשים מטעם החברה המתחייבת.רשימת הע

 
 תימהח תפקיד תעודת זהות שם העובד
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 תנאים כלליים מיוחדים - 1-מסמך ה'

 מוקדמות 00

 תיאור הפרויקט 00.1

 תיאור כללי של הפרויקט  00.1.1

 כללי 00.1.1.1

 לליים עבור מכרז דיגום מי רשת ושפכים במרחב תאגיד מי לוד .להלן תנאים כ  00.1.1.2

 בעיר לוד-שפכים בסילוק הו רשת מי במערך אספקת  מאגד את הטיפול =מי לוד תאגיד 

 מי רשת- 

, נדרש לבצע מעת לעת ועל פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה 2010-לתקנות בריאות העם התש"ע 10בהתאם לתקנה 

 ית במרחב התאגיד, על פי ההנחיות כפי שיוגדרו מראש להלן.תוכנית דיגום רב שנת

 

 שפכים

וכן תקנות בריאות העם )תקני  2014-י תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד תאם לכללבה

יו שנכתב על ידי וכן מסמך הנחיות ניטור שפכי תעשייה, על נספח 2010-איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, תש"ע

ומשרד להגנת עפ"י הנחיית רשות המים ו (4.1.18 רסם ביוםהמשרד להגנת הסביבה, רשות המים ומשרד הבריאות )פו

הנאספים והמסולקים למערכת הביוב יבצע התאגיד מעקב וניטור אחר איכות השפכים הסביבה המתעדכנת מעת לעת, 

 העירונית.

 תכולת הפרויקט  00.1.2

 כללי  00.1.2.1

תקנות ואו/ הנחיות ב-חייב בצע אנליזות ובדיקות איכות כמתלהעבירם ול יטול דגימות שפכים,ידרש להקבלן הזוכה י

המשרדים הרלוונטיים ו/או הוראות כל דין ולהעביר את הנתונים לתאגיד, והכל ע"פ המפורט במסמכי מכרז זה. כמו כן על 

ולהעמיד לרשות  ו )דיגום ואנליזות שפכי תעשייה(בתחום עיסוק פי הצורך, יידרש המציע הזוכה להעביר חוות דעת מומחה

 ות בבימ"ש. מתן עד התאגיד מומחה לצורך

ואיכות מי  להלן תקציר עקרוני ובלתי מחייב של העבודות נשואות מכרז זה במסגרת עבודות דיגום וניטור מקורות שפכים

התקשר עם הקבלן רק עבור חלק )התאגיד שומר לעצמו את הזכות ל רכיבים שלושה. תוכנית העבודה תכלול הרשת

 : מהעבודות(

מרחב התאגיד  ) אזור התעשייה ב– בצמתים מרכזיים  שפכיםואנליזה של  דיגום -תחנות שאיבה/ניטור מרחבי •

 והעיר(.

 למערכת הביוב העירונית.שפכים  המזרימיםתעשיות ועסקים  שפכיואנליזה של  דיגום –ניטור נקודתי  •

 בהתאם לדרישת התאגידלרבות בתחום הניטור הנקודתי ו שתר ביצוע דיגום ואנליזות למי •

 מי לוד עם אופציה להרחבתה .-הניטור הנ"ל יבוצעו במרחב שבתחומי אחריותו של תאגיד דיגום וכל עבודות ה 

 

 המעבדה תפעל במסגרת אבטחת איכות ובקרת איכות קפדניים על פי התקן המחייב אותה. 

 

 ר אחרת.או "העבודה" ההתייחסות הינה לכלל מרכיבי התכולה לעיל, אלא אם הוגדהערה: בכל אזכור של  "הפרויקט" 
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 הגדרת בעלי תפקידים בפרויקט 00.2

 להלן הגדרת בעלי תפקידים בפרויקט כמצוין במפרט זה:

 ה"מזמין" 00.2.1

 מי לוד תאגיד מים ביוב בע"מ.–

 ה"מעבדה"  00.2.2

' לעיל ובכלל זה קבלן משנה מטעמה כמפורט המעבדה הנבחרת לביצוע עבודות הדיגום והאנליזה ע"פ החוזה במסמך ב

 במסמכי המכרז.

 שפכים יועץ 00.2.3

 ע"י המזמין. התאגיד או יועץ חיצוני שמונה לתפקידעובד  

 יועץ 00.2.4

 .מי שמונה על ידי התאגיד להיות בורר במקרה של חילוקי דעות בין המזמין למעבדה 

 

 שפכים 00.2.5

 .ושפכים סניטרים םיבכל מקום אשר תופיע המילה שפכים הכוונה לשפכים תעשייתי
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 דרישות מקצועיות מ"המעבדה" 00.3

חייבת להציג הסכם עם קבלן משנה  2-פשרותה לבצע בדיקות המופיעות במסמך ג'שאין באיובהר כי מעבדה   00.3.1.1

להלן ובלבד שקבלן המשנה  100.3.1.2בדיקות  כאמור בסעיף –המוסמך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע 

 מתכולתן. 50%לפחות  ושקבלן הזוכה מסוגל לבצע  מתכולת העבודה. 50%-לא יבצע יותר מ

 /עבודה כתובים לגבי אופן הקבלה, השמירה והטיפול בדגימות וכן נוהלי הנחיות/פרוצדורות/ייום נהלק  00.3.1.2

דיגום ושינוע דגימות ופיקוח על תוצאות. התאגיד יהיה רשאי לדרוש התאמות מסוימות של  הנחיות/פרוצדורות

ע משתמש במעבדות דה ומציעבודה. על המציע לצרף להצעתו את נהלי העבודה שלו כמפורט לעיל. במינוהלי ה

 אחרות כקבלן  משנה, עליו לצרף גם את נהלי העבודה שלהן.

לרשות המעבדה הזוכה יעמדו דוגם או מספר דוגמים במידת הצורך בכל מרחב התאגיד בעלי תעודת   00.3.1.3

המעבדה תפעל לכך סניטריים ו/או שפכים תעשייתיים על פי הנדרש.  דוגם מוסמך בתחום המים ו/או שפכים

 טעמה לא יוחלפו במסגרת העבודה ובכל מקרה שהשינויים בעבודת הדוגמים תהיה מינימאלית.וגמים משהד

-וימי הדיגום יהיו בימים א' עד   8:00-17:00ה' -שעות העבודה של המעבדה יהיו לכל הפחות : בימים א'  00.3.1.4

ת ובחג וזאת בוע בשבריגים ובעת חירום תידרש המעבדה לבצע דיגום ואנליזה גם בשאר ימי השה'. במקרים ח

 בתוספת תשלום כפי שיובהר בחוזה המצורף במסמך ב'. 

המעבדה צריכה להחזיק ציוד ומכשירים מתאימים לביצוע האנליזות ולדאוג לאחזקה תקינה שלהם   00.3.1.5

 .ISO/IEC 17025ללי אבטחת איכות הנדרשים בתקן בהתאם להוראות יצרן. בכל העבודות יש לנקוט כ

יהיו עם אפשרות חמישה דוגמים אוטומטיים לכל הפחות. הדוגמים יעמדו  לרשות המעבדה הזוכה  00.3.1.6

 ויעמדו  בהנחיות משרד הבריאות לעריכת דיגום.  -בקבוקי דיגום  24להרכבת 

"י התאגיד,  הן כתוצאה מנזקי על המציע להפעיל מערך דיגום מצומצם בשעות חירום, כפי שהוגדר ע  00.3.1.7

 ת בהצעתו את מידת זמינותו עבור מקרים אלו.ולהראו טבע, מתקלה טכנית ו/או מאירוע מלחמתי

 

 אסמכתאות מתאימות לכל הדרישות המקצועיות המופיעות לעיל. על המציע לצרף בטרם חתימת החוזה 
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 מפרט טכני מיוחד - 2-מסמך ה'

 

 נליזהעבודות דיגום ועבודות א   100

 ומי רשת. תכולת העבודה לדיגום ואנליזה של שפכים 100.1

 

של המעבדה אשר תבצע את הליך הדיגום הניטור  וןנהמשימות, הדרישות המיוחדות ומנג פרק זה מגדיר את 

  והאנליזות.

וכן  2014-למערכת הביוב(, תשע"ד מוזרמים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים הכל העבודות תהיינה 

וכן מסמך הנחיות ניטור שפכי  2010-תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, תש"ע

, כל (4.1.18המים ומשרד הבריאות )פורסם ביום תעשייה, על נספחיו שנכתב על ידי המשרד להגנת הסביבה, רשות 

, חייבת ' Standard - Methods for the Examination of Water and Wastewater פרפרוצדורה והנחייה מהס

 להיות מתועדת.

 לדיגום הכנה 100.1.1

מידת הצורך, קביעה וסימון נקודות שימור ב הכשרת דוגם, לימוד תוכנית הדיגום, הכנת כלי הדיגום וחומרי

 יועץ, תיאום הדיגום מול המזמין  ו/או העסק בהתאם להנחיות מי לוד -הדיגום הקבועות בתיאום עם תאגיד 

 השפכים.

דיגום על פי סוג הדיגום. ערכות ומכשירים אלו חייבים כמו כן יש להצטייד בערכות ומכשירים הנדרשים לביצוע ה

 והכל ע"פ הנחיות וכללים המוצאים מעת לעת.  ISO/IEC 17025ם הנדרשים בתקןתקופתיי בכיול ובאימות

 בתאגיד השפכיםת / יועץשתימסר ע"י  שנתיתחודשית/ תוכנית עבודהב ה ועמידה קבל 100.1.2

 תאריך הדיגום המשוער ,התכנית תכלול את מיקום הדיגום -שנתית /חודשיתה–תכנית הדיגום  - -המעבדה תעבוד ע"פ -

בכל מקום בו ידרוש התאגיד  נוכחות ימים מראש ) 3לתאגיד תינתן הזכות לתאם דיגום בהתראה של .  גוםטרים לדיופרמ

 למחיר 30%בתוספת של שרות לדרוש ביצוע אנליזה מידית התאגיד שומר לזכותו אפ - (נציג מטעמו או מכל  סיבה אחרת

 מעבר למספר הדיגומים המופיעים בתוכנית השנתית.

בהתאם להןראות הספר וההנחיות החדשות שיוצאות מעת לעת לרבות ההנחיות מינואר הכל גום ביצוע די 100.1.3

 של ממונה שפכים. 2018

רת חוב עפ"-יבוצע אך ורק ע"י דוגם בעל רישיון רמה א'  לפחות ממשרד הבריאות  רשת  דיגום מי100.1.3.1

 נו מעת לעת.ת שיתעדכאו הנחיו 2010הנחיות לדיגום מים שפורסמה ע"י משרד הבריאות מרץ 

 

ואיסופן יבוצעו בכפוף להנחיות משרד הבריאות לדיגום מים שפורסמו במרץ  םתעשייתיינטילת דגימות שפכים 

יתעדכנו מעת -הנחיות ש או  פרק ד' )ביוב וקולחים( ועל פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה לניטור שפכים  2010

 לעת.
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 הגדרה לשיטות הדיגום הנדרשות 100.1.3.2

גדרת דיגום מורכב מתעדכנת מעת . הדיגום המתבצע ע"י איחוד של מספר דגימות חטף שנלקחו מאותו הזרם -בגום מורכדי

 לעת בהנחיות וכללים חדשים ממשרד להגנת הסביבה ורשות המים, יש לפעול על פיהם.

 ;זמן קצר בודד הנאסף בנקודה מסוימת בפרק ו בתקנות הקולחין, קרי, דיגום רגעיכהגדרת –דיגום חטף

 .עפ"י ספיקה אוטומוטידיגום המתבצע ע"י דוגם  –דיגום מורכב עפ"י ספיקה 

אחסונה והעברתה,  ,טופס המלווה את הדגימה ומתעד את נטילתה, שימורה - משמורת ושרשרת דגימה נטילת טופס
ורת יכיל את רשרת משמטופס הנטילה וש ;נוטל הדגימה ועל ידי כל מי שהדגימה מצויה ברשותו הממולא וחתום על ידי

 .להנחיות של המשרד להגנת הסביבה/רשות המים/משרד הבריאות 1השדות המנויים בנספח 

 פירוט לפי קטגורית הדיגום - 100.1.3.3

 בתחנות שאיבה שפכים ניטור 100.1.3.3.1

זיות. נקודות הדיגום נקבעו מראש בפרוגרמה שהוכנה על ידי התאגיד צמתים מרכבשתי כולל דיגום  בתחנות השאיבהניטור 

 . נקודות / צמתים 2 -וכוללת כ ע לתמונה מפורטת של זרמי השפכים השוניםטרה להגיבמ

עם זאת עשוי התאגיד להחליט על עדכון  ,דיגום מורכבמסוג פ רוב צורת הדיגום שתבוצע עבור הניטור המרחבי תהיה ע"

)כמות/  ות להשתנותיות עלולהשונות המצוינות בתכנ הדיגוםנקודות על המעבדה לקחת בחשבון שלעת.  פרוגרמה זו מעת

 - (שיטת דיגום/פרמטר דיגום/מיקום

 יועץ" לעדכן את המעבדה", על ימתנקודה מסוב מגבלה שאינה מאפשרת ביצוע דיגוםבמקרה שנתגלתה איזו שהיא 

בעת נורכז השפכים צוע, שלפי דעת י, כל שגיאה בבהלתקן על חשבונ תה חייבהיתעל כך ולקבל הוראותיו. המעבדה השפכים 

 חת סעיף זה.מהזנ

 ( :אחת לרבעון שיטת דיגום מורכב) תחנות שאיבהית לדיגום נ: פרמטרים לדיגום ואנליזה במסגרת תוכ1טבלה מס'

 פרמטר

 (BOD)ב"צח

 (TSS 105º C) מרחפים מוצקים

voc  

 (COD) כ"צח

 ישמן מינראל

 קלדייל חנקן 

 זרחן כללי 

                                                                      סריקת מתכות                       

 סולפיד

 שמנים ושומנים

 - (שפכי עסקיםנקודתי ) ניטור  100.1.3.3.2

ונה על שפכי תעשיה במשרד להגנת השפכים בהנחיית הממ ת /יועץעל ידי  הנקבע -עבור בתי העסק  הניטור תוכנית 

ות שונים המסווגים לקבוצות, בכל קבוצה נדרשת בדיקה של פרמטרים ים ממקורסקירה וניטור של שפכת הסביבה וכולל

 2014התשעד עפ"י התוספת השלישית לכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב,  )שונים

 עת(.שיתעדכנו מעת ל כללים/הנחיותו

 היגזרי התעשיבכלל מ ם המופיעיםהפרמטרי עבור בשנההמשוערים להלן מרכזת את מספר הדיגומים  2טבלה מספר 

 . השונים

- . 
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השפכים על ביצוע דיגום  ת/יועץדיגומי חטף, מלבד מקרים שבהם תואם מראש עם  לרוב הדיגומים בניטור הנקודתי יהיו

 .ע"פ זמן או פרופורציונאלי מורכב

 – (נקודתי שפכי עסקים)ניטור פרמטרים לדיגום וניטור 2ס' טבלה מ
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משוערות 

בכלל 
המגזרים 

 לשנה

12 

12 55 40 115 85 50  50 25  100 40 45 20  115 65 15  20 

 

 

לרבות דרישות לקיבועים  משמורת ושרשרת דגימה נטילת בטופסהדיגום יתועד  -תיעוד הדיגום 100.1.4

על גבי טופס דיווח קבוע אותו יציג המציע בהצעתו.  וחתימתושם הדוגם  . התיעוד יציין בין השארבדגימה

יש לציין בדיווח כל אירוע  הנדרשות.פס הדיווח יציין את פרטי מקום הדיגום )*( , מועד הדיגום והבדיקות טו

התיעוד יבוצע ע"פ כל  .חריג אם נצפה באתר הדיגום, במהלכו או בעת שינוע הדוגמאות למעבדה

 ההנחיות/תקנות/פרוצדורות שמתעדכנות מעת לעת.

 GPSשם העסק ו/או כתובתו ו נ.צ –)*(  

יותר משש שעות  שרית ולאיש לשנע את הדגימות למעבדה במהירות האפ -שינוע הדוגמאות למעבדה 100.1.5

. שינוע יתבצע בתא קירור חשמלי בלבד )הכל ע"פ ההנחיות/פרוצדורות המתעדכנות מעת לעת( משעת נטילתן

ה מתבצעת לאחר במידה והאנליז. מעלות צלזיוס. יש להימנע מחשיפה לשמש ישירה 2-10המקרר לטמפ' שבין 

והכל ע"פ ההנחיות  פן מיידי ולתעד אותהגימה באויותר משעתיים מלקיחת הדגימה, נדרש לבצע קיבוע של הד

 המתפרסמות מעת לעת.

 )אנליזות(ביצוע בדיקות במעבדה  100.1.6

ת. שיטות הבדיקה יהיו מעבדו קיבלה הסמכה של הרשות הלאומית להסמכתיתבצעו אך ורק במעבדה שהבדיקות  •

 .Standard - Methods for the Examination of Water and Wastewaterטנדרטיות בינ"ל המתבססות על ס שיטות

 כל פרוצדורה והנחייה מהספר, חייבת להיות מתועדת.

מערכת אבטחת איכות ופועלת עפ"י נוהלי מדריך האיכות ונהלים   מפעילה ה למעבדה לזכייה במכרז יינתן יתרון 

 .Iso/Ies Guideשות של מקצועיים בהתאם לדרי

בעצמה כולן או חלקן. למען הסר ספק מעבדות הנדרשות על המעבדה להצהיר כי היא מבצעת את הבדיקות  •

המשמשות כקבלני משנה חייבות גם הן להיות בעלות הסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כנזכר 

ת גם לגבי מעבדות המשנה. אם המציעה מתקשרת לעיל. על המציע לצרף את כל האסמכתאות הנדרשו 00.3בסעיף 

 ת חוזה עימה.ף בתקשורעם מעבדת משנה עליה לצר

הגורם מבצע על המעבדה המציעה לצרף בהצעתה טבלה מסודרת המכילה את העמודות הבאות: שם/ סוג בדיקה,  •

מכה(, שיטת )מעבדה חיצונית( הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות )יש, אין, בהליך הס -הבדיקה 

מהדורה אחרונה)כן/לא(. במידה וישנן   Standard Methodsבדיקה, רגישות הבדיקה/ טווח ריכוזים, מבוצעת ע"פ 
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מספר שיטות בדיקה לאותו פרמטר "המעבדה" תציין את השיטות השונות אותן היא מבצעת, ותמלא כל הנתונים 

 הנדרשים בעמודות השונות לכל שיטת בדיקה.

ם ובמקרה של ם  כללייבעת קבלת הבדיקות במעבדה, יש לוודא שאין חוסרים בבדיקות או בנתוני -חובת הדיווח •

 .ולבצע בדיקה חוזרת על פי הצורך השפכים מטעם התאגיד ליועץ מידיתחוסרים כלשהם לדווח 

 דיווח תוצאות 100.1.7

 48-אות האנליזות עד לימי עבודה לכל היותר ולדווח את תוצ 10 -. על המעבדה לסיים את הבדיקות הנדרשות תוך 

ד וישודרו לתוכנת ניהול שפכי תעשייה שברשות התאגיד/יועץ עץ התאגיהדיווחים ישלחו ליו שעות לאחר סיום הבדיקות.

 השפכים.

  

או כל מערכת ניהול מידע שהתאגיד יעבוד  המעבדה תידרש להטמיע את תוצאות הבדיקות במערכת מקס ווב- 100.1.7.1

 .עמה

)ללא  בדיקות בשנה   50 עבור  ימי עבודה 6מענה בזמן קצר של עד  -מתן תשובה לבדיקות דחופות -100.1.7.2סעיף נוסף

 ( נוספת תוספת עלות

 

 אחסון דוגמאות     100.1.8

על המעבדה להצהיר מראש כי היא תשמור את הדוגמאות בקירור בתנאים מתאימים שבועיים מיום דווח התוצאות, אלא 

ת לות נוספומר לעצמו את הזכות לדרוש אנליזה/ות נוספות על חשבון המעבדה ללא עאם כן התבקשה אחרת. התאגיד ש

 מאותה דגימה/ות  כל זמן ששיטת הבדיקה מאפשרת זאת.

 

 ( שלא במסגרת תוכנית הניטור17:00-08:00ציונאליות  )דיגומי פתע : דיגומים בשעות לא קונבנ 101

תוך     קונבנציונאליותיד שיאפשר ביצוע קריאות לדיגום בשעות לא עם התאג על המעבדה להתחייב ליצור מנגנון משותף 

 מרגע הקריאה. מנגנון זה יכלול בין השאר את ההתייחסות הבאות: ימוםתיים מקסשע

 גורם הקשר בשעות בלתי קונבנציונאליות      101.1 

)העברה  פרמטרים אותם ניתן יהיה לדגום ולבצע אנליזות שיהיו תקפות וקבילות באותן שעות 101.2

 דה המקובלות(.עות העבומסודרת למעבדה לביצוע האנליזות ו/או לחילופין השהייה עד לש

 התשלום יסוכם במסגרת אותו מנגנון משותף.  101.3

  

 

 מנגנון דיווח 102

 )בעת הדיגום בשטח( . מנגנון דיווח מידי102.1

גמא: שוחה פגומה, צבע וריח ממצאים מיוחדים במעמד הדיגום)לדו–השפכים של התאגיד בדבר  ת/יועץיש לידע את 

 (. חריגים, ערך הגבה ומוליכות חשמלית וכו'

 -.צלם ולתעד כל ממצא חריגיש ל

 איכות ביצוע השירות 100.2

"המעבדה" הזוכה תעשה כל שביכולתה על מנת לספק את השירותים הנדרשים באופן המקצועי והאיכותי ביותר, בהתאם 

 בשיתוף עימו. מי לוד–אגיד השפכים של ת יועץללוח הזמנים שנקבע על ידי 
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ביצוע השירותים ו/או לוחות הזמנים המוכתבים במסגרת מכרז זה  או איכותבמידה ותחרוג "המעבדה" מנהלי העבודה ו/

 כפי שהם יעודכנו מעת לעת על ידי התאגיד, ובאופן סביר, יפצה המציע הזוכה את התאגיד בגין חריגות אלו כמפורט להלן:

 דיגום חוזר.  תפצה המעבדה הזוכה את  ,מוכן לא כשהוא הגעתו או גוםהדי צוות איחור בגין •

 חוזרת.  בדיקההמחייבת בדיקה חוזרת, תבצע המעבדה  נמוכה באיכות קהבדי בגין •

שלוש פעמים )לא בהכרח רצופות ולא בהכרח באותה נקודת דיגום ו/או באותה אנליזה( שבהם קרה  לאחר •

 תחוייב המעבדה בבדיקה חוזרת על חשבונה. ל התאגידועל פי שיקול דעתו הבלעדית שהמקרה 

לי לגרוע בזכויותיו, שומר התאגיד לעצמו את הזכות להגדיר ככשל חריג מצב בו נרשמו לעיל ומבבנוסף על האמור   •

מספר גבוה של חריגות מנהלי העבודה ו/או איכות ביצוע השירותים ו/או לוחות הזמנים מצד המעבדה. במקרים 

 מחיר כפלל ש"ע ז את המציע לשימוע ובהתאם ובמידת הצורך לקז לזמןמי לוד –רשאי תאגיד של כשל חריג 

 .למציע התשלום מסך האנליזות

לתאגיד שמורה הזכות לביטול של הרגע האחרון לדיגום במועד מסויים ועד לתקרה של חמשה ביטולים בשנה .מעבר לכך  

 יפצה התאגיד את המעבדה עבוד הוצאות הנסיעה בלבד.

מנויים לעיל יתבצע התשלום ע"פ סעיפים הבמידה ויידרש המציע הזוכה לפצות את התאגיד בגין אחד או יותר מן ה

 ההגדרות בחוזה.
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 'ונספח 
 
 
 

 תביעות העדר הצהרה על 
 

         לכבוד:
 )להלן: "החברה"( מי לוד בע"מ

 
 א.נ.,

 
 מס' _________תביעות מכרז  דרהיעהצהרה על :     הנדון

 
 

עבודות דיגום למתן ביצוע עבודות , במסגרת המכרז שבנדון, החברהי נו על ידהואיל וביום ___________הוזמן מאת
 : "החוזה"(.)להלן רשת שפכי תעשייה ומי, ובדיקות מעבדה של שפכים סניטאריים

 
 בגין העבודה האמורה )להלן: " החשבון הסופי"(.האחרון את החשבון והואיל וביום __________________ הגשנו לכם 

 
 

 :, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמןמצהירים לפיכך הננו
 

(, החברההרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי כל הגורמים )

אין לנו ולא תהיינה לנו כל י, ופרט לתשלום המבוקש בחשבון הסופהינו חשבון סופי לכל דבר ועניין 

כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין וג שהוא תביעות, טענות או דרישות מכל מין וס

הקשור בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או הנובע מהם והכל במישרין או 

נה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טע

 פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו. יד, ואנולנו בעת

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, ותיקון פגמים 

 וליקויים כמפורט בחוזה.

 
 

 :ולראיה באנו על החתום היום
 
 

_________________ 
 הקבלן
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 'זנספח 
 

  02/2019מכרז ר עבו יריםכתב כמויות ומח

 

 העבודה עלות 100.3

  

 תנאי המכרז עם התחשבות .א

כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במכרז זה, על כל מסמכיו.  הקבלןאת  רואים

 באותםך ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים לים את ערולהמוצגים להלן ייחשבו ככ המחירים

כסיבה מספקת  המזמיןידי -התחשבות בו, לא תוכר על-תנאי כלשהו או איהבנת -אי מסמכים על פרטיהם.

 .שהוא סוג לשינוי מחיר או עילה לתשלום נוסף מכל

 

  

 ותשלומים היחידה מחירי .ב

  

בחלוקה  2-כל תכולת העבודה כאמור בנספח ה' שיכללו את FIXמחירי היחידה המוצעים יהיו מחירי  (1

 לתתי הפרקים הבאים:

 יגום שטח: ד01פרק תת 

תיעוד  סוג הדיגום,- -, הכנה לדיגום, לרבותהמחירים יכללו את כלל העלויות הכרוכות בהליך הדיגום 

 ושינוע דוגמאות למעבדה הדיגום

 חשמלית)שפכים(. )מי רשת( הגבה ומוליכות אנליזות בשטח: כלור ועכירות

 

 : בדיקות מעבדה02תת פרק 

/ תיעוד / הזנת  בעת הצורך ווח תוצאות ואחסון דוגמאותליזות מעבדה, דיהמחירים יכללו ביצוע אנ

 לתאגידנתונים 

 

חייבו הווה מחירי מקסימום שיידי הקבלן בכתב הכמויות והמחירים, י-המוצעים על היחידה מחירי (2

שלגביהן נקבע  יחידותכולו, מחיר זה יחייב אף אם אותן  התאגיד רחבבמפי החוזה -את הקבלן, על

 מהמקום שהוגדר מראש במרחב העיר במקום אחר ר כאמור, יבוצעוהמחי

  

 ההוצאותוככוללים את ערך כל העבודה,  ייחשבוהיחידה הנקובים בכתב הכמויות והמחירים,  מחירי (3

ות המפורטות להלן, אלא אם נקבע אחרת ההוצא את, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, אף הנלוות לה

 .החוזהבמפורש באחד ממסמכי 

 העבודההנדרש לביצוע תקני, מקצועי ומושלם של  כלדי דוגם מוסמך כולל צוע הדיגום על יבי (א)

בעבודה ושאינם נכללים בה, הפחת שלהם  הנכלליםוחומרי עזר  וכולל ערכות, מכשירים

 , מכס וכו'.יאבלוהמסים החלים עליהם, לרבות מס קניה, 

, ובכלל זה ום העבודה וממנו, המפורטים למעלה, אל מקעבודהכל החומרים, כלי  הובלת (ב)

 .הובלת נקודת לקיחת הדוגמאותהעמסתם ופריקתם וכן 
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בהתאם לתנאי החוזה, וכמו כן כל ההוצאות  שינוע הדוגמאותלשם  ותהדרוש הוצאותה כל  (ג)

 .מקרים חריגים כמוגדר במסמכי המכרזב עבודה נוספתהנוספות הכרוכות בביצוע העבודה 

בהתאם לכל  אות לפרק זמן מוגבלואחסון הדוגמ דהביצוע אנליזות מעבההוצאות ל כל (ד)

להתעדכן  שעשויההמתאימה  פרוצדורות/ובהתאם לרגולציההדרישות המפורטות במכרז זה 

  .מעת לעת

 הכנת דו"ח מסכם והזנתו למערכת ניהול מידע. (ה)

 ד שומר לעצמו את הזכות לבצע את פעילות  הדיגום בעצמו. אף האמור לעיל, התאגי על (4

 

 

  הפרעות מניעת .ג

כוללת גם את התחייבות הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה  עבודהה עלות

 - - ,שהואהמתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג  הסדירה

 (לתנועהת חומרים ו/או ציוד בצורה שלא תפריע הנח)לדוגמא : 

 

 

 יםכתב כמויות  ומחיר  100.4

 ויות ומחירים המהווה בסיס לתמחור העבודה. כתב כממצורף 

 , דיגום חטף ודיגום מורכבאנליזות שפכים, אנליזות מי רשתכתב הכמויות מחולק כדלקמן: 

 . מחירון רשות המיםעפ"י  להצעהמחירי המקסימום  האפשריים . המחירים הינם 

 אנליזה . עבור כל בהצעתו את  המחיר לתמחר –המציע על 

 

 

     ות  שפכים אנליז 1פרק  

 רשימת פרמטרים מס"ד 
 כמות בדיקות

 )משוערת(
 בשנה

מחיר 
 מקסימום

)₪( 
 )*(סה"כ בש"ח )*( מחיר ליחידה

     125 15.42 (pHערך הגבה ) 1 

   טמפרטורה 2 
  

    15.42 30 וליכות חשמליתמ 3 

     51.48 125 מ"צTSS   (105 )מוצקים מרחפים  4 

   כירותע 5 
  

   מ"צTS   (105 )מוצקים לל כ 6 
  

  TDS  10כלל מוצקים מומסים    7  
  

 8 VSS 3850. 35  מוצקים מרחפים נדיפים  
   

     50 87.35 (BOD-5צח"ב ) 9 

     COD 95 82.21ח"כ צ 10 

 11 TOC   
  

     87.35 55 שמנים ושומנים 12 

     205.54 50 שמן מינרלי 13 

   ם להפרדהשומנים ניתני 14 
  

     N  104.14 -חנקן אמוניאקלי כ  15 

     TKN 60 87.45חנקן קיילדל  16 

     102.77  חנקן כללי 17 

       ניטראט  18 

       ניטריט  19 

     P 60 51.48זרחן כללי  20 



- 33 - 

       VOCסריקה כמותית של  21 

       S-VOCסריקה כמותית של  22 

 23 MTBE       

 24 BTEX       

     DOX 15 359.79 פחממנים הלוגנים מומסים 25 

     12 102.77 (MBAS) וני דטרגנט אני 26 

 102.77 12 דטרגנט נוניוני 27 
  

     92.5 30  סולפיד 28 

   92.5 30 סולפיד מומס 29 

     66.8  סולפאט 30 

   פנולים 31 
  

   קרזולים 32 
  

פנוליםפולי  33       -   

        ציאניד 34 

     61.68 110 כלוריד 35 

       חופשי כלור 36 
 

 )המשך( שפכים אנליזות 

 

 רשימת פרמטרים מס"ד
 כמות בדיקות

 )משוערת(
 בשנה

מחיר 
 מקסימום

)₪( 
 )*(סה"כ בש"ח )*( מחיר ליחידה

   פלואוריד  36 
  

     Na 65 77.19נתרן  37 

     50.33 10 בורון 38 

     כרום שש ערכי 39 

   ום תלת ערכיכר 40 
  

 41 

סריקת מתכות כללית הכוללת: ארסן, 
כסף, כספית, כרום, ניקל, סלניום, 

עופרת, קדמיום, אבץ, נחושת, מנגן, 
אלומיניום, מוליבדן, וונדיום, בריליום, 

 75 קובלט, ליתיום, בדיל, זרחן, בורון, נתרן

257.02 

  

     AAת בשיטת כספי 42 

   (FTIR)  שמנים ושומנים 43 
  

   ( FTIRשמן מינראלי ) 44 
  

     סה"כ                               
 

  מי רשתאנליזות   2פרק 
 

 רשימת פרמטרים מס"ד
 כמות בדיקות

 בשנה

מחיר 
 מקסימום

)₪( 
 )*(סה"כ בש"ח )*( מחיר ליחידה

 34  חופשי כלור 1
  

     30  עכירות 2

     34  פלאוריד 3

4 
: ברזל, (ICP 3-5) סריקת מתכות

 60 נחושת, עופרת, מנגן, אבץ, נתרן
257.02 

  

 15.42  (pHערך הגבה ) 5
  

 21  קוליפורמים 6
  

 600  (THMטריהלומתאנים ) 7
  

 66.3  סולפאט )גופרה( 8
  

   61.68 100 כלורידים 9

     Na 65 77.19נתרן  10

     סה"כ                                   
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     חטף דיגום  3פרק  
 פריט  מס"ד 

כמות 
 שנתית

 סה"כ מחיר ליחידה מחיר מקסימום

     102.77 125 דיגום חטף 1  

 
  דיגום מורכב 4פרק  

 

  

 
כמות  פריט  מס"ד

 שנתית
 סה"כ מחיר ליחידה מחיר מקסימום

  1 
ו/או ע"פ הגדרת דיגום  שעות 24אוטומטי למשך  הצבת דוגם

 מורכב כפי שמתעדכן מעת לעת ברגולציה

10 
308.31 

    

    1438.87 6 ש'  24למשך מדידת ספיקה   2  

 מדידת ספיקה למשך שבוע  3  
עפ"י 

 דרישה
7500 

   

 
 
 
 
 
 
  ניטור שפכים  כללי ש"ח סה"כ   

 

  

 אנליזות שפכים – 1סה"כ פרק   
 

 

 אנליזות מי רשת – 2ה"כ פרק ס  
 

 

 חטףדיגום  -3סה"כ פרק   
 

 

 דיגום מורכב -4סה"כ פרק   
 

 

 סה"כ בש"ח   
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 ח'נספח 
 
 

         לכבוד:
 )להלן: "החברה"( מי לוד בע"מ

 18אבא הילל סילבר  רח'
 לוד

 
 

 בנקאית מספר ___________ערבות הנדון: 
 
 
 

"( אנו ערבים בזה המבקשים___________________ מס' מזהה ____________ )להלן: "בקשת _________ על פי
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת ₪(  עשרת אלפים)במילים: ₪  10,000כל סכום עד לסך  קכלפיכם לסילו

בדה דיגום ובדיקות מע עבודותל 02/2019 "(, בקשר עם מכרז מס' פרשי הצמדהההסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "
, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה רשת שפכי תעשייה ומישל שפכים סניטאריים, 

 ההתקשרות במסגרתו. 
 

ימים מיום קבלת דרישתכם  14ך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תו
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או ונה בכתב שתגיע הראש

לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 ב כלשהו כלפיכם.שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיו

 
תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לדרוש מאתנו את אתם תהיו רשאים 

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
 
 .המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה –" מדד"
 

 יחושבו כדלקמן:הפרשי הצמדה 
 

"( כי המדד החדש המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "
דד המ________ היינו __________ נקודות )להלן: " עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום

המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד  ום השווה להכפלת"( יהיו הפרשי ההצמדה סכהיסודי
 היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. ____________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.__________אחרי דרישה שתגיע אלינו 
 ותנו זו בטלה ומבוטלת.ערב __________ לאחר יום

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק _________
 


