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 ' ב  כרך
 "מ  בעלוד  מי

 

 1202/10מכרז פומבי מס'   

 4666"ב במילת טפרויק ספרמ

 
 קווי ביוב שכונות חב"ד ושרת  בעיר לוד   החלפתמכרז 

 ====================================== 

 מידע והוראות נוספות למשתתפים במכרז - 1 חלק
של כרך    1מסמך זה )כרך ב'( הינו מסמך משלים לפרק "מידע והוראות למשתתפים במכרז", הכלול בחלק  

 חוזה ומפרט לביצוע עבודות ביוב.  ה( למסמכי  2009  -כללי )מהדורה רביעית  -א' 

הנ"ל. בכל מקרה של סתירה ו/או    1ההוראות הכלולות בכרך ב' באות להוסיף ולהשלים את האמור בחלק  
 דו משמעות יגבר האמור בהוראות מסמך זה.

  יובהרהעבודות נשוא המכרז תתבצענה במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהתאם לנהליו.   .1
כמו כן,    .הרשות הממשלתית למים ולביוב  לאישור  בכפוף  תהיה  הזוכה  הקבלן  עם  שההתקשרות

שתאגיד  לאחר  ורק  אך  ייחתם  הזוכה  הקבלן  עם  בע"מ  חוזה  לוד  על    מי  הממונה  אישור  יקבל 
 . התאגידים על פתיחת הלוואה בנדון )תב"ר(

 בכתובת:  ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של התאגיד .2

  lod.co.il-www.mei ."בקטגוריית "מכרזים 

  
 

יובהר כי לצורך קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו )שם 
      .lod.co.il-dorinz@meiכתובת הדוא"ל: למלא, כתובת דוא"ל ומספר פקס( 

 
 
ב  המעוניינים  ב. הצעותיהם  את  יגישו  במכרז   כנדרש  חתום  כשהוא  אחד  עותקלהשתתף 

   .המכרז במסמכי

 .המכרז  מסמכי  להוראות בהתאםו  הייעודיים הטפסיםהמציע ימלא הצעתו על גבי    הקבלן ג.

  הצעה  לרבות , לעיל  כאמור   להוראות   בהתאם  תוגש  שלא  הצעה לפסול  רשאית  תהא החברה .ד
 .   המכרז מסמכי להוראות  בהתאם וגשהה שלא

 , מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף/פרק עבודה. 5 חלק, המצורף ככתב הכמויותב . ה

ביחס  , את שיעור ההנחה באחוזים, שמוענק על ידו  6.01בטופס    16על המציע לציין בסעיף  
   לעלות הכוללת של המכרז, ללא מע"מ.

 :כדלקמן ויודגש יובהר 

 . 20%גבוה מ  שיעור ההנחהניתן להציע  לא

תוספת    לא להציע  להיות  .  לעיל   הכמויות  כתבב  מחיריםלניתן  יכול  אינו  שיעור ההנחה 
 מספר הקטן מאפס.  

מ    מציע  הגבוה  הנחה  שיעור  הצעתו   20%שהציע  והמחירים  הכמויות  לכתב  תוספת  או 
 תפסל. 

  

http://www.mei-lod.co.il/
mailto:dorinz@mei-lod.co.il


 מבוטל    .ו

 

כאשר לחברה יש ניסיון קודם לא טוב    הצעה  לפסולרשאית, ללא כל נימוק נוסף,    החברה .ז
 בעבודה עם הקבלן, וזאת בכפוף להוראות כל דין. 

ולחתום חתימה מלאה   על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז  .ח
כרך על טפסי החוזה המצורפים למכרז.    במקום המיועד לכך בכל מסמכי  המכרז, לרבות

  כי מממס  חלק  מהווה  הוא  אך   להגישו  צורך   ואין  מצורף  אינוכללי )"החוברת הירוקה"(    -א'  
 .המכרז

   
יש לציין על המעטפה את שם המכרז ומספרו.  אין לציין סימני זיהוי של מגיש ההצעה על  

 המעטפה. 

בנקאית   .ט ערבות  לצרף  יש  סךלהצעות  על  ולבקשתו,  המציע  שם  על   אוטונומית, 
בנוסח המצורף כ130,000 הערבות    "מ  בע  לוד  מי, לטובת  6.05טופס  -)₪(, בלתי מותנית, 

פי   על  המזמין,  קבע  המכרז.  במסמכי  המפורטים  התנאים  בכל  לעמוד  חייבת  הבנקאית 
לעיל, לאמור  בהתאם  בנקאית  ערבות  צורפה  לא  להצעה  כי  הבלעדי,  דעתו  יהיה   שיקול 

 המזמין רשאי לפסול את אותה הצעה. 

המזמין רשאי לדרוש את הארכת תוקף הערבות   . 04.06.2021 תוקף הערבות יהיה עד ליום  .י
להאריך  4למשך   כזה  במקרה  חייב  יהיה  והמציע  נוספים  תוקף חודשים    הערבות. את 

יעמוד   לא  שהמשתתף  אימת  כל  לפירעון  הערבות  את  להגיש  רשאי  יהא  המזמין 
 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. 

ז, לאחר חתימת חוזה בין המזמין   הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכר
 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.   90-לבין  הזוכה במכרז, ולא יאוחר מ

אי מילוי טפסי המכרז במלואם כנדרש עלול להוות סיבה לא להביא את ההצעה לדיון. כמו   .יא
 כן, לא תובאנה לדיון הצעות ללא צירוף ערבות בנקאית כנדרש לעיל.  

כנדרש  .יב להגיש את הצעתו  כל מציע חייב  כי  תשומת לב המשתתפים במכרז מופנית לכך, 
 במסירה אישית בלבד.   בתנאי המכרז ובצירוף כל המסמכים הנדרשים,

  אבא   רחובב"מ  בע  לוד  מיתיבת המכרזים שתוצב, במשרדי  ביש להניח ידנית את ההצעה  
)להלן: "המועד האחרון  12:00בשעה  04.02.2021 עד לא יאוחר מיום, לוד 81 לברי ס הילל

 להגשת ההצעות"(. 

להאריך את המועד האחרון   דעתו הבלעדי,  שיקול  לפי  הזכות,  לעצמו את  שומר  המזמין 
 להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת.

 הצעות שיימסרו מכל סיבה שהיא לאחר התאריך והשעה הנ"ל, לא יובאו לדיון.  

זה   ב'  בכרך  את החוברת הכלולה  בתיבת המכרזים  להניח  כל האסמכתאות    -יש  לרבות 
בסעיף    והנתונים כמפורט  המציע  מן  להוכחת  7הנדרשים  האסמכתאות  )בפרט  להלן  ב' 

 עמידה בתנאי סף, ערבות בנקאית, והצעה כספית(.   

בשעה   . יג הנ"ל  בתאריך  תיפתח  המכרזים  בזאת 12:15תיבת  מוזמנים  במכרז  והמשתתפים   ,
. קישור לזום יישלח למשתתפים בפתיחת ההצעות  להשתתף באמצעות הוועדות חזותית )זום(

 במפגש המציעים.  

 ביטוחי המציעים:   .יד

יזכה  תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן ש  (1)
סעיף    ,פרק ג' "נזיקין וביטוח"  ", המכרז"מסמכי '  בבכרך    למפורט בהתאםבמכרז  

הקבלן     2.30 ידי  על  הקבלן"  1)'  ב  נספח  לרבות   ביטוח  ביטוחי  "אישור  )להלן  ( 
 (. "הביטוח הוראותו/או "  "דרישות הביטוח"

 . ולהלן  לעיל  יד'  בסעיף כאמור הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח  (2)

גוברות על    זה לרבות הנספחים שצוינו לעיל  בכרך  הביטוחיות  ההוראות   כי  יודגש
 '.א  שבכרך הביטוחיותהוראות 



  לרבותמגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח  (3)
את מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו  

 התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 

ם במסמכי המכרז  לבצע את הביטוחים הנדרשי  ככל שיזכה,  מגיש ההצעה מתחייב (4) 
ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן,  

 כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.   "אישור ביטוחי הקבלן" ( 1) ' באת נספח 

(( החתום כאמור, מתחייב הקבלן  1בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן )נספח ב' )  (5)
דרישה   לקבלת  בכפוף  "הדרישה"(כי  )להלן:  מהחברה  באישור  )  בכתב  ואין  ככל 

לחברה שנדרש  המידע  את  בתוך  (  הביטוח  הקבלן  קבלת    14ימציא  ממועד  ימים 
מוסכם  הדרישה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות )להלן: "מסמכי הביטוח"(,  

המתייחסים להתקשרות נשוא  בזה כי הקבלן ימציא לחברה את חלקי הפוליסות  
 . "( מסמכי הביטוח)להלן: " מכרז זה בלבד

דרישות   (6) של  קיומן  על  אישור  ממבטחיו  במייל  להמציא  הקבלן  יוכל  לחילופין, 
 ( ב'  )נספח  הביטוח  בנספח  נכללות  אינן  אשר  תחולה  1הביטוח  מועד   : )כגון   ,))

וחבות  רטרוא מקצועית  אחריות  בביטוח  לפוליסה,  ספציפי  אחריות  גבול  קטיבי, 
 . המוצר(

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת   (7)
. לאחר הגשת ההצעה לא  במסמכי המכרז  פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך
   .תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח

אילו מהוראות  ל  ביחסו/או תועלינה הסתייגויות    שינוייםשייערכו    ככל מובהר, כי   (8)
  החברה,  (1  ’ב  נספח )  הביטוחים  קיום   אישורהביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או ל

  החוזה  ,המכרז  למסמכי  שצורף  הנוסח   הוא   שיחייב   והנוסח  מהם  תתעלם
   .ונספחיהם

, חתום  אישור ביטוחי הקבלן  1' אלמען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת נספח   (9)
נספח  ו  פטור מנזקים  –הצהרת הקבלן    2'  בנספח    כדין על ידי מבטחי המציע, לרבות

חתומים כדין על ידי הקבלן, החברה תהא רשאית למנוע   הצהרת עבודות בחום 3' ב
 מהקבלן את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.

  אי  של  במקרה  כי,  בזה  מובהרלעיל,    (9)   'יד  בסעיף  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף (10)
  תהאלעיל,   (9) 'יד  בסעיף  כאמור, (1 ’ב נספח ) הקבלן ביטוחי  אישור  נספח  המצאת
  של   זכייתו  את  לבטל  או/ ו  החוזה  את  שהפר  כמי  בקבלן  לראות  רשאית  החברה
 . במכרז הקבלן

ידי   (11) על  ייחתמו  הביטוח  מסמכי  כי  דרישה  אין  ההצעות  הגשת  בשלב  כי  יודגש 
הקבלן כי    והצהרתאישור    יםהמהוו,  בחתימה וחותמת של הקבלןהמבטחים אלא  

הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים  בדק עם מבטחיו ואין להם  
   הנדרשים.

 בהתאם למנגנון כמפורט במסמכי המכרז.   יבחרת  הזוכה  ההצעה .טו

תשומת לב המשתתפים במכרז מופנית לכך, כי המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מהווים את   .3
 ה"מכרז" ויהוו את "החוזה":

 כרך א'

   )כריכה ירוקה(  2009אוקטובר  –מהדורה רביעית 

 כרך ב'

 למשתתפים במכרז   כלליות והוראות מידע - 1  חלק

  הקבלן"י ע החוזה  ביצוע תנאי - 2  חלק

 . מצורף לאהבינמשרדי"(  המפרט" )יחד עם " הכללי המפרט" - 3  חלק

    המיוחד המפרט - 4  חלק



 הכמויות  כתב  -   5  חלק

   והחוזה המכרז טפסי - 6  חלק

 ההצעה  טופס 6.01

 באתר   ביקורעל  אישור 6.02

 מאומת ע"י עו"ד  הקבלןציוד  רשימת טופס 6.03

 "חרו ואישור כספי היקף, קודם ניסיון פירוט בדבר תצהיר 6.04

  להצעה   בנקאיתערבות  נוסח 6.05

 ולבדק החוזה  לקיום ערבות בנקאית    נוסח 6.06

 החוזה  טופס 6.07

  החוזהלטופס  מוסף 6.08

 טבלת פיצויים מוסכמים   א 6.09

 ומסמכים הקשורים לתשלום   פרטים - טופס 6.09

 1976-"ו תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר .6.10

 עבודה  תוכנית 6.11

 כללי"   –פרק ג' לתנאי החוזה "כרך א'    6.13

 ביטוח ו נזיקין  

 . "ביטוח על ידי הקבלן" 2.30סעיף  )א( 

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

 (.  2' )ב)נספח הקבלן "פטור מנזקים"  הצהרת )ג( 

 . (3' )ב)נספח הקבלן "עבודות בחום"  הצהרת )ד( 

 . "ביטוח ע"י המזמין וע"ח הקבלן 2.31סעיף  )ה( 

 הקבלן"י ע לאספקה צנרת פירוט - 7  חלק

 נספחים    -   8 חלק

 קרקע  יועץ"ח דו:  9 חלק

 כרך ג'

 רשימת תוכניות     - 10 חלק

  תוכניות -  11 חלק

 ד'  כרך

 (מצורף)לא  לוד  מי תאגיד מחירון

 כל המסמכים הנוספים, המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרז, כמפורט במסמכים שלעיל. 

  

              

)מהדורה רביעית שנת  כללי    -מובא לידיעת המשתתפים במכרז כי מסמכי המכרז כרך א'   א. .4
המציע  2009 המכרז.  מסמכי  על  לחתום  המציע  על  מהמכרז.  נפרד  בלתי  חלק  הינו   ,)

בחתימתו על מסמכי המכרז ', מצהיר בזאת כי ראה ובדק את כל המסמכים המהווים חלק  
 בלתי נפרד מהצעתו, והוא מסכים לתוכנם. 

למסמכי המכרז אולם הינו חלק בלתי  אינו מצורף    2019מיולי    ד' מחירון תאגיד מי לוד    כרך
למען הסר ספק, מובהר בזאת   נפרד מהמכרז. המציע רשאי לעיין במחירון במשרדי התאגיד.

התשלום בגין רכיבים/סעיפים אשר אינם כלולים בכתב הכמויות יבוצעו בהתאם למנגנון    כי
 :כדלקמן, העדיפויות רולסד



 ; הכמויות  כתב מסעיפי  פרוראטה .1

 ;20%בניכוי הנחה של  )כרך ד'( התאגיד  מחירון מכן  לאחר .2

ותשתיות עדכני ליום   בניה   דקל  מחירון   לפי  התאגיד   במחירון מחיר  /התעריף  ובהעדר  .3
 . 20% של  הנחה בניכוי חתימת החוזה 

 

אם למשתתף במכרז יהיו שאלות בקשר למכרז, ו/או אם המשתתף במכרז ימצא במסמכי   ב. 
התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק    - המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי

של סעיף או פרט כלשהו, ו/או תהיה לו הסתייגות כלשהי בקשר להוראות מסמכי המכרז, 
לנציג   על כך במכתב  וורד    שיישלח  "המזמין",עליו להודיע   זילברברג   דורין'  לגבבקובץ 

מגינית    מוסי    למרוורד    בקובץ  והעתק    lod.co.il-dorinz@mei  בדוא"ל חברת  סעד 
בדוא"ל   יאוחר    עד  musi@meginit.co.ilפרוייקטים  תשובות      .25.01.2021  יוםמולא 

. על כל משתתף במכרז לצרף את התשובות הנ"ל להצעה ולחתום  באתר מי לוד  פורסמנהת
פרוטוקול   להצעה את  לצרף  במכרז  משתתף  כל  על  עליו  המציעים    מפגשעליהן.  ולחתום 

 לצרף   הקבלנים  על,  כן  כמובתחתית כל דף. החתימה תהיה על גבי חותמת הקבלן המציע.  
  ככל ,  המזמין   באתר  יפורסמוש   השינוייםאו  /ו  העדכונים או  /ו  ההבהרות  כל  את   גם   להצעתם

 .המציע ידי  על  חתומים, שיהיו

 אך"המזמין" אינו אחראי לכל פירושים ו/או הסברים שינתנו בעל פה למשתתפים במכרז.   ג.
  את  יחייבו,  לעיל  כאמור  החברה  ידי  על  בכתב  שינתנו  ועדכונים  הבהרות,  תשובות  ורק

  ידי   על   יצורפו  והם,  המציע  והצעת  המכרז  מתנאי  כחלק  ועניין  דבר  לכל  ייחשבו  הם,  החברה
 .הנדרש ככל, וממולאים חתומים כשהם, להצעתו המציע

  תיקונים ,  שינויים  להכניס,  למכרז  הצעות  להגשת  האחרון  המועד   עד,  רשאית  החברה
 . המשתתפים  לשאלות בתשובה או ביוזמתה, המכרז במסמכי ותוספות

נקודת המפגש , 11:00  בשעה 11.01.2021 בתאריךמפגש מציעים וסיור הקבלנים יתקיים  ד.
כי    למען  .לוד  צדק   צמח  פינת  האמצעי"ר  האדמו  ברחוב  בגינה הסר ספק, מובהר בזאת 

המציעים   במפגש  עטיית.  חובה  יאההשתתפות  על  להקפיד  זמן   יש  כל  לאורך  מסכה 
במפגש  ישתתף  לא  מסיכה  יעטה  שלא  מציע  הקורונה.  הנחיות  על  ושמירה  המפגש 

 המציעים.

כל שינוי או תוספת שייעשו ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י    .5
 שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יחשבו:  

 ו לא נכתבו,  כאיל (1)

 או  

 עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.   (2)

 .  באופן בלעדי הבחירה בין האפשרויות דלעיל, נתונה לשיקול דעתו של "המזמין"

יודיע "המזמין" למציע עד לתאריך    אם  .04.06.2021תיחשב כתקפה לכל פרטיה עד ליום    ההצעה .6
הנ"ל על זכייתו במכרז, תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת החוזה עמו ו"המזמין" יהיה רשאי  
לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על ידו והמציע מתחייב להאריך את תוקף  

 הערבות בהתאם.  

ב   מבלי יוארך  ההצעה  תוקף  מהאמור  המזמין,    4-לגרוע  דרישת  עפ"י  נוספים  חודשים  )ארבעה( 
 ימים לפני פקיעת ההצעה.   10בהודעה מוקדמת של המזמין אל המציע   

מציע במכרז שהצעתו נתקבלה לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל ו/או לא יחתום על    אם
מזמין", רשאי "המזמין" לחלוט את סכום הערבות  ימים מיום שיידרש לכך ע"י "ה  7החוזה תוך  

 שנמסר לטובתו, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.  

 

  תנאי סף להשתתפות במכרז  א'. .7

mailto:dorinz@mei-lod.co.il
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במכרז   ההצעות  הגשת  במועד  העומדים  קבלנים,  במכרז  להשתתף  התנאים  רשאים  בכל 
 המפורטים להלן:  המצטברים

 

בנאיות,   .1 הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  פי  על  הקבלנים  בפנקס  כדין  הרשומים  קבלנים 
 . חותלפ 2-בסיווג כספי ב 260סימול  בענף "ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז" , 1969 -התשכ"ט 

  הבא   הציוד  ההצעה  הגשת   במועד  בתוקף  ליסינג  חוזה  פי  על  בחזקתםאו  /ו  בבעלותם  אשר   קבלנים . 2
 לפחות: 

 ומעלה.  2016באגר משנת  1      2.1
 . ומעלה 2016משנת   מחפרון אופני 2     2.2
 .משאית רכינה או משאית רמסע     2.3
 כולל מערכת מטאטא   בובקט/מחפר אופני   2.4

 
 
לפחות ,  מ"מ    315עבודות ניפוץ וקידוח אופקי של קווי ביוב בקוטר של  ניסיון קודם    יבעל   נים קבל .3

 . 2017-2020השנים  במהלך וזאת במצטבר במספר פרויקטים אובפרויקט אחד מ'   1000 בהיקף של 
 
 
 

עבודות  אשר ביצעו בעצמם*, בין כקבלן ראשי ובין כקבלן משנה  בעלי ניסיון קודם ומוכח     קבלנים .4
של   בהיקף  ביוב  קווי  השנים    8,000הנחת  במהלך  בגרביטציה,  שנת    2017מ"א  )כולל(    2020ועד 

 . במצטבר במספר פרויקטים בפרויקט אחד ו/או 
 

ו ניסיון של  הנ"ל הנ 4למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש בס"ק    -* אשר ביצעו בעצמם  
המציע בעצמו בין במסגרת עבודות בהן עבד כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה. עבודות שבוצעו מטעם  

 המציע באמצעות קבלני משנה אינן עונות על דרישות תנאי סף זה. 
 

 . 2016,2017,2018,2019  השנים  עבור   בכל שנהמיליון ₪    15קבלנים בעלי מחזור כספי שנתי של לפחות   . 5
 

 
 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. .6

 

 . מציעיםאשר השתתפו במפגש  מציעים .7

 

הדרושים   הנתונים  או  המסמכים  וכל  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  משתתף  הצעת 
  אם  אלא,  הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבדבמכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות  

 .אחרת מפורשות צוין כן

 

  מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו ב'. 

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן )בנוסף לכל מסמכי המכרז שעליו  
 להגישם חתומים בחתימתו(:

רישום   (1 חוק  לפי  רישומו  בדבר  הקבלנים  מרשם  תקף   קבלנים,אישור 
   ( לעיל.1א')7בסעיף  יםהנקוב יםבסיווג, 1969-תשכ"ט

, מפקיד מורשה, רואה  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישורים בתוקף לפי   (2
 חשבון, או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.

  וכן  6.04טופס    -, בנוסח המצורף כ והיקף כספי    מוכח  קודם  ניסיון   פירוט בדבר    תצהיר (3
 .5א'  7וכן בתנאי סף  4א'  7 ףס תנאיבוכן  3א'  7להוכחת עמידה בתנאי סף  רו"ח אישור



רישיונות רכב /אסמכתאות להוכחת בעלות    בצירוף  ומאומתכשהוא חתום    6.03  טופס (4
' א  7או חוזה ליסינג בתוקף במועד הגשת ההצעה בהתייחס לציוד המפורט בתנאי הסף  /ו
 . הקטנים סעיפיו על, 2

 . במקור הכנסה מס ניכוי על  בתוקף אישור (5

 . מורשה  כעוסק רשום שהמציע לכך  והבלו המכס  ממנהל בתוקף שנתי אישור (6

 . 6.05טופס -כ ערבות בנקאית להצעה כמפורט בתנאי המכרז, בנוסח המצורף (7

 אישור עו"ד על זכויות חתימת המציע.  (8

 . .106כטופס  בנוסח המצורף1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי  (9

וכן טפסים    6מילוי כל הטפסים בחלק   (10   ימסרוש   6.09-ו  6.07)למעט טופס ערבות ביצוע 
 במועד חתימת החוזה(.

 . מבוטל  (11

שיהיו,   (12 ככל  למציעים,  שישלחו  השינויים  ו/או  העדכונים  ו/או  ההבהרות  בין  כוללכל   ,
 פרוטוקול מפגש המציעים, חתומים ע"י המציע.השאר, 

כל מסמכי המכרז, וכן מסמכים שלעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וחלק בלתי   (13
 נפרד מחוזה התקשורת.  

"המזמי .8 של  רכושו  הם  המכרז  מסמכי  המסמכים  כל  ביוב.  תשתיות  לפיתוח  המינהל  של  ו/או  ן" 
מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה ועל המציע להחזירם עד לתאריך הנ"ל, בין אם יגיש  
המציע הצעה ובין אם לא. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה  

 אחרת.  

  



 

המזמין" שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטינו " א. .9
 ו/או לא לבצעו, מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי. 

אם יחליט "המזמין" כאמור, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה   ב.
 או טענה מכל סוג שהוא. למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/

 ההצעה הזוכה תיבחר לפי ההוראות להלן:   ג. 
 

תוספת לכתב הכמויות והמחירים ו/או הצעות  תפסלנה הצעות אשר הציעו בשלב ראשון . 1
 )ככל שקיימות(.  20%שנקבו שיעור הנחה הגבוה מ 

 
.  בשלב ראשון(  שנפסלו)למעט הצעות    תיבדק עמידה של ההצעות בתנאי הסף  שני בשלב ה.  2

 הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף תיפסלנה. 
 
תחשב ועדת   הצעות שעומדות בתנאי הסף  3ובתנאי שנמצאו לפחות , השלישיבשלב א. 3

ושלא  של הצעות המחיר שעמדו בתנאי הסף  הפשוט האריתמטי המכרזים את הממוצע
 .("האריתמטי  הממוצעלהלן:"  )נפסלו בשלב ראשון 

 
 לדוגמא: 

 A= 1הצעה מספר 
 B=  2הצעה מספר 
 C=  3הצעה מספר 

 Nמספר ההצעות=
 Z הממוצע האריתמטי=

 
 

 
𝐴 + 𝐵 + 𝐶

𝑁
= 𝑍 

 
האריתמטי", והקרובה אליו ביותר, מבין כל ההצעות   ההצעה הנמוכה מ"הממוצע 

 הזוכה. תיקבע כהצעה  –שהגיעו לשלב זה 
  

א 3לא יתבצע האמור בסעיף  -הצעות העומדות בתנאי הסף   3אם לא נמצאו לפחות  ב. 3
 העומדת בתנאי הסף ואשר לא נפסלה בשלב ראשון. תיבחר ההצעה הזולה ביותרלעיל ו

 
  את לבטל הזכות  עומדת  לחברה, הסף  בתנאי שעומדת בלבד אחת הצעה תיוותר אם

 .המכרז
  

עומדת הזכות להורות על קיומו של הליך תחרותי    לחברה  - הצעות זהות  מספר. אם נותרו  4
הליך   של  קיומו  על  להורות  ו/או  שיפורסמו  תנאים  ע"פ  הרלבנטיים,  המציעים  בין  נוסף 

 .החברה  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  הכלהגרלה בין המציעים ו/או כל הוראה אחרת,  

 

מובהר בזאת במפורש, כי "המזמין" שומר לעצמו את הזכות להחליט על ביצוע העבודות   ד.
נשוא המכרז בשלמותן או חלקים מהן בלבד כראות עיניו. למרות זאת, המציע חייב למסור  

זה מובא לידיעת המציעים    לעניין .  זה  מכרז  נשוא  העבודות  למלוא  המתייחסתהצעה שלמה  
בתחום העיר לוד נהוג לבצע את עבודות הקירצוף וריבוד שכבת האספלט    בפרויקטיםכי  

  לפרויקט  הבדק תקופתחודשים מיום סיום הנחת קווי הביוב.   12הסופית בפרק זמן של עד  
 . האספלט  לרבות  העבודות כלל של הסופי  מגמר תחל

י שיקול דעתו  מבלי לגרוע מכלליות סעיף קטן א' לעיל מובהר בזאת, כי "המזמין" רשאי, לפ ה.
הבלעדי ובמסגרת מחירי חוזה זה, להקטין או להגדיל את היקף העבודה בשיעור של עד  

ו  50% וללא הגבלה לגבי ביטול מבנה או פרק או    דד בו  ף בסעיהגבלה    ללא מהיקף החוזה 
  . לא תשולם תוספת כלשהיא לקבלן, מכל סיבה שהיא, בגין הגדלת או הקטנת החוזה סעיף

   או ביטול מבנה או פרק או סעיף.

 



 

 :תנאי התשלום  .10

   
 

בכפוף לביצוע בפועל בצורה פאושלית ללא   תשולם  התמורה  כי  המציעים  לב  תשומת.  א  
שיקבע הינו    שליוהפא  התמורה   סכום  מדידת כמויות בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

  הקבלן  הנחת   שיעור  הפחתת  לאחר  והמחירים  הכמויות  לכתב  בהתאם   הכולל  מחיר"כ  סה
 (. במכרז העבודות "כ לסה הזוכה הקבלן הצעת )מחיר 

  

הקבלן יישא בכל עלויות הביצוע, בין היתר גם אם הכמויות שישקיע בפועל תעלנה על אלה  .  ב
המופיעות בכתב הכמויות ו/או בתוכניות ו/או במפרטים ו/או בכל מסמך אחר. מובהר בזאת כי  

חריגי סעיפים  יאושרו  הפרויקט  לא  לביצוע  הנדרש  כל  את  כולל  הפאושלי  ומחיר  בפרויקט  ם 
 והשלמתו.

 
בלבד, ללא תלות בהיקף העבודות   התמורה אותה יהא הקבלן זכאי תהא שכר החוזה הפאושלי

והכמויות של הציוד והחומרים שיושקעו בביצוע הפרויקט, והיא מוחלטת וסופית וכוללת את  
הכרוך מביצוע העבודות, לרבות אספקת הציוד, חומרים, כ"א וכיוצ"ב . הקבלן לא יהיה זכאי  

בודה ו/או התייקרויות  לכל תוספת תשלום, בין היתר, בגין העלאות במחירי הציוד ו/או בשכר הע 
 ו/או חריגים )אף אם תקופת ביצוע העבודות תיארך(.

 
כי התמורה הינה פאושלית, מלאה, סופית ומוחלטת ולא יהיו בה שינויים כלשהם    שוב  יודגש

  התאגיד, וכי ןמכל סיבה שהיא. כמו כן, התמורה כוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הקבל 
. מבלי למעט מכלליות האמור  העבודות ביצועלשהם לקבלן בגין חייב בתשלומים נוספים כ  ואינ

במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה או במחירי ביצוע העבודות, לרבות במחירי    ובהרלעיל, מ
החומרים, אשר על הקבלן לספקם לפי ההסכם )כולל הוצאות הובלתם לשטח העבודה( או בכל  

והיטלים,   אגרות  מסים,  לרבות  אחר  בשכר,   ריהתתשלום  שוטרים  תנועה,  הסדרי  חפירה, 
 לא ישנו את מחיר התמורה. וכיוב',  בטלה  דמי/ימי   או/ובדיקות,  

 
 כל ההוראות ומסמכי המכרז יפורשו בהתאם להיותו של המכרז מכרז פאושלי. 

 
והכמויות מהוות השלמה זו לזו והעבודה תבוצע בכפיפות לאמור בשניהם. הכמויות    ג. התכניות

 לא תימדדנה.  
 

יראו    –ד. פרטים/כמויות אשר לא נכללו בסעיפים או בתכניות אך דרושים להשלמת העבודה  
 אותם ככלולים במחיר התמורה הכולל. 

 
פאושל ה במחיר  יבוצעו  העבודות  כי  שוב,  מובהר  ספקות  למניעת  המציע  .  בהצעת  כמפורט  י 

וכי לא תוכרנה כל תביעות לשינויים במחיר הסופי עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי   .הזוכה
התאמות אחרות או אי התאמות בין התוכניות לבין המפרט. או אי התאמות בין כל הנ"ל לבין  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הצעות   הדרוש לצורך השלמת העבודות לשביעות רצון התאגיד. 
ו/או   כל העבודות ו/או ההתחייבויות  יתייחסו לביצוע מלא, כולל ומושלם של  המחיר שיוגשו 
המחיר   לשינוי  דרישה  ו/או  תביעה  כל  תוכר  לא  המכרז.  מסמכי  פי  על  לבצע  שיש  הדרישות 

 .הפאושלי שהציע המציע בהגשת הצעתו למכרז
 
 שלב  לכל  ביחס   שנקבעו   והאחוזים   להלן  לשלבים  התאם ב  יהיה  התמורה   של   התשלום.  ז

  בגין    ולשלם   להקדים ,  הבלעדי  דעתה  שיקול   לפי,  רשאית  לוד  שמי  בזה   מובהר(.  דרך)אבן  
 : להלן בטבלה כאמור שלב  הושלם טרם אם גם  עבודות

 

 
  

 
 



 

  

אבן 
 דרך
 שלב

 תשלום 

%   נושא/תכולה 
 תשלום

ועד   D  1.12עד שוחה     A  1.12השלמת קווי ביוב והשוחות משוחה    -ד"חב 1
E  3.21     שוחה    4.0ועד הקווים     1.03ועד   , הנותרים  הקווים  כל  לרבות 

שוחות צרכנים קיימות וכן תיקון מבנה   חיבורהמשניים המתחברים אליהן  
   2062-002/02עליון כפי שמופיע בגיליון 

 בהתאמה  2062-003/00 חתכים ובגיליון

20% 

עד שוחה   2.7עד שוחה     2.20השלמת קווי ביוב והשוחות משוחה    -ד"חב 2
 ,   5.3וכן הקווים לשוחה    3.6ועד שוחה  6.18ועד שוחה   2.96

לרבות כל הקווים הנותרים , הקווים המשניים המתחברים   F  1.33  ולשוחה
עליון כפי שמופיע   וכן תיקון מבנה  אליהן  חיבור שוחות צרכנים קיימות 

 2062-001/02בגיליון 
 בהתאמה  2062-003/00 חתכים ובגיליון

20% 

לרבות כל    1.5Aעד שוחה     1.23השלמת קווי ביוב והשוחות משוחה    -שרת 3
אליהן   המתחברים  המשניים  הקווים   , הנותרים  שוחות   חיבורהקווים 

   1-2061צרכנים קיימות וכן תיקון מבנה עליון כפי שמופיע בגיליון 
 בהתאמה  2061-003/00 חתכים ובגיליון

20% 

לרבות כל הקווים הנותרים , הקווים    השלמת קווי ביוב והשוחות  -שרת 4
תיקון   וכן  קיימות   צרכנים  שוחות  חיבור  אליהן   המתחברים  המשניים 

   2-2061מבנה עליון כפי שמופיע בגיליון 
 בהתאמה  2061-003/00 חתכים ובגיליון

20% 

 10% ביצוע עבודות קירצוף וריבוד 5
 10% מסירה 6

 100% סה"כ ביצוע:  



 
 
 

  פי  על  כי   בזאת  מובהר .  זה  מכרז/ בחוזה  התייקרויות  ישולמו  לא   1.18  סעיף',  א  בכרך  לאמור   בניגוד .ב     
  שביצוען   לעבודות  התייקרויות  ישולמו  לא,  19.12.09  מיום  האוצר  במשרד  הכללי  החשב  הוראות

  לפי   ישולמו  חודשים  18  –  ל   מעבר  התייקרויות  לתשלום  תנאים.  חודשים  18  של  לתקופה  עד  יהיה 
 . ההצעות הגשת  במועד בתוקף ואשר לעת מעת המעודכנות ל" החשכ הוראות 

  לפיתוח   המינהל  לנוהלי  בהתאם  ישולם  אשר,  מוסף  ערך  מס  כוללים  אינם  הכמויות  בכתב   המחירים .ג 
 . כדין מס חשבוניות  כנגד ביוב תשתיות

  במועד   חודשהמדד שיחול בעבודה זאת יהיה מדד תשומות הבניה, כאשר מדד הבסיס הוא המדד   .ד 
 . צו התחלת העבודה

 
  קבלת   מיום(  שנתיים )  חודשים  24  תהייה  שיבצע   העבודות  לתקינות  הקבלן  ואחריות  הבדק  תקופת .ה  

  ביצוע   תנאי"  -  2  חלק '  א  בכרך   לנאמר  ותוספת  השלמה  מהווה   לעיל   האמור  כל .  המזמין  י" ע  העבודה 
 . 2.55'  מס סעיף',  ז פרק", הקבלן י" ע החוזה 

  מן המועד הנקוב בצו התחלתקלנדריים    חודשים  6  יהיההפרוייקט    להשלמתמשך זמן הביצוע   .11
. משך הביצוע כאמור לעיל כולל את כל הפעולות שעל הקבלן הזוכה לבצע  העבודה שיוציא המזמין

על פי מסמכי המכרז, לרבות השגת היתרים או רישיונות, תכניות שחובת הכנתם חלה על הקבלן  
  בהתאם למסמכי החוזה, ביצוע בדיקות וקבלת אישורים מן המזמין. 

נות ו/או לגרוע מתנאי המכרז ו/או החוזה,  מוסכם במפורש, כי הוראות מסמך זה, אין בהן כדי לש .12
 אלא להוסיף עליהם.  

ו/או   .13 נוספות  הבהרות  ו/או  נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאי  המזמין 
השלמות בקשר להצעתו לשביעות רצונו המלאה גם לאחר פתיחת ההצעות, בין היתר על מנת לבחון  

ה ניסיונו  הכלכלי,  חוסנו  המשתתף,  המציא  את  לא  כאמור.  שיקוליו,  במסגרת  והצעתו,  מקצועי 
הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, והמזמין יהא רשאי לפסול את  

 הצעתו ו/או לחלט את הערבות הבנקאית להצעה. 

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות   .14
    המכרז   אומדןכספית מעל    הצעהלתנאי המכרז, באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.   

  לגרום לפסילת ההצעה. העלול 

 מסמכי המכרז.החברה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות 

, "תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן", לא יחול על  2בחלק    2.78סע'    -למרות האמור בכרך א'           .15
הצדדים במכרז זה, דהיינו הצדדים לא יהיו מחויבים ליישב סכסוכים באמצעות בוררות, כמפורט  

 בסעיף הנ"ל.  

אחת   .  16 משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  המשתתף  כולל  הצעת  במכרז,  הנדרשים  המסמכים  וכל  בלבד, 
הערבות הבנקאית, הניסיון והסיווגים הקבלניים, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין  

 מפורשות אחרת. 

 

 הודעה על תוצאות המכרז ומתן צו התחלת עבודה .     17

 . דוא"לו/או ב בדואר רשוםו/או  לזוכה/ים במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה   17.1

או  /ו  דואר רשוםבאו  /ו  פקסימיליהמשתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, ב  17.2
בין  "לבדוא חוזה  חתימת  לאחר  לו  תוחזר  במכרז  הצעתו  עם  ידו  על  שהומצאה  הערבות   .

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.   90  -המזמין לבין הזוכה במכרז ולא יאוחר מ

נפרד  בין   17.3 בלתי  כחלק  מצורף  שהעתקו  חוזה,  ייחתם  המזמין  לבין  במכרז  הזוכה/זוכים 
 ממסמכי המכרז. 

יחתום על החוזה תוך   17.4 למועד חתימת    7הזוכה/זוכים במכרז  מיום שיידרש לכך. עד  ימים 
החוזה יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, בנוסח  

 .  6.06טופס -המצורף כ כתב הערבות 



ימציא הזוכה את כל    ,וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודותעד למועד החתימה על החוזה   17.5
,  אישור  השארהמסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין  

בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, כשהוא חתום    (לחוזה  1  ב')נספח  ביטוחי הקבלן  על קיום  
הקבלן  הצהרת    כולל פטור מנזקים    –( הצהרת הקבלן  2'  בנספח  וכן )כדין על ידי חברת ביטוח,  

–  ( לנוסח הנדרש במסמכי  3'  בנספח  עבודות בחום  ( חתומים כדין על ידי הקבלן בהתאם 
 .  חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי המכרז והחוזה יםהמכרז, ומהוו 

בזאת,   17.6 יובהר  לעיל,  האמור  לכל  בשלביבנוסף  הזכיין  לקבלן  יינתן  עבודה  התחלת  ,  םשצו 
אישור לקבלן לבצע את כל    - התחלת עבודה ראשוני    צו ינתן  יכאשר לאחר חתימת החוזה  

הנדרשות   מכל  ההחוז   להוראות  בהתאםההתארגנויות  חפירה  אישורי  קבלת  לרבות   ,
בצילום ווידאו דיגיטאלי לפני כניסה עם צלם מקצועי     העבודותשטח    כלצילום  הרשויות,  

המזמין,   לידי  הצילום  דיסק  לבדיקת  והעברת  מפורטות  עבודה  תוכניות  הגשת  כן  וכמו 
 המפקח ואישור על ידי המזמין. 

יינתן לקבלן צו התחלת  אך ורק לאחר קבלה ואישור על ידי המזמין של כל ה  אמור לעיל, 
 עבודה וכניסה לשטח. 

היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, יהא המזמין רשאי לבטל את   17.7
הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה וזאת  

לתקן את   נדרש  בה  הודעה  שניתנה למשתתף  תיקן המעוות  לאחר  לא  והמשתתף  המעוות 
בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי  

  באמצעות   העובדה  את  לבצע  שכזה  במקרה   ראשי  יהא  המזמין  כי  בזאת  מובהר,  בנוסף  כל דין.
 . מהזוכה העלויות את  ולקזז אחר  קבלן

ל 17.8  כאמור  במכרז  הזכייה  שבידה  בוטלה  הבנקאית  הערבות  את  להגיש  המזמין  רשאי  עיל, 
לגביה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו )לרבות למציע שהגיש את ההצעה  
הכשירה והזולה ביותר לאחר המשתתף( והמשתתף שזכייתו בוטלה יפצה את המזמין על כל  

 הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לו בגין כך. 

  או /ו  המכרז  מתנאי   לגרוע  או /ו   לשנות  כדי  בהן  אין,  זה  מסמך  הוראות   כי,  במפורש  מוסכם    17.9
 . עליהם להוסיף אלא,  החוזה

 

 בכבוד רב,                                                                                 

 

 "מ  בע לוד מי

  



 
 

                   מ "בע לוד מי

 וביוב  למים הממשלתית המים  רשות במסגרת

 ביוב  תשתיות לפיתוח  המינהל 

 

 01/2021מכרז פומבי מס'     

 4666"ב  במילתפרויקט  ספרמ

 
 קווי ביוב שכונות חב"ד ושרת  בעיר לוד   החלפתמכרז 

 

 הצעתו  הגשת לפני למציע  הנחיות .1

  התוכניות   את,  העבודה  תאור  את  לבדוק,  במקום  העבודה  תנאי  את  להכיר  המציע   על,  הצעתו  הגשת  לפני
  המפרטים  את,  ולתכנן  להכין  המציע  הקבלן  שעל  לתוכניות  וההנחיות  הדרישות  את,  למכרז  המצורפות

וכלל מסמכי המכרז  הכמויות)י(  כתב  ואת אי  / סתירהאו  /ו  מחדלים ,  טעויות  יגלו  אם .  , דוח הקרקע 
  של   נפרד  בלתי   חלק  תהווה  המזמין  של  בכתב  תשובתו.  למזמין  בכתב  כך  על  להודיע  עליו,  התאמה
 . המכרז מסמכי

 

,  למפרט  ביחס  לברורים  הנוגע  בכלהקבוע במכרז זה לשאלת הבהרות    באופןהמציע לפנות למזמין    על
  פרטי  ושאר  האבזרים,  החומרים,  הצינורות  של   הספקתם  מקור  לגבי  וכן  ולתוכניות  הכמויות   לכתב
 . המזמין את  תחייב בכתב תשובה רק. המפורטים הציוד

 

 מסמכים בין עדיפות.2

 ביצוע  בנושא עדיפות

  משלימים,  החוזה  מסמכי  וביתר  במפרטים,  בתוכניות  מפורטים  שהם  כפי,  העבודות   פרטי  של  אוריםיהת
התמציתיים הכלולים בכתב)י( הכמויות, כל עוד אין סתירה/אי התאמה ביניהם. אם    אוריםיהת  את

סתירה   לביצוע.  נספחיהם  לע,  המכרז  מסמכי   ביןנמצאה  הנוגע  סדר      בכל  לפי  תקבע  הפרשנות 
   העדיפויות, כדלקמן:

 ;תכניות .א

 ; מיוחד טכני מפרט .ב

 "ב; מילת טכני מפרט .ג

 ; בינמשרדי כללי מפרט .ד

 הכמויות  כתב .ה

 תשלום  בנושא עדיפות

 הכמויות  כתב .א

 ; מיוחד טכני מפרט .ב

 "ב; מילת טכני מפרט .ג

 ;תכניות .ד

 



  דרישות.3

התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב)י( הכמויות אין בו    אוריםיבת  הכלול  פרט  לגבי  מסוימת  דרישה  ציון
כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם חסר ציון זה, בתנאי שהדרישה כאמור,  

 נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת ו/או משתמעת ממנו.  

 

 בכתב הכמויות   אוריםית.4

  ניתנו   כלשהו  פרק   של   הסעיפים  כותרותאו  /ו  הכמויות   בכתב  העבודה  של  והגדרות   אוריםית
  הפעולות   כל  כממצים  אלה   אוריםית  לקבל  אין.  הקבלן  לנוחיות   בלבד  זיהוי  לצורכי  בקיצור

  וגם , החוזה  לפי הקבלן  של  והתחייבויות העבודות   שלבי כל את ככוללים לפרשם ויש הנדרשות 
 . המזמין בהספקת לא הם  כאשר החומרים הספקת

 

 ושיטה  אמצעים שינוי.5

  ישמש   לא,  המפקח  אישור   את   קיבל  אם  גם,  הקבלן  ביוזמת  ביצוע  ובשיטות  באמצעים  שינוי
 . הנדונה  לעבודה  היחידה  מחיר  לשינוי  עילה

 

 ועזר לוואי עבודות.6

חיבורי ביוב של בתים קיימים שיתגלו במהלך    לרבותימדדו לתשלום כל עבודות לוואי ועזר,    לא
  האחרים   החוזה  במסמכיאו  /ו  זה  מיוחד  במפרטאו  /ו  בתוכניות  נזכרות   הן  אם  גם,  העבודות  

 . הכמויות בכתב נפרדים בסעיפים  מופיעות לא עבודות אותן עוד  כל, מהם המשתמעיםאו  /ו

 

  נחשבות   והן   בנפרד  תשולמנה  לא"ל  הנ  הלוואי  בעבודות  הכרוכות  ההוצאות  כל,  ספק  להסרת
 . ההצעה במחירי ככלולות

 

  לא ',  וכו  מחסנים   בניית,  למפרטים  בהתאם  זמני   משרד   בניית,  זמניות  גישה  דרכי  הכנת  עבור
 .השונים היחידה במחירי ככלול ייחשב   ומחירם בנפרד ישולם

 

  במילוי   הכרוכות  ההוצאות  כל  ערך  את  ככוללים  ייחשבו  הכמויות)י(  בכתב  המוצגים  המחירים
  התחשבות   אי   או   שהוא  כל   תנאי  הבנת  אי .  פרטיהם  כל  על,  מסמכים  באותם   המוזכרים   התנאים 

  עילה או  / ו  הכמויות  בכתב  הנקוב  המחיר  לשינוי  מספקת   כסיבה  המזמין"י  ע  תוכר   לא ,  בו
 .שהוא סוג  מכל נוסף לתשלום

 

ומלא,  /ו   סעיפים תקין  באופן  העבודה  ביצוע  לצורך  הנדרשים  פעולות  ו/או  עבודות    שלא או 
 מופיעים בכתב הכמויות נחשבים כמכוסים ע"י שאר הסעיפים שמופיעים בכתב הכמויות  

 

 שונות.7

  הנתונים  כל  את  ויצרף  למכרז  המצורפים  ובנספחים   בדפים  הפרטים  כל   את  ימלא  ההצעה  מגיש
 . ההצעה לפסילת לגרום עלול  ההוראות  מילוי אי.  ההצעה עם להגיש שנתבקש

  יהיו,  אחרים  וספקים  ציוד   יצרני   כגון ,  ידיו  על   שיועסק,  משנה  קבלן  כל  כי   לכך   ידאג  ההצעה   מגיש
  הסעיפים   ואת  המפרטים  את  ויקראו  התוכניות  כל  את  יראו,  העבודה  ותנאי  הדרישות  לכל  מודעים

 .העבודה של המיוחדים שבתנאים המתאימים

הדין,  ,ההצעות  בדיקת  בזמן להוראות  שינויים    בכפוף  ו/או  טכניות  הסתייגויות  בכל  יתחשבו  לא 
חלופות   ו/או  שינויים  להציע  ההצעה  מגיש  ובכוונת  במידה  ההצעה.  מגיש  ע"י  שיוצעו/יוגשו 

סי  )אלטרנטיבות(, עליו לברר את כל הפרטים הטכניים עם המזמין לפני הגשת ההצעה. בעת מילוי טפ
המכרז, יש למלא בדייקנות את כל הסעיפים המופיעים בו. את השינויים המוצעים, במידה ויאושרו  



ככתבה   להצעה  בנוסף  להצעה,  לוואי  במכתב  להגיש  יש  אפשריים,  כשינויים  המזמין  ידי  על  קודם 
 וכלשונה. 

 

 המדידה .8

  יתכן   בפועל.  מתוכננות  וכמויות,  חומרים,  עבודה  סעיפי   פורטו   הכמויות)י(  ובכתב  זה  מיוחד   במפרט
 .יבוטל אף  מסוים שסעיף, וייתכן, מהמפורטות קטנות או גדולות תהיינה שתבוצענה שהכמויות

תכלול    הצעת לרבות    הקבלן   העבודות,  של  והעקיפות  הישירות  הפעילויות  בביצוע  הכרוך  כל  את 
הישירות   ההוצאות  יתר  כל  וכן  החומרים,  הציוד,  העובדים,  צוות  בהספקת  הכרוכות  ההוצאות 
והעקיפות הכרוכות בעבודתו ועבור התאום והשגת האישורים מהרשויות והגורמים למיניהם. מחירי  

צוינו   שלא  והוצאות,  השונים  עבודות  העבודה  במחירי  ככלולות  תחשבנה  הכמויות,  בכתב  במפורש 
 בכתב)י( הכמויות. 

 . הכמויות)י( בכתב  סעיפים לגרוע או להוסיף, לשנות  רשאי אינו הקבלן

   .פאושלי כאמור בחוזה יהיה  לקבלן התשלום

 שמירה .9

  המכונות,  המכני  הציוד ,  האבזרים,  הצינורות,  העבודות   על  שמירה,  השונים  העבודה   קטעי  בין   ניוד  עלות 
  ולא  העבודות  של  היחידה  במחירי  תיכלל  הקבלן"י  ע  לאתר  שיובא  השונים  לסוגיו  הציוד  שאר  וכל

 .בנפרד תשולם

 

 זמניים  תנועה הסדרי. 10

  השונות  הרשויות  ידי  על  לביצוע  שיידרש  וכל  חץ  עגלות,  אביזרים  לרבות  זמניים  תנועה  הסדרי  עלות
  פירוק   כדי  תוך  בשלבים  העבודות  את  לבצע  ידרש  אם  גם  היחידה  במחירי  כלולים  המשטרהאו  /ו

  או ,  הפעמים  במספר  תלות  ללא ,    האביזרים  של  מחדש  ואספקתם   מהשטח  פינוייםאו  /ו   מחדש  והרכבה 
 . בפועל שימוקמו הזמן  בפרק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 4  חלק
 

 המיוחד   המפרט

 

 

         

                   מ"בע    לוד מי

                                                                                      

 

 רשות המים הממשלתית למים וביוב   במסגרת

 ביוב  תשתיות לפיתוח  המינהל 

 

 01/2021מכרז פומבי מס'     

 4666"ב  במילתפרויקט  ספרמ

 
 קווי ביוב שכונות חב"ד ושרת  בעיר לוד   החלפתמכרז 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 לוד  מי תאגיד
 
 
 'ג מסמך 
 
 

 מפרט 
 

 

 

 מפרט מיוחד –מסמך ג' 

 

 מוקדמות  – 00.00פרק 

 
 הגדרות -מפרט 00.01

 
 המפרט הכללי א.            

 
הבינמשרדית  פירושו הפרקים המתאימים של המפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאות הוועדה 

המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון, כל מפרט במהדורתו  

 האחרונה. 

 
 המפרט המיוחד ב. 

 
 פירושו התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, המשלימים או המשנים את המפרט הכללי. 

 
 המפרט ג. 

 
מהווה השלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל  פירושו צירוף המפרט הכללי והמפרט המיוחד. מפרט זה  

 עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט.

 
 המזמין ד. 

 
 תאגיד מי לוד

 

 המהנדס/המפקח ה.            

 
המהנדס או המפקח אשר מונה על ידי המזמין, כדי לייצגו באתר הבניה בכל העניינים הקשורים  

 ובפיקוח עליהן. בביצוע העבודות לפי החוזה  



 
 תאור העבודה  00.02

 קוי ביוב בשכונות חב"ד ושרת בעיר לוד . במסגרת מכרז/חוזה זה על הקבלן לבצע 

 לוח זמנים  00.03

 לפי המופיע בתנאי המזמין. 

 

  

 

 

 

 

 
 הספקת מים   00.04

 
רואים את הקבלן כמי שבדק ווידא את סידורי הספקת המים. המזמין יאפשר לקבלן לקבל מים  

לצרכי העבודה, לרבות המים עבור המבחנים ההידרוסטטיים, בתנאי שסידורי נטילת המים  

 והכמויות שהקבלן יצרוך יאושרו מראש ע"י המפקח. 

התקנת חיבורים זמניים והובלת המים ממקום החיבור למקום העבודה תיעשה ע"י הקבלן ועל  

כלי אגירה באם יידרשו, וכל הדרוש  , יתקין מיתהצינורוחשבונו. הקבלן יבצע את החיבורים, יניח 

 כדי להוביל ולספק המים.

 לקדמותו.   לאחר גמר העבודה יפרק הקבלן את כל החיבורים הזמניים, על חשבונו ויחזיר המצב

 השימוש במים יהיה ע"ח הקבלן הזוכה. 

 

 הספקת חשמל   00.05
 הקבלן יספק חשמל לצרכי עבודתו על חשבונו.             

 
 עדיפות בין המסמכים  00.06

על הקבלן לבדוק את כל המסמכים המהווים את מכרז/חוזה זה. בכל מקרה בו תמצא  .א

סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות 

כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע  במסמכים השונים, עליון להודיע על  

העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא פנה הקבלן מיד למפקח ולא מילא 

החלטתו עבור - אחר  אחרת  אחריות  ובכל  הכספית,  האחריות  בכל  לבדו  הוא  ישא 

 התוצאות, בין אם נראו ונצפו מראש ובין אם לאו. 

 סמך טענה שלא שם ליבו לסטיות הנ"ל. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על  

את  .ב וכן  העבודה  לביצוע  ההוראות  את  רואים  לעיל  כמתואר  סטיות  של  מקרה  בכל 

 המחיר כפי שנקבעו לפי המידות והתיאורים: 

 בתוכניות.  (1

 בכתב הכמויות.  (2    

 במפרט המיוחד.  (3           

 במפרט הכללי.  (4                 

 בתקנים.  ( 5                 

 הקודם עדיף על הבא אחריו.      

                           אופני המדידה והתשלום שבכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה והתשלום       

 שבמפרט המיוחד. 



 

 מדידה וסימון  00.07

תכניות .א מהמפקח  יקבל  קבע    הקבלן  ונקודות  מדידה  צירי  כשעליהן  הקיים  המצב  של  עדכניות 

 והמתקנים.  םהקווישבעזרתן יוכל לאזן גבהים ולקבוע קביעה מדויקת את מיקום המבנים,  

האחראי   .ב מוסמך  מודד  באמצעות  להיעשות  חייבות  הקבלן  שיבצע  והמדידה  הסימון  עבודות  כל 

 השרטוטי. בחתימתו לטיב ודיוק עבודות המדידה בשדה ולתאורן 

כל מדידה וסימון ורישומן בתכניות ומפות יהיו טעונים אשור המפקח בכתב, אולם אישור זה לא   .ג

 ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.

הקבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודת הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה   .ד

ד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה על ידי  של נזק או אבדן וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, ע

 המפקח. 

הבטחה   יקוופינות המבנים והמתקנים ויאזנם. כמו כן יסמן הקבלן  םהקוויהקבלן יסמן את תוואי  .ה

המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם. מרחקו של קו ההבטחה מהציר ו/או מקו הפינות  

זור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן יאפשר ביקורת  יקבע ע"י המפוקח. מטרת קו ההבטחה לאפשר שיח

 על נכונות העבודות שיבצע הקבלן. 

חינת מרחקים והן  מב לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן  

 מבחינת מספור היתדות. 

אל מעבר  הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל )המשכת  הציר 

 (.לתוואי וכיו"ב

 בכל מקרה אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישור המפקח.

  -מ את נקודות הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות   .ו

 ס"צ.  2.5/5/75

 ובצורה ברורה. ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק     50  -היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ

המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי   .ז

ולרומים   למידות  בהתאם  בוצעה  שהעבודה  בעליל  ותראה  למפקח  רשימה  בצורת  תוגש  הקבלן 

 המתוכננים. 

, סרט  מדידה  על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה כגון מאזנת, אמה .ח

 מטר ועמודי סינון )ג'ילונים(.   30באורך 

 מכשירים אלו יעמדו לרשות המפקח בכל עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר. 
יה או אי  יאחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סט  

כנ"ל, ללא תשלום ולשביעות רצונו של המפקח. אם  התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום 

ה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפני התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי  יכתוצאה משגיאה, סטי

 דרישת המפקח ולשביעות רצונו, וכל עבודות התיקון יהיו על חשבון הקבלן. 

 

 (AS MADE) תוכנית בדיעבד 00.08

 
( שהוכנו על ידיו במהלך  AS-MADEעם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות בדיעבד ) 

 הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה. 



לקבלן, והן תכלולנה את    ומסר ישל התכנון, שי  או קבצים   התכניות תעשינה על גבי סמי אורגינלים 

נוסף   מידע  וכן  למעשה  שבוצעו  כפי  והמערכות  המתקנים  המבנים,  ואחזקה    שידרשי כל  להפעלה 

 כבלים וכד'. תצינורושוטפת של המבנה בעתיד כגון: תוואי קוים, עומק כיסוי, מידות של 

בדיעבד תכניות  דיסקט,  הכנת  ע"ג  ממוחשב  תנאי    בקובץ  הנו  מסודרת  בצורה  למפקח  ומסירתן 

 מוקדם למתן תעודת סיום החוזה. 

י היחידה של העבודות השונות הנקובות  עבור תכניות לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחיר

 בכתב הכמויות. 

 
 משרד שדה     00.09

 
המפקח בלבד. הציוד    שולשימועל הקבלן להקים צריף או חדר נפרד בצריף שישמש משרד למפקח,  

כסאות, שולחן, ארון נעול וכוננית לתיקים ותכניות. גודל המשרד יהיה    3המינימלי של החדר יהיה  

3X3   'לפחות והחזקת המשרד במשך ביצוע העבודה תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. מ 

 
 עבודה במקביל לקבלנים אחרים  00.10

 
 אחרים בשטח. הקבלן מתחייב לעבוד במקביל לקבלנים   .א

 הקבלן מתחייב לעבוד בתיאום מלא עם קבלנים נוספים בשטח בהתאם להוראות המפקח. .ב

 הקבלן מצהיר שלא תהיינה לו שום תביעות נוספות בגין עבודת קבלנים נוספים בשטח. .ג

 
 

 תחום העבודה ודרכי גישה     00.11

 
לשטח לפי הנחיית המפקח    לצורך ביצוע העבודה יכין לעצמו הקבלן, על חשבונו, את דרכי הגישה  

- לצרכי הובלת ציוד הקבלן, וכמו כן שטח לרכוז הכלים ולטפול בהם, וגישה יוםהמזמין ובתאום עם 

יומית לשטח העבודה. הקבלן ישא בכל האחריות, הוצאות דמי נזיקין וקנסות, במקרה של גרימת נזק  

 לרכוש אשר מחוץ לתחום העבודה, כפי שנקבע לעיל. 

 
 

 ביוב ותשתיות קיימות  יקוו ןסימו   00.12

 
את   .א העבודה  תחילת  לפני  לסמן  או  ו/  לחשוף  הקבלן  הביוב    יקוו על  תקשורת  וההמים 

 הקיימים ומניעת םהקווילמנוע פגיעה בהם או בתשתיות אחרות. חשיפת   באזור הקיימים 

טוי בהתאם, ולא ישולם עליהם  ילידי ב הפגיעה בהם יהיו כלולים במחיר היחידה ויבואו  

)לרבות    תחילת העבודה האישורים הנחוצים לפני ודא שיש בידיו את כל  ו בנפרד הקבלן י

 חברת חשמל, קק"ל וכו'(.   אשורי חב' מקורות, בזק,

 . הקבלן כל פגיעה בתשתיות קיימות תהיה ע"ח      

מים וטלוויזיה בכבלים מונחים בקרקע, ולמנוע פגיעה   יקוועל הקבלן להקפיד בנושא   .ב

  בהם.

 

 

 

 בדיקות שדה ומעבדה  00.13



הקבלן יבוצעו       צועי הציוד המסופק ע"י יבדיקות שדה ומעבדה וכן בדיקות מעבדתיות לאימות ב

בעוד מועד על העבודות                 עפ"י החלטת המפקח ובאחריותו. הקבלן יהיה חייב להודיע  

 לתאם את הזמנת הבדיקות הנחוצות.  האמורות להתבצע באופן שיהיה סיפק

מערך החשבון           1.5%עלות הבדיקות כאמור לעיל, אשר תבוצענה בפועל, בהיקף שלא יעלה על  

התשלום עבור    עבורה בנפרד.                הסופי שיאושר, כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם  

לצורך נטילת הבדיקות תנתן ע"י הקבלן                 דרש  יהבדיקות יעשה ע"י הקבלן. כל עזרה שת

 .  ללא כל תשלום

 ההוצאות המפורטות להלן יחולו בכל מקרה על הקבלן ואינן נחשבות חלק 

 שהוזכר לעיל:  1.5%הכלולות במסגרת   מבדיקות

 לקביעת מקורות אספקה.דמי בדיקות מוקדמות של חומרים  -

דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא )נוחות עבודה, חסכון   -

 וכו'(. 

דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים   -

 לדרישות החוזה. 

 הוצאות לואי שונות למטרת עריכת בדיקות.  -

 
   בצוע לפי צול בקטעי היסדר בצוע הקטעים יקבע על ידי המזמין והמפקח. יתכן פ  00.14

 המזמין. י  שקול 

 
 הקבלן יסגור בסוף כל יום את כל התעלות הפתוחות.    00.15

 
הקבלן   .השכנים         הטיות קוים זמניות ובצוע בשלבים, ע"מ לאפשר חיים נורמלים באתרים  יתכנו 00.16

  טוי במחירי היחידה.ייביא זאת לידי ב

 הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. עבור הטיות קוים ישולם לפי            

 

 הקבלן ישמע להוראות המזמין והמפקח, ויבצע העבודה  תחת פיקוחם הצמוד.    00.17
 

 אמצעי זהירות  84.01

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת  

ה, הנחה, הובלת חמרים וכו'. הקבלן ינקוט  תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפיר

בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על קיום  

כל התקנות וההוראות של משרד העבודה. הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה  

של בורות, תעלות,   םהימצאותבשל  םיגר להכנדרש כדי להזהיר את הצבור, מתאונות העלולות 

ערמות עפר, חמרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב  

הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו  

ע עבודות חפירה/חציבה ובניה  באתר  כתוצאה מבצוע העבודה. כל משך העבודה בכלל, ובעת ביצו 

בתוך התעלות באתר העבודה בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה  

נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על פי השיפוע הטבעי. עליו לדאוג להרחקת  

נוסף על דופן    ס"מ משפתה, כדי למנוע לחץ 50האדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של לפחות 

החפירה. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות  

שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתא הגנה, תמיכות, קירות,  

 כובעי מגן וכד', הכל עפ"י דרישות המפקח ותקנות משרד העבודה. 



 ויש לייצב את המבנים בזמן העבודה.  הקרקע בעלת רטיבות גבוה העבודה תבוצע ב

 

 

 עבודות עפר – 01פרק 

 
 כללי       01.01

 
ותת .א על  בלעדי למתקנים  באופן  ביוב,  -הקבלן אחראי  מים,  צנורות  כגון  קרקעיים 

 חשמל, טלפון וכו'. 

המתקנים הנ"ל,  לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר יבטיחו את שלמותם של  

כל   והידוק(.  מילוי  )לחפירה,  מתאים  ציוד  ובחירת  בידיים,  חפירה  זמניות,  תמיכות  לרבות 

 ההוצאות למילוי תנאי זה יחולו על הקבלן וימצאו את ביטויין במחירי היחידה. 

 המפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע העבודה בכלים או בשיטות הנראות לו כנחוצות.

הקב  .ב של  לבו  להתשומת  עלולות  בתוואי  כי  לכך  מופנית  תת  ילן  מערכות  מצא 

. לפני התחלת העבודה יסמן  וכו'  קרקעיות כגון: כבלי חשמל, כבלי טלפון, צנרת מים

הקבלן באתר את המקום או את המקומות המשוערים של מתקנים תת קרקעיים  

ויקבל את אישורו של המפקח לסימון. הקבלן לא יתחיל בעבודות כלשהן במרחק  

 קרקעיים. -מטר לפחות מקווי הסימון, כל עוד לא גילה את המתקנים התת 1.0

קוות או זרימה של מים  יעל הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שלא תהיה ה .ג

 כולל מי תהום בתעלות או חפירות. 

    אם איכות העבודה תפגע בשל כך, רשאי המפקח להורות על תיקונה על חשבון 

 הקבלן. 

חראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת  הקבלן הוא הא .ד

תעלות, מחפורות וכל עבודות החפירה ומלוי תיעשה באופן בטוח. אם יהיה צורך  

 הוא ידפן את דפנות החפירה.

 הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריותו זו. 

ה סכנה על מנת שלא תקרנה תאונות, יש  יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות וכן מכשול המהוו 

להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. ביצוע כל הפעולות הנ"ל ימצא את ביטויו  

 במחירי היחידה. 

 

 

 

 

 נורות יעבודות חפירה חציבה ומלוי בהנחת צ   01.02

והנסיבות.  החפירה /חציבה תיעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך   .א

 ס"מ. 5±ס"מ והדפנות  2±עיצוב הקרקעית ייעשה בדיוק של 

ס"מ או   60ציוד החפירה/חציבה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב שלא יעלה על  .ב

 ציוד מתאים לעבודות חציבה באישור המפקח בכתב. 

נורות יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.  יכיסוי התעלה לאחר הנחת הצ .ג

  20שה מאדמה מקומית מובחרת, בשכבות שעוביין לאחר ההידוק יהיה  הכיסוי ייע

ס"מ כ"א, שתי השכבות הראשונות מעל פני הצינור תהיינה מחומר נקי מכל אבנים  



אינו    המקומי   במידה וחומר המילוי מובאת  וגושי חומר מוקשה ומילוי באדמת מילוי  

 טוב.

כוונה היא להידוק וכבישה  . ה בהידוק מבוקר את שכבות המילויבכל מקום יש להדק   .ד

הנדרשת והמוגדרת לסוג  מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות    2%±בתחום של  

 .51העפר המתאים לפי מפרט 

הסופי   .ה לרום  הגיע  שמילוי  לאחר  אלא  החפירה  מילוי  על  מכאני  בכלי  לעלות  אין 

 נור בשל כך.יהמתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצ

מצע לריפוד תחתית התעלה יהיה בהתאם לתכניות, לכתב הכמויות ו/או להוראות   .ו

נקי או חומר אינרטי אחר ללא אבנים ורגבים, שיאושר  דיונות  המפקח ייעשה בחול  

המפקח,   הוראות  לפי  או  הכמויות  בכתבי  בתכניות,  כמצוין  הריפוד  המפקח.  ע"י 

התעלה ועד מחצית קוטר    הריפוד יהיה לכל רוחב  .ס"מ  20אולם לא פחות מאשר  

 נור. יהצ

ה .ז סביב  יציעטיפה  כאשר  ו/או  ינור,  הכמויות  לכתב  לתכניות,  בהתאם  הדבר  דרש 

 להוראות המפקח יעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף ו' לעיל.

עובי   .ח היטב.  ותהודק  הצינור  ואורך  היקף  לכל  מגע  שיווצר  באופן  תונח  העטיפה 

ת ו/או לפי הוראות המפקח, אולם לא  העטיפה יהיה כמצוין כתכניות, בכתב הכמויו

 נור ולכל רוחב החפירה. י ס"מ מעל קודקוד הצ 20פחות מאשר 

 : )טעון אישור המפקח( ציוד ההידוק לתעלות ולכיסויי התעלות יהיה .ט

 ס"מ   50/50ק"ג לפחות עם לוח במידות  100פלטה ויברציונית במשקל   .1

 לדקה.           2000ומספר תנודות של לפחות    

 מהדק "צפרדע" "קוברה" וכו'. .  2   

 הכלים טעונים אישור המפקח.                        

עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה מאושר   .י

 ע"י המפקח. 

בלת  .יא מכאניים  חפירה  כלי  מעבר  יהיה  בהם  מוגבלים  או  במקומות  אפשרי,  י 

תבוצע  שהשימוש בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא,  

. כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה  התעלה בעבודת ידיים  חפירה 

 רגילה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים. 

 

 

 הנחת קוים מתחת כבישים מדרכות ודרכי מצע    01.03

 
צורך להניח קווים מתחת כבישים, מדרכות ודרכי מצע, יהיו על  בכל מקרה שבו יש   .א

מזערי.   יהיה  שייגרם  שהנזק  להבטיח  כדי  לכך  המתאים  בציוד  להשתמש  הקבלן 

ניסור שכבות אספלט ואילו במדרכות מרוצפות תפורקנה   במסעות אספלט יבוצע 

 המרצפות בשלמותן ותאוחסנה לשימוש חוזר. 

 ככל האפשר הפרעה לתנועה.  העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע .ב

באם לפי שיקול דעתו של נציג המזמין יהיה צורך יתקין הקבלן דרך עוקפת לשביעות   .ג

תחסם   לא  שלב  שבכל  כזה  באופן  בשלבים  העבודה  את  יבצע  ו/או  המפקח  רצון 

 לתנועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש ו/או יבצע את העבודה בשעות הלילה. 



במד .ד או  בכביש  החוזר  בסעיף  הכיסוי  כמתואר  ייעשה  חפירה  01.02רכה  עבודות   :

זה תשוחזרנה    סתחתית מבנה השכבות. ממפל  סלעיל עד למפל  תצינורוומלוי בהנחת  

ס"מ מעל    10ועד לרום של    או לפי פרט מאת המפקח, השכבות כשהיו טרם הפירוק  

 מעל זה יבוצעו שתי שכבות אספלט. לרום הסופי. 

 

 ם, שוחות( עבודות עפר למבנים )תאי  01.04

 
החפירה/חציבה תעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים לפי הצורך והנסיבות   .א

 בתוכניות.  כמצויןלמידות, למפרטים ולשיפועים הנדרשים 

ציוד החפירה/חציבה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחירת הכלים טעונה   .ב
 אישור המפקח. 

באתר תבוצע מעל המצע הנ"ל  המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה, בתאים יצוקים   .ג

 ס"מ, הכל כמפורט בתכניות. 5לשכבת בטון רזה בעובי  

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר   01.05

 
 כללי א.    

אופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסים לכל סוגי העבודה   (1

סוגי   בכל  שימוש  תוך  סלע,  כולל  הקרקע  )חציבה/חפירה/מילוי( 

נציג  הכלים   ע"י  יידרש  שהדבר  במקומות  ידיים  לעבודות  שידרשו, 

 המזמין וכן ביצוע עבודות עפר בשטחים קשים ומוגבלים. 

נקוי,   (2 כגון:  ההכנה,  פעולות  כל  את  היחידה  מחירי  כוללים  כן  כמו 

סימון, מדידות הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום העבודה,  

ו. נקיטת כל אמצעי  ביצוע דרכים זמניות ודרכים עוקפות אם ידרש 

גידור כגון:  למניעת תאונות  כל הדרוש  והתקנות  שילוט,  ,  הזהירות 

 סימון, תאורה, דיפון וכיו"ב. 

ה למניעת  הנדרש  כל  כולל י ביצוע  אחרים  עיליים  מים  או  גשמים  מי  של  וזרימה  קוות 

 ניקוז, שאיבה ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה.

 
סוג   (3 לגבי  לעיל  לאמור  מחירי  בנוסף  כוללים  הכנה,  ופעולות  קרקע 

 היחידה גם את כל המפורט להלן: 

I)  מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו, אם יש צורך, לשמש כחומר

 מילוי. 

II)  העבודה לאתר  מחוץ  אל  ופסולת  לשימוש  שנפסלה  אדמה  חפור,  חומר  עודפי  סילוק 

 למקום שיאושר ע"י המפקח. 

III) הכרוכות בת או שאיכות הביצוע  כל ההוצאות  לא מקצועי  באופן  שנעשו  עבודות  יקון 

 אינה עונה לדרישות המפרט. 

IV)   תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן ו/או

קרקעית בין שהיה ידוע עליה מראש ובין שלא, והחזרתם למצב שהיה -מערכת על או תת

כוז הניזוק ולשביעות רצון  ייות ו/או בעלי הרטרם גרימת הנזק הכל בתאום עם הרשו

 המפקח. 

 נורות יעבודות עפר להנחת צ ב.



צ (1 להנחת  עפר  והידוק  י עבודות  התעלה  חפירה/חציבת  נורות: 

כלולים   יהיו  והידוקו,  חוזר  מילוי  חול,  עטיפת  מצע,  קרקעיתה, 

נורות ולא ישולם עבורם בנפרד, אלא אם י במחירי היחידה להנחת הצ

 בכתב הכמויות סעיפים מיוחדים לכך. נקבעו 

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל.  (2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביוב   קוי 57רק פ

 
 צנורות ביוב   57.01

 
 כל הצנרת תהיה על תקן ישראלי ותקבל אשור מוקדם של המתכנן והמזמין לפני                     .א

)בהעדר ת"י( שומר המזמין את הזכות    שלא ע"פ הת"י או מפמ"כ רלונטי   רההובלה לאתר. צינו

 לסלקו מהאתר וכל העלויות יחולו על הקבלן. 

                
 " SN8–צנורות מפי.וי.סי קשיח לביוב "עבה ב.           

 
לביוב    תצינורו (1 קשיח  מס'    ל ותיעומפי.וי.סי  ת"י  לדרישות  בהתאם  ורך א  884יהיו 

 ".SN8 -"עבה תהצינורומ',  4.0לא יעלה על  תהצינורו

 יהיו מחברי פעמון.   תהצינורוהמחברים לחיבור  (2

 . תצינורוהאביזרים יהיו מפי.וי.סי קשיח כמו  (3



בקירות בטון ובדפנות של שוחות תעשה באמצעות מחבר מיוחד לשוחות   תצינורוהתקנת   (4

 . תהצינורוהמסופק ע"י יצרן  

מ"מ עד    160חיבור מגרש יכלול את כל האלמנטים הבאים: קטע  צינור פי.וי.סי   (5

(, כולל מצמד בין שוחה לצינור, החלפת  8%-2%השוחה האחרונה במגרש )בשיפוע  

הוראה מפורשת של המפקח(, עיצוב הבנצ'ק    שוחה קיימת במידת הצורך )רק ע"פ

 בהתאם לכיווני הזרימה. 

 

 

 הנחת קוים ואיזונם   57.02

 
 הנחה א.  

 
ים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך  וו הק (1

הכיוון   האנכי(.  במישור  והן  האופקי  במישור  )הן  לחלוטין  ישרים  יהיו 

מקביל ובגובה קבוע מעל לרום קרקעית  ישמר בעזרת חוט מתוח בכיוון  

 נור הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת במאזנת. יהצ

נקודת   (2 ובמספר  קטע  כל  קצות  בשני  במאזנת  יבדקו  הסופיים  הרומים 

  ±-1.0ס"מ בקצוות ו   0.5±ביניים הסטיות המותרות מהרום המתוכנן הן 

 ס"מ בנקודות הביניים. 

באמ (3 תיבדק  האופקי  במישור  הקו  לו.  ישרות  במקביל  מתוח  חוט  צעות 

 ישירות הקו במישור האנכי תיבדק במבט עין באמצעות הארת הקו בפנס. 

)לצורך מעבר כלים או מסיבה אחרת כלשהי(,   (4 ידרוש זאת המפקח  אם 

וים שנחפרו והונחו  ובתום כל יום עבודה יכסה הקבלן את כל קטעי הק

ישולם עבור    באותו יום, ולא תושארנה תעלות לצנרת בלתי מכוסות. לא

 נורות. י כך בנפרד, והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצ

 
V)             .כיסוי התעלה ב 

 
תכוסה   (1 המפקח  ובאישור  והבדיקות  הקו  הנחת  השלמת  לאחר 

 . 01התעלה. הכיסוי ייעשה בהתאם למפרט הכללי פרק 

בדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה  ילאחר המילוי י  (2

 או שקיעה או אם נגרם לו נזק כלשהו.  

בהתאם   (3 ו/או  הכמויות  בכתב  ו/או  בתכניות  יידרש,  הדבר  באם 

בגובה   התעלה  קרקעית  ריפוד  יבוצע  המהנדס  ס"מ    20להנחיות 

 לפחות. 

הצ  (4 סביב  חול  ו/או  יעטיפת  בתכניות  הדבר  יידרש  באם  תבוצע  נור 

לגובה  בכתב הכמו ו/או בהתאם להוראות המהנדס עד  ס"מ    20יות 

 נור העליון. צימעל לקצה ה

 

VI)    .פקוח שרות שדה ג 

 



נורות לצורך הערכת אופן  יהקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצ (1

 הביצוע של הקו.  

 
 בדיקות הידראוליות   57.03

VII)  

   בדיקה הידראולית לקוי ביוב. א          

 
וקטע,   (1 קטע  נזילות  כל  לגילוי  הידראולית  בדיקה  ייבדק  בנפרד, 

 ודליפות. 

הבדיקה תיעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ובעומק   (2

 מ'.  5.0מ' לפחות אך לא יותר מאשר  1.0של 

 שעות.  24משך הבדיקה  (3

אם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה במחבר או בצינור כלשהו יתוקן   (4

ח ותבוצע בדיקה חוזרת עד  הטעון תיקון בהתאם לדרישות המפק 

 שהקטע הנבדק יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

 

 
 צלום קוים )"צינטור"( . ב      

המפקחולק (1 שיחליט  הכמויות(  וים  כתב  פנימי    )וע"פ  צלום  יבוצע 

 )"צינטור"(. 

לפני   (2 והמזמין  מהמהנדס  מוקדם  אישור  יקבל  ה"צינטור"  קבלן 

 תחילת הביצוע. 

מפורט  המבצע   (3 דו"ח  בלווי  וידאו  קלטות  ולמזמין  לקבלן  ימסור 

 המתעד את הבדיקה והתקלות.

 לבדיקות ישולם לפי מ"א.   (4

 שוחות בקרה   57.04

 שוחות מחוליות בטון טרומיות א.   

 
ותקרות   (1 טרום  מבטון  גליליות  מחוליות  תהיינה  הבקרה  שוחות 

מבטון   תוצק  השוחה  תחתית  חצץ  מצע  גבי  על  ותוצבנה  טרומיות 

 ס"מ מעל גב צינור הכניסה הגבוה.  20עד לגובה של  , 200 –ב מזויין, 

תקע, בקוטר  -שקע  658החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י מס'   (2

מי חלק ביותר. אם המשטח הפנימי  ועומק לפי התכניות עם משטח פני

לא יהיה מספיק חלק יחליקו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול  

 . ההחלקה תבוצע עם כף טייחים. 1:1דק של 

לעומס   (3 מבטון,  שטוחה,  טרומית,  תהיה  בשוחות    25התקרה  טון. 

 טון.  40המותקנות בכבישים תהיה התקרה לעומס  

מעל   שעומקן  הת  2.0בשוחות  תותר  תהיה מ'  אלה  בשוחות  קונית.  עליונה  חוליה  קנת 

 התקרה יצוקה באתר לפי פרט בתוכנית סטנדרט. 



טון    25. סוג המכסה לעומס  489המכסה יהיה עגול, מבטון לפי ת"י   (4

ס"מ, אלא אם כן צוין אחרת בתוכניות    50וקוטר הפתח במכסה יהיה  

 או בכתב הכמויות. 

טון. מסגרת המכסה תהיה    40בשוחות המותקנות בכבישים יהיה סוג המכסה לעומס  

מברזל יציקה. בשורות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני התקרה, 

 כמפורט להלן. 

5) ( המכסה  פני  מדרכות    L.Tרום  או  בכבישים  המותקנות  בשוחות   )

ם יהיה רום פני  יהיה עד רום פני הכביש או המדרכה. בשטחים פתוחי

 ס"מ מפני הקרקע הסופיים.  20  –ב המכסה גבוה 

או    מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה מיצקת ברזל  0.80בשוחות שעומקן   (6

. השלבים יותקנו על ידי יצרן החוליות ועיגונם  631לפי ת"י    פלסטיק 

מס'   ת"י  הוראות  לפי  בלכה  658ייבדק  צבועים  יהיו  השלבים   .

 אספלטית. 

יהיו  הצבת החוליות ת (7 ובאופן כזה ששלבי הירידה, אם  היה אנכית 

 כאלה, יתקבלו בשני טורים אנכיים. 

לצ (8 המתאימים  שוחה  מחברי  יותקנו  וביציאה  נורות.  יבכניסה 

 המחברים יותקנו בקירות בזמן היציקה. 

 )ע"פ דרישה מיוחדת בכתב הכמויות יותקנו מחברי איטוביב(.

ולשיפועים מוחלקים היטב בטיח  רצפת השוחה תעובד לתעלות  (9

 צמנט )בנצ'יקים(. 

לחילופין תותר הנחת שוחות עם תחתית פלסטית )דוגמת "מגנופלסט"(, לאחר קבלת  

 לפחות(. 2%)ובמקום בהם השיפועים מעל   אשור המהנדס

 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.  (10

 .  איטופלסט" או ש"ע בין כל שתי חוליותהאיטום יעשה ע"י אטמי "

 
 מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תוכנית סטנדרט וכמפורט להלן: (11

 עד  80)בקוטר   ס"מ יבוצעו ע"י עבוד פנימי  45מפלים עד גובה  –

 .ס"מ( 40   

 ס"מ יבוצעו ע"י מפל חיצוני.  45מפלים בגובה מעל  –

 

   אופני מדידה ותשלום לקווי ביוב 957.0

 כללי א.        

אופני המדידה והתשלום לאספקת והנחת קוים מתייחסים לאספקת והנחת הצינורות 

החיתוכים,  כל  ביצוע  חול,   ועטיפת  מצע  התעלות,  חציבת  או  חפירה  והספחים, 

 החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים: 

כול (1 ומדידות  איזון  בסימון,  הכרוכות  ההוצאות  כל  מדידות    לאת 

 לבדיקת איכות הביצוע והתאמתו לתכנון.

ושטיפת   (2 הידראוליות  בדיקות  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  כל  את 

 קוים לרבות המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים.



על   (3 עונה  אינו  ו/או  מקצועי  שאינו  מביצוע  הנובעות  ההוצאות  כל 

 דרישות המפרט. 

ות בתיקון הנזק שנגרם  תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכ (4

למבנה, מתקו ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על  

למצבם  להחזרתם  הדרוש  כל  ביצוע  וכן  שלא  ובין  מראש  קיומה 

הנ הרכוש  בעלי  עם  בתיאום  הכל  הנזק.  גרימת  טרם  זוק  יכשהיה 

 ולשביעות רצון המפקח. 

ל המחיר גם  אם לא נקבעו סעיפים מיוחדים לכך בכתב הכמויות יכלו (5

 את כל עבודות העפר, לרבות החזרת השטח לקדמותו. 

 
VIII)    .לביוב   צנורות פי.וי.סיב 

 
נורות פי.וי.סי. תהיה מטר  ייחידת המידה לאספקת, הובלת ולהנחת צ  (1

י הצינור  עומק  ולעומק.  לקוטר,  לסוג,  בהתאם  מסווגת  מדד  י אורך 

וישור   החפירה  עבודות  ביצוע  )לאחר  בפועל  הקרקע  מפני 

לכבישים/מדרכות(, ועד תחתית הצינור לאורך ציר הצינור, העומק  

מחיר   סמוכות.  שוחות  או  נקודות  שתי  בין  הממוצע  כעומק  יקבע 

ופריקתם,   הצינורות  בהזמנת  הכרוך  הטיפול  את  גם  כולל  היחידה 

,  תהצינורו ג אויר, שמירה על  אחסונם באתר כולל הגנה בפני תנאי מז

 ופיזור הצינורות לאורך התוואי. מחיר היחידה יכלול גם פחת. 

י ובק (2 ביוב  ו/או  יוי  שוחות  של  החיצוניים  הדפנות  בין  האורך  מדד 

 מבנים סמוכים. 

צ (3 להנחת  היחידה  ההובלה  ימחירי  האספקה,  את  גם  כוללים  נורות 

אם כן צוין  וההתקנה של ספחים, קשתות, הסתעפויות וכיו"ב אלא  

 אחרת בכתב הכמויות. 

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל.  (4



 ** נספח ד'
 

 

   הוראות והצהרת בטיחות
 

בעת ביצוע    הבטיחות  בנושא   מיוחד  דגש  לשים  מבקש(  "המזמין"   : )להלן   שתאגיד מי לוד בע"מ  הואיל

עבור המזמין  ___               מספר "( המפורטות במסמכי חוזה  העבודות)להלן: " לודעבודות שונות בעיר  

  הבטיחות   וכללי  דיני  דרישות  כל   "( מבצע את העבודות על פי "הקבלן   : )להלן   _____             ולוודא כי 

 אלו.  עבודותל   הנוגעים

 

 כדלקמן:  המזמין  כלפי  ומתחייב  מצהיר  הקבלן,  לפיכך

 הקבלן מצהיר בזאת כי:  .1

הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות    .1.1

 כלים וכל הנדרש לביצוע העבודות.  , כוח אדם מיומן, שעומד לרשותו, ציוד לרבות

 כי מוכרים וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות החלים על ביצוע עבודות אלו. .1.2

וכי בדק את הסיכונים הקיימים  כי הוא מנוסה   .1.3 בטיפול בסיכוני הבטיחות בעבודות אלו 

וכי יש לו ולעובדי, הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות    , באתרי העבודה

של   מלאה  אבטחה  תוך  העבודה,  לביצוע  המתאים  הבטיחות  ציוד  כל  ברשותו  וכי  אלו, 

י אורח ונוהגים ברכב. מבלי לגרוע מכלליות עובר,  בטיחות ובריאות עובדיו, עובדי המזמין

מצהיר הקבלן כי יש לו ולעובדיו הידע והניסיון להתמודד עם סיכונים ונושאי   , האמור לעיל 

 בטיחות הכרוכים בעבודה. 

הנדרשים  .1.4 הבטיחות  בנוהלי  בקיאים  המתוארות,  בעבודות  מטעמו  המועסקים  העובדים 

 לשם ביצוע העבודות. 
 

 הקבלן מתחייב בזאת:  .2

עובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות   הואי כ .2.1

 החלים על עבודות אלו, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות. 

להקפיד כי כל מי שפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות   .2.2

קנות והכללים  הנוגעים  לאותה  הת,  בעבודה בהתאם להוראות  דיני  הבטיחות,  החוקים

לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד כאמור הקבלן  מתחייב  . כן   עבודה

והוא פוטר את המזמין מכל אחריות לאי   , על איזו מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות

 ביצוע של איזו מהן על ידו או על ידי כל מי שפועל מטעמו. 

הוכשרו  לסוגי  העבודה   אשר  קצועיים,  מיומנים  ומנוסים   בלבד   להעסיק   עובדים   מ .2.3

הספציפיים המפורטים במסמכי המכרז ועברו הדרכת בטיחות על הסיכונים לעבודות אלו,  

 ידו או מי מטעמו, תוך פיקוח אישי שלו.- על 

לספק לעובדים מטעמו את כל העזרים והאמצעים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות   .2.4

בעבודתםהנדרש ביצוע    , ים  בעת  הדרושים  וההתראה  הזהירות  אמצעי  בכל  ולנקוט  

העבודות, לרבות הקמת והצבת  גדרות ומעקי ביטחון, סימון אתרי העבודה ביום בסרטים 

מוגנים   מעבר  אמצעי  והקמת  זהירות  שלטי  הנחת  תאורה,  הצבת  ידי  על  ובלילה  זוהרים 

 חפירות ותעלות ללא כיסוי, גידור ושילוט.   באזור העבודה ולהימנע מהשארת פתחים, בורות,

הבטיחות   .2.5 מנהל  הכלכלה,  למשרד  מינויו  על  ולהודיע  מטעמו,  לעבודה  מנהל  למנות 

מנהל העבודה יימצא באתר  כן מתחייב הקבלן כי  והבריאות   התעסוקתית, כמתחייב בחוק.  

דעה שתינתן  ומאשר בזאת כי כל הוראה או הו  , העבודה בכל עת ביצוע העבודה על פי המכרז



  למנהל העבודה, מטעמו של הקבלן, באתר תחשב לכל דבר ועניין כאילו ניתנה לקבלן עצמו. 

ותקניים, כשכל אמצעי המיגון וההגנה שלהם  - כלי .2.6 העבודה והציוד יהיו שלמים, תקינים 

יהיו שלמים ומורכבים עליהם, כנדרש ע"י היצרן והחוק. כל הכלים הנדרשים בדיקה ע"י  

בודק מוסמך עפ"י החוק, אכן עברו בדיקה וצוידו בתעודה/ מסמך מתאים   היצרן או ע"י

 תוקף. - ובר

בעלי   .2.7 יהיו  העובדים  ורישיונות  כל  וכלים,  הסמכות  ציוד  והמתאימים להפעלת  הנדרשים 

 תוקף. - ולעבודות חשמל עפ"י החוק והתקנות, ויהיו ברי

ו .2.8 סמים  השפעת  וללא  תקינים  ונפשי  בריאותי  במצב  יהיו  מבלי אלכוהול,  ו  א/ העובדים 

 להזיק לעצמם, לעובדים עימם ולסביבתם.  וליםשעל 

 לעיל, הקבלן מתחייב: 2בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3

ותעודת   , קורס עבודה בגובה שמתאים לסוג העבודה שהם מבצעים- העובדים יהיו בוגריכי  .3.1

לוודא כי  ן. כן מתחייב הקבלן  הקבל   רשותברשותם או ב  תימצא  ההסמכה תהיה בתוקף ו 

בכל עבודה בגובה, תבוצע העבודה תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות באופן מדויק וקפדני על  

)לכל    פי כל חוקי הבטיחות והתקנות הרלוונטיים לתחום העבודות ובמיוחד לעבודה בגובה

הבטיחות  לפקודת   50עבודות אלה וכולל עבודה  במקום  מוקף( כמשמעותה  בסעיף   - סוגי

חדש  –בעבודה   הבטיחות"פקוד )להלן:    1970-התש"ל   , נוסח  הבטיחות    ( "ת  ועפ"י תקנות 

   2007.  –תשס"ז  , בעבודה )עבודה בגובה( 

הרמה, - לעבודות הרמה, הנפה והורדה של רכיבים כבדים במסגרת העבודה באמצעות כלי .3.2

בדיקות לכל ציוד  הקבלן  לבצע במועד מתחייב  , כדוגמת עגורנים )מנופים להעמסה עצמית( 

זה.   נשוא מכרז  ידו לצורך העבודות  על  ו/או שיופעלו  כן,  הרמה שבבעלותו  העובדים  כמו 

שיפעילו ציוד הרמה כאמור יהיו מוסמכים וכשירים להפעיל ציוד זה, עפ"י תקנות הבטיחות  

  ולפי כל דרישות   , 1992, תשנ"ג  ואתתים  אחרות  מפעילי מכונות הרמה  , עגורנאים) בעבודה

אחראי . מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן בלבד יהא  נוגעות לציוד הרמהה   פקודת הבטיחות

 , כאמור. בלבד בעזרת עובדים מיומנים שעברו הכשרה מתאימהולהפעלתו לתקינות הציוד  

למנוע כל מגע של עובדים בגובה בקווי חשמל, לנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת   .3.3

 תוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל.  , התחשמלותם

 מפסקלהקפיד כי השימוש במכשירים חשמליים מטלטלים ייעשה דרך מפסק לזרם דלף )  .3.4

פחת( ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה וחוק החשמל ותקנותיו וכן כי תיקון כלי עבודה  

בד.  הקבלן  מתחייב  גם  כי   חשמליים וציוד חשמלי ייעשה  על  ידי  חשמלאי  מוסמך  בל 

המכשירים  החשמליים המטלטלים יהיו תקינים ותקניים בהתאם לדרישות חוק החשמל  

 ותקנותיו.

בניה( .3.5 )עבודות  בעבודה  הבטיחות  תקנות  עפ"י  יבוצעו  הנדסית  בניה  או  בניה  ,  עבודות 

 . 1988 - תשמ"ח

עבודות הבניה, והוא לוקח על הקבלן הינו קבלן ראשי, כמי שהמזמין הטיל עליו את ביצוע  .3.6

בעבודה  הבטיחות  תקנות  הוראות  לביצוע  הכוללת  האחריות  את  הבניה  כמבצע  עצמו 

 .)עבודות בניה(

הנדסית,    .3.7 בניה  או  בניה  עבודת  כל  על  האזורי  העבודה  למפקח  להודיע  מתחייב  הקבלן 

סח חדש[,  פקודת הבטיחות בעבודה ]נו) 192שבועות, כנדרש בסעיף    6שמשכה הצפוי עולה על  

 1970  - ל " תש

הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(   .3.8

 הריסות . –ובפרט פרק י'  1988 - התשמ"ח 



בנייה(   .3.9 )עבודות  הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

 חפירות ועבודות עפר .  -  'ובפרט פרק ט 1988התשמ"ח 

הקבלן יקפיד כי  .  הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועפ"י דרישותיהן .3.10

ל או בתשתיות/במערכות עבודות חפירה קידוח וכו' יבוצעו באופן שימנע פגיעה בכבלי חשמ 

תת  קרקעיות  אחרות  ותוך  הקפדה  על  דיני  הבטיחות  הרלוונטיים ולספק ציוד מתאים 

 למניעת התחשמלותם של העובדים. 

הלחמה, ריתוך, השחזה, חימום וכל עבודה מסוג זה שעלולה )כגון    בעת ביצוע עבודה חמה .3.11

צעים, כגון: יריעות בידוד וכדומיהן  , להקדים ולהכין את סביבת העבודה באמ( לגרום לשריפה

שישגיח "( אש- מפני גיצים ואש, פינוי חומרים וחפצים שעלולים להידלק, להציב אדם )"צופה

יהיה  כשהצופה  ושריפה,  אש  התפתחות  למנוע  כדי  העבודה,  סביבת  על  ובעיקר  העובד  על 

הצופה   כמו כן,  אש תקין ושהוא ידע להפעילו אם תפרוץ דליקה/שריפה. - מצויד במטפה לכיבוי

דקות לאחר שהסתיימה העבודה החמה כדי לוודא   - 30יבצע סיור לאחר תקופת זמן של כ

 שלא התפתחה שריפה. 

להקפיד על שימוש בטיחותי ונכון בחומרים מסוכנים: צבעים, מדללים, חומצות, חומרים   .3.12

פיזית   מסוכנים  וכל  החומרים  האחרים  שנדרשים  לעבודות אלה,  שעלולים לגרום פגיעה

או בריאותית כלשהי בעובד, לספק לעובדיו את הכלים המתאימים לעבודות אלה ולספק לו 

רפואיות שנדרשות על  בדיקות  כולל  כל - ציוד מגן אישי מתאים לעבודות בחומרים אלו  פי 

 התקנות והחוקים של מדינת ישראל, לגבי החומרים שבשימוש בעבודות אלה.

המגן האישי הנדרש ב"תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד לספק לעובדים מטעמו את כל ציוד   .3.13

לשם מניעת פגיעה בבריאותם ובבטיחותם והציוד שיהיה מתאים    1997התשנ"ז ,"   - מגן אישי(  

 לסוג העבודה והחומרים שמעורבים בתהליך. 

לנקוט צעדים ולספק לעובדיו אמצעי אזהרה )חרוטים/קונוסים, פנסים מהבהבים, גדרות,   .3.14

אימים וכדומיהם( ואמצעים אישיים, כגון: אפוד זוהר ואחרים, למניעת  שילוט ותמרור מת

 רכב חולפים.- פגיעה בהם בצידי דרכים/כבישים על ידי כלי

משנה,   .3.15 קבלני  לרבות  אחרים  עובדים  ובין  עובדיו  בין  מטעמו,  העובדים  כל  את  להדריך 

ועובדיהם, בהתאם להוראות "תקנות ארגון הפיקוח על העבו נציגים   )מסירת ספקים,  דה 

ולוודא קיום הדרכות והסמכות ספציפיות לעבודות   1999התשנ"ט ,"   - מידע והדרכת עובדים(  

 שהוגדרו במסגרת המכרז. 

להודיע לממונה הבטיחות של המזמין ישירות ומיד על כל תאונה ופגיעה בעבודה שאירעה  .3.16

 לו או לכל עובד מטעמו או לעובר אורח באתר העבודה או סביבו.

  ,ד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, כנדרש בדיני הבטיחותלדווח למשר .3.17

על כל תאונה שאירעה לעובד מטעמו ושבעטיה נעשה נטול יכולת עבודה מעל שלושה ימים  

 בשל פציעה או שגרמה למותו של העובד.

 

המזמין רשאי לחייב את הקבלן בנושאים טכניים או בנקיטת אמצעי בטיחות בעת ביצוע  .4

דות על פי הסכם זה או באתרי העבודה על פי והקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות  העבו

זו   תועבר  אחרת  או  כספית  טענה  לקבלן  תהא  כאמור  הוראה  עקב  אם  שיקבל.  הביצוע 

להכרעה במישור אחר והקבלן לא יעכב את ביצוע העבודות.  אין בסעיף זה כדי להטיל על 

ות המצויות  בתחום מומחיותו  של הקבלן ולא  המזמין חובת פיקוח על הבטיחות בעבוד

בתחום מומחיותה של המזמין. אין בסעיף זה גם כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה  

 לכל נושאי הבטיחות על פי כל סעיפי המכרז. 



 

הקבלן מתחייב להורות לכל עובדיו וכל מי מטעמו אשר יעסקו בביצוע העבודה כדלקמן:  .5

ביצוע   מטעם  בעת  העבודה  את  המזמין  האגף  מנהל  הוראות  אחר  ימלאו  הם  העבודות 

המזמין או מי מטעמו, ו/או ממונה הבטיחות של המזמין או מי מטעמם. אין בכפיפות זו  

כדי להטיל על המזמין חובת פיקוח על העבודות אשר הוטלה במפורש בהסכם זה על הקבלן 

ת אלו ולאור העדר מומחיות של המזמין  ועל מנהל העבודה מטעמו לאור מומחיותם בעבודו

 בתחומים אלו.

 

 בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן להקפיד על המפורט להלן:  .6

הכרוכים  .6.1 והסיכונים  האזהרות  כל  את  המכילים  לעובדיו  הדרכה  דפי  להכין  הקבלן  על 

חדש   עובד  לכל  אלו  הדרכה  דפי  חלוקת  ולוודא  במכרז  המוגדר  פי  על  עבודותיהם  בביצוע 

 מטעמו במסגרת עבודת על פי חוזה זה, ולהחתימו על המסמך. 

מודגש  כי  אין להשאיר  שום  ציוד ו/או חומרים, ללא  השגחה ונקיטת כל  האמצעים  .6.2

 העלולים לגרום להפרעה, נזק לרכוש ופגיעה בבני אדם. 

לפעול בהתאם ולפי הנחיות כוחות הביטחון, כוחות ההצלה, ומשטרת ישראל והוראות כל   .6.3

 ן.די

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 כמויות  כתב  -5  חלק
 

 הערות  כלליות  -כמויות  כתב

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 כתב הכמויות  – 5חלק 

 

 הערות כלליות 

 
בהתחשב עם כל התנאים שנזכרו במפרטים וברשימת הכמויות,   להציע את ההצעהיש   .א

בצורה  מתוארים  הכמויות  ברשימת  הסעיפים  העבודה.  מדידת  בשיטת  ובמיוחד 

במפרטים  והדרישות  התכניות  על  להתבסס  הצעתו  הכנת  בעת  הקבלן  על  מקוצרת. 

 והכמויות. 

 
ניית מחסנים וכו', עבור הכנת דרכי גישה זמניות, בניית משרד זמני בהתאם למפרטים, ב  .ב

 לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 

 
 

מגיש ההצעה ידאג לכך כי כל קבלן משנה, כגון יצרן ציוד וספקים אחרים, יראו את כל  .ג

של   התכניות המיוחדים  שבתנאים  המתאימים  הסעיפים  ואת  המפרטים  את  ויקראו 

 העבודה. 
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  הצעה טופס 6.01

 

 

 : ______________ מציע מספר

 )ימולא ע"י החברה(  

   לכבוד

 "מ  בע דלו מי

 .א.נ.,ג

 (4666פרויקט  ספר)מ  2021/01מס'    משתתף למכרז פומבי  הצעת: הנדון

 קווי ביוב שכונות חב"ד ושרת  בעיר לוד   החלפתמכרז 

  שאינם  ובין  המצורפים  בין ,  שבנדון  המכרז  מסמכי  כל   את  זהירה   בחינה  ובחנו  בעיון   שקראנו  לאחר "מ,  הח  אנו
 : כדלקמן בזה ומתחייבים  מצהירים,  המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווים אך מצורפים

 

  שנערכו   שינוייםאו  / ו  עדכונים  לרבות,  נספחיו  כל  על,  המכרז  במסמכי  המפורטים  לתנאים  מסכימים  אנו .1
  יחד   כולם   והעתידים"(,  המכרז"מסמכי    או"  ההצעה  מסמכי"  -  ביחד )הנקראים    בכתב  לעת  מעת  בהם

 .המכרז נשוא  העבודות לביצוע החוזה  את להוות

  ראינו,  הרלבנטיים  העבודה  באתרי  סיירנו  כי,  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את קראנו  כי  בזה  מצהירים  הננו .2
  עלויות  על  המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  כי  וכן  העבודות  לאתר  הגישה  ותנאי  העבודה  מקום  את

  המכרז   נשוא  העבודות  לביצוע  הצעתנו  את  ביססנו  לכך  ובהתאם,  לנו  ומוכרים  ידועים  וביצועה  העבודה
"(. כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה  העבודות)להלן: "

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

  הדרישות  כל  על  עונה  הצעתנו  כי,  במכרז  הנדרשים  התנאים  בכל   עומדים   אנו   כי   בזה   מצהירים  אנו  .3
  וברמה  מקצועי   באופן   המכרז   נשוא    העבודות   לביצוע  והיכולת  הניסיון ,  הידע  ברשותנו,  המכרז  שבמסמכי

  ההספק ,  האיכות  מבחינת  העבודה  לביצוע  המתאימים  הכלים,  הציוד  כל  ברשותנו  נמצאים  כי  וכן,  גבוהה
  הזמנים   ללוח  ובהתאם  המכרז  במסמכי  כמפורט  הכל,  המכרז  נשוא   העבודות  לביצוע   הדרושים   האדם  וכוח 

 . שיידרש

  המכרז   מסמכי  פי  על  התחייבויותינו  כל   אחר   ולמלא  המכרז  מסמכי  הוראות   אחר  למלא  מתחייבים  הננו .4
  כל  להעביר  רשאים  איננו  כי  מצהירים  אנו.  חוק  כל  הוראות  על  קפדנית  שמירה  תוך,  ואמינות  במהימנות

  שלא  כלשהו  שימוש  בו  לעשות  או,  אחר  גורם  לשום  זה  במכרז   מהשתתפותנו  כתוצאה  שברשותנו  מידע
 . זה מכרז במסגרת

לגרוע מכלליות האמור לעיל, הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז, בסך    מבלי .5
כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר,  חוזה ההתקשרות במסגרתו,  

 דות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש.  והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבו

את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז    אנו .6 לבצע  תזכה,  ככל שהצעתנו  לתנאים    בהתאםמתחייבים, 
"אישור  המכרז    למסמכי  1'  בבבנספח    לרבות  פרק ג' "נזיקין וביטוח","  המכרז"מסמכי  '  ב  בכרךהמפורטים  

'  ב  נספח  לרבות"אישור ביטוחי הקבלן"  (  1'  ב  נספח)בידיכם את נספח הביטוח    ולהפקיד  " ביטוחי הקבלן
ובמסמכי    המכרז  בטפסי  כמפורטעבודות בחום    הצהרת   3'  ב  ונספחפטור מנזקים    –"הצהרת הקבלן    2

נספחיו  החוזה כאמורעל  בכפוף  ,  מחייבים  אנו  לעיל,  לאמור  בנוסף  דרישתכם.  )להלן:  ,  בכתב  לקבלת 
ימים ממועד    14הננו מתחייבים, כי בתוך  ככל ואין באישור הביטוח את המידע שנדרש לכם(    "הדרישה"(

קבלת הדרישה, נמציא לידיכם העתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידנו בהתאם לנדרש ובקשר עם  
נשוא  ,  פעילותנו נשוא הסכם זה נמציא לכם את חלקי הפוליסות הקשורים להתקשרות  מוסכם בזה כי 

אנו מצהירים כי הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות  כמו כן  .    .מכרז/הסכם זה בלבד
עבורנו  במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלואן ומאשרים כי קיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך  

הנדרשים על ידכם. במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם    את כל הביטוחים
  לעיל  כאמור נפעל לא  אם, אחר סעד לכל מזכותכם לגרוע  מבלילעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז.  



  הביטוחים   את  לבצע  או/ו  העבודות  ביצוע  תחילת  מועד  את  מאתנו   למנוע   רשאים  תהיו   כי  מסכימים  אנו  –
  .החוזה  את שהפר כמי כלפינו  לפעול  או/ו  חשבוננו על  ל"הנ

, גניבה או    עם  בקשר   כלשהו  בתשלום   חייבים  תהיומסכימים ומצהירים בזה כי אתם לא    הננו כל נזק 
  נספק   אנו. במידה ויהיה נזק או אבדן כנ"ל  בשימושנואו  /ו  בחזקתנואו  /ו  בבעלותנו אובדן של ציוד כלשהו  

 את הציוד הניזוק או החסר, לצורך השלמת העבודות.   חשבוננועל 

או  /ו  אתכם  לחייב  כדי  לכם  בהגשתה  או  זו  בהצעתנו  באמור  שאין  לידיעתנו  הובא  כי  בזאת  מצהירים  הננו .7
  לראות ,  חייבים  לא  אך,  זכאים  תהיו  כי  מסכימים אנו.  הצעתנו  של  כלשהי  בדרך  ידכם  על קיבול  להוות  כדי

  רשאים תהיו אתם  כי  מסכימים ואנו לנו  ידוע . לביניכם  בינינו מחייב  חוזה  ידכם על  ובקבלתה  זו  בהצעתנו 
,  שהוא  מועד  בכל  המכרז  את  לבטל  רשאים  שתהיו   לנו  ידוע   כן.  מתוקנות  הצעות  הגשת  שענינו  הליך   כל  לנהל 

 . עבודה התחלת   צו מתן למועד ועד  ההצעות הגשת  לאחר לרבות

  ליום  עדזו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו    הצעתנו  .8
)ארבעה( חודשים, עפ"י דרישת החברה בהודעה    4ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של    תוקף  .04.06.2021

ימים לפני פקיעת ההצעה.  במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף    10מוקדמת בכתב  
 הערבות בהתאם.  

,  יהנספח  כל  על,  בה  המפורטים  התנאים  יהיו,  ונתקבלה  נבחרה  הצעתנו  כי  בכתב  אשורכם  קבלת  עם  מיד .9
 . אותנו המחייב  חוזה

  בידיכם   ולהפקיד,  כך  לשם  ידכם   על  שיקבע  במועד,  למשרדכם  לבוא  מתחייבים  הננו ,  תתקבל  הצעתנו  אם
  את , המכרז במסמכי כנדרש כחוק"מ מע  בתוספת החוזה מהיקף 5%  בשווי החוזה לביצוע בנקאית ערבות
  המצאה   הטעונים   הנוספים  המסמכים  כל  ואת(  מקור)עותק    החוזה  במסמכי   הנדרש   בנוסח   המבטח  אשור

 . המכרז ממסמכי  חלק המהווה החוזה  מסמכי  על  לחתום כן וכמו , דרישתכם  פי ועל המכרז  מסמכי פי  על

לצו    אנו .10 בהתאם  ידכם  על  שיקבע  בתאריך  העבודות  בבצוע  נתחיל  תתקבל,  הצעתנו  אם  כי  מתחייבים 
התחלת עבודה שיינתן על ידכם, וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה קצרה  

 ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית.  

כטופס    תמצורפ .11 שצורף  )בנוסח  המכרז  במסמכי  כנדרש  לפקודתכם  ערוכה  בנקאית  ערבות    6.05בזאת 
 למסמכי המכרז(.  

  בדרך  בנו  נחזור  אם  או  לעיל  המפורטות  מהתחייבויותינו  התחייבות  נפר  אם  כי  לנו  ידוע  כי  מצהירים  אנו .12
  הבנקאית  הערבות  סכום   את  לחלט,  זכויותיכם  ביתר  לפגוע   מבלי,  זכאים  תהיו  אתם,  מהצעתנו  כלשהי
או  /ו   התחייבויותינו  הפרת  בשל  לכם  שנגרמו  וההוצאות  הטרחה,  הנזקים  על  מראש  ומוערך  קבוע  כפיצוי

 . המכרז ניהול במהלךאו /ו  חוזה  הפרת בשל

  לגלות  לא  מתחייבים  ואנו  אחרים  מציעים  עם  תיאום או  /ו  קשר  ללא   מוגשת  זו  הצעה   כי  מצהירים  אנו .13
 .במכרז הזוכה על החברה הודעת קבלת  למועד עד לאחרים הצעתנו פרטי גלוי  את ולמנוע

מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות    אנו .14
 העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  

 . המכרז מסמכי  להוראות בהתאם, למכרז הצעתנו את  בזאת מגישים אנו .15

 ביחס לעלות הכוללת של המכרז, ללא מע"מ   נושיעור ההנחה באחוזים, שמוענק על יד  .16

 

 %____________. הינו

 

  מ   הגבוה  הנחה  שיעור  להציע   ניתן  לא  וכן  למחירים   תוספת  להציע  ניתן  לא   כי  לנו   ידוע
20% . 

 

ללא מדידת כמויות   פאושליתבכפוף לביצוע בפועל בצורה    תשולם  התמורה  כי  לנו  ידוע  כן  כמו
 בהתאם להוראות מסמכי המכרז.



 

 זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז.   להצעתנו .17

מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה, תשקול החברה,    אנו .18
  עמידתו   את  וכן,  1993-חובת המכרזים, התשנ"ג  לתקנות  22  בתקנהבין היתר, את אמות המידה שנקבעו  

 .החברה של הבלעדי דעתה שיקול פי  על המכרז  במסמכי הנדרשים בתנאים הקבלן  של

  מוגשת  שבשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי,  מצהירים  אנו .19
  לחתימתנו  הסכם או דין"י עפ  מניעה כל אין וכי, זו הצעה על התאגיד בשם לחתום זכאים אנו וכי, ההצעה

 . זו הצעה  על

 , רב בכבוד

_____________                       _____________________ 

                                                                תאריך                                                                                 הקבלן 
 *   ) חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד( 

                                        ( דפוס)באותיות  לןהקב שם

                                        מורשי החתימה   שמות

      ( לפרטנא  -)חברה/שותפות/אחר משפטית  אישיות 

          כתובת 

          טלפון ' מס

          פקס ' מס

          עוסק מורשה   מספר

          הקבלנים   ברשם רישום' מס

 

 חתימה  אישור

_______________________  הח  אני   מזהה'  מס____________________    של"ד  עו "מ 

" "ה  ה  חתימות   כי  בזה   מאשר"(  התאגיד_____________________)להלן: 

,  זו  הצעה  על  חתמו  אשר_______________________,    -ו_______________________________  

 . ועניין  דבר לכל התאגיד את מחייבות , התאגיד חותמת בצירוף

 ___________________  _______________________ 

 חתימת עו"ד              תאריך   
 (רשיון)חתימה+חותמת+מס'  
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   קור באתריב על אישור 6.02

 

אני מאשר כי סיירתי    . מכרזה  נשואלעבודות    המיועד קרתי באתר העבודה  ימטה מאשר בזאת שב  החתום  אני 
 לכל אורך תוואי העבודות וכי נחשפתי לכל הקשיים בתוואי ולכל מצבו. 

  אור יתבמסמכי החוזה בדקתי היטב את האתר האמור ואני מצהיר בזאת שמובן לי בהחלט    שעיינתי   לאחר
 ממנו.   ע וכמשתמהמבנה וכן מובנת לי היטב העבודה שיש לעשות לשם ביצועו כפי שהיא מפורטת בחוזה 

 

 

 

 

 :________________________ חתימת המציע: ___________________________  תאריך
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 6.03 טופס

  לכבוד

 לוד בע"מ   מי

 .א.נ.,ג

 (4666פרויקט  ספר)מ  01/2021מס'   פומבי  למכרזמשתתף  הצעת: הנדון

 קווי ביוב שכונות חב"ד ושרת  בעיר לוד   החלפתמכרז 

 

ח.פ.             , אשר מוגשים על ידי _____________________  שבנדון  המכרזכחלק ממסמכי  ו,  לבקשתכם         
 : כדלקמן לאשר הריני,  "( המציע)להלן: "  ____________________ 

 

 :לפחות הבא הציוד ההצעה הגשת במועד בתוקף ליסינג חוזה פי על בחזקתו או /ו  המציע  בבעלות . 1

 

   הקבלן ציוד הצהרת 6.03

  חוזה על בהתבסס בחזקתנואו /ו  בבעלותנו רשאו למכרז  סף כתנאי הנדרש  הציוד של פירוט  להלן
 :בתוקף ליסינג

 

 ו ר  אי  ת צ ר ת ו ת ם ג ד
 'ס מ

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

הנ"  הפרוט  למרות ביצוע    לשברשימה  לשם  והמתאים  הציוד הדרוש  בכל  הננו מתחייבים להשתמש 
הננו מתחייבים להשתמש בציוד נוסף ו/או אחר, לפי קביעת המפקח    כן כראוי ובזמן שנקבע.    המבנה 

 ובהתאם להוראות מסמכי המכרז.  

 :__________________________  תאריך
   חתימת המציע: ________________________



 לפי הצורך(   נוספיםצרף דפים  ל יש)

 חתימה  אישור

 

_______________________  הח  אני   מזהה'  מס____________________    של"ד  עו "מ 
" "ה  ה  חתימות   כי  בזה   מאשר"(  התאגיד_____________________)להלן: 

,  זו  הצעה  על  חתמו  אשר_______________________,    -ו_______________________________  
 . ועניין  דבר לכל התאגיד את מחייבות , התאגיד חותמת בצירוף

 ___________________  _______________________ 

 חתימת עו"ד              תאריך   

 (רשיון)חתימה+חותמת+מס'  

 

 

  



  לכבוד

 לוד בע"מ   מי

 

 .א.נ.,ג

 ח"רו ואישור כספי והיקף קודם ניסיון על הצהרה  6.04 טופס

 

, אשר מוגשים על ידי _____________________           ח.פ.  שבנדון  המכרזכחלק ממסמכי  ו,  לבקשתכם 
 : כדלקמן להצהיר הריני,  "( המציע)להלן: "  ____________________ 

 

עבודות ניפוץ וקידוח אופקי של קווי ביוב בקוטר של הינו בעל ניסיון קודם בביצוע    המציע .א
  וזאתבמספר פרויקטים במצטבר    אומ' בפרויקט אחד    1000 לפחות , בהיקף של  מ"מ    315

 .2017-2020השנים  במהלך
 

 
 : העבודות פירוט  להלן

 

 ביצועה מועדי העבודה תיאור
 הקו קוטר הקו אורך

 
 מי עבור

 בוצעה
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

 
בעלי ניסיון קודם ומוכח אשר ביצעו בעצמם*, בין כקבלן ראשי ובין כקבלן משנה     קבלנים .ב

ועד שנת    2017מ"א בגרביטציה, במהלך השנים    8,000עבודות הנחת קווי ביוב בהיקף של  
 במצטבר .)כולל( בפרויקט אחד ו/או במספר פרויקטים  2020

 
הנ"ל הנו    4  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש בס"ק  -* אשר ביצעו בעצמם  

כקבלן משנה.   ו/או  ראשי  כקבלן  עבד  בהן  עבודות  בין במסגרת  בעצמו  של המציע  ניסיון 
 עבודות שבוצעו מטעם המציע באמצעות קבלני משנה אינן עונות על דרישות תנאי סף זה.

 

  



 : העבודות פירוט  להלן
 

 ביצועה מועדי העבודה תיאור
 הקו אורך

 בוצעה מי עבור

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 

לפחות    הינו  המציע . ג של  שנתי  כספי  מחזור  ₪    15בעל  שנהמיליון    השנים  עבור  בכל 
2016,2017,2018,2019 . 

 

 

 
 ________________  ________________ 

 תאריך  המשתתף   חתימת

 

 

 אישור רואה חשבון 

 

ביקרנו את הצהרת המשתתף  "( וכרואי החשבון שלו  המשתתף לבקשת ___________________ )להלן: "
כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס  

ביקורתנו.  ראיות    על  של  בדיקה  כללה  הביקורת  מקובלים.  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו 
ה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל  התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סביר

 הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 . בה  האמור  את "ל משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות  הנהצהרה ה לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו  

 בכבוד רב,         תאריך:____________ 

 חשבון  רואה         
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  להצעהערבות בנקאית  טופס 6.05

 לכבוד

 בע"מ   לוד מי

 .א.נ.,ג

 ___________  מספר בנקאית  ערבות: הנדון

"(  המבקשים______________ )להלן: "  מזהה'  מס____________________________    בקשת  פי  על

(, זאת בקשר  ₪  אלף  ושלושים  מאה :  במילים)  ₪  130,000כל סכום עד לסך    לסילוק  כלפיכם  בזה   ערבים   אנו

   ולהבטחתמכרז החלפת קווי ביוב שכונות חב"ד ושרת  בעיר לוד    01/2021'   סממכרז פומבי  בעם השתתפותם  

 על פי מסמכי המכרז.   השתתפותם 

  הראשונה דרישתכם קבלת מיום ימים 14 תוך"ל הנ  לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

  או,  כלשהו  באופן  או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק   או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי,  אלינו  שתגיע  בכתב

  טענת  כלפיכם   לטעון  ומבלי,  אחרת  דרך  בכל   או  משפטית  בתביעה   המבקשים  מאת  תחילה  הסכום  את   לדרוש

 . כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למבקשים  לעמוד שיכולה כלשהי הגנה

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

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

 . לביטול  ניתנת ולא  תלויה ובלתי  חוזרת בלתי הינה זו  ערבות

 

 . בכלל ועד 04.06.2021זו תישאר בתוקפה עד  ערבות

 . תענה לא 04.06.2021 אחרי אלינו שתגיע דרישה

 . ומבוטלת  בטלה זו  ערבותנו 04.06.2021יום  לאחר

 

 . שהיא צורה בכל  ולהסבה להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

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

 

 בכבוד רב,     

 _________  בנק

 

 

 

 



 

   ערבות לקיום החוזה ולבדק טופס 6.06

 לכבוד

 "מ  בע לוד מי

 .א.נ.,ג

 ___________  מספר בנקאית  ערבות: הנדון

"(  המבקשים______________ )להלן: "  מזהה '  מס ____________________________    בקשת  פי  על
כל סכום עד לסך ________ ₪ )במילים: _________ אלף ש"ח( בתוספת   לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

)להלן: " "(, זאת  הצמדה  הפרשיהפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן 
מכרז החלפת קווי ביוב שכונות    01/2021מכרז פומבי  מס'   להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי  

  הצמדהעד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי    סכומיםמתחייבים לשלם לכם כל סכום או    אנו.  ר לודחב"ד ושרת  בעי
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את    14  תוך

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית  
שהו  או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כל

 כלפיכם. 

  אחת   שכל,  דרישות  במספר  או  אחת  בפעם"ל  הנ  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  אתם
 "ל. הנ   הכולל  הסך  על  יעלה לא  דרישותיכם שסך בתנאי, בלבד"ל הנ מהסכום לחלק מתייחסת מהן

 :זה במכתבנו

 משמעו מדד תשומות הבניה, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.   -" מדד"

 :כדלקמן יחושבו הצמדה הפרשי

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

"   המצוין   הקרן  בסכום  החדש   המדד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו"(  היסודי  המדד)להלן: 
 . המקורי הקרן  סכום בניכוי, היסודי במדד מחולק"ל הנ  בדרישתכם

 . לביטול  ניתנת ולא  תלויה ובלתי  חוזרת בלתי הינה זו  ערבות

 . בכלל ועד_________  עד  בתוקפה  תישאר זו  ערבות

 . תענה לא_________   אחרי אלינו שתגיע דרישה

 . ומבוטלת  בטלה זו  ערבותנו_________   יום לאחר

 . שהיא צורה בכל  ולהסבה להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

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

 

 בכבוד רב,     

 _________  בנק

 

 

 

 

 

 

 



 

  החוזה טופס 6.07

 (4666 פרויקט ספר)מ  2021/01מס'   פומבי  מכרז

 קווי ביוב שכונות חב"ד ושרת  בעיר לוד   החלפתמכרז 

 

 

 2021ונחתם ביום _________ לחודש ________________ נערך זה  חוזה

 ן   י  ב

 "מ בע לוד מי"

  

 צד אחד, מ)להלן: המזמין(   

 ן   י  ב  ו

 ______________________________      ח.פ.___________________________                             

 שני,   מצד"( הקבלן: " להלן) 

 בביצוע עבודות מסוימות,   רוצההמזמין ו הואיל 

 קווי ביוב שכונות חב"ד ושרת  בעיר לוד   החלפת מכרזלפי  עבודות:   דהיינו

 

 ( "העבודות")להלן:       

  של  בסכום העבודות    את הצעתו של הקבלן מיום ______________ לביצוע  קיבל המזמין  ו  והואיל

________________________  במילים)  חדשים  שקלים______________________    :

  בכפוף,  כחוק  מ" מע   בתוספת(  חדשים  שקלים______________________________________  

 . המכרז מסמכי להוראות  בהתאם בפועל לביצוע

זה רק    ישולמו.  זה  בחוזה  התייקרויות  ישולמו   לא כי    מובהר    לעבודות התייקרויות במסגרת חוזה 

  נוספות  והוראות  במידעא  10  סעיף  ראה  -  הכללי   החשב  הוראת  לפי,  חודשים  18-   ל  מעבר  שביצוען

 .  במכרז למשתתפים

 

 לכן באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן: 

 

שנקבעו להם בתנאי   המובניםולביטויים המשמשים בטופס חוזה זה יהיו אותם  למילים .1

 .  להלןהחוזה הנזכרים 

 

 מחוזה זה:   יהוו חלק בלתי נפרד דלהלן  המסמכים .2



 

 למשתתפים במכרז   כלליות  והוראות מידע - 1  חלק

   הקבלן"י ע החוזה  ביצוע תנאי - 2  חלק

 הבינמשרדי"(   המפרט" )יחד עם " הכללי  המפרט" - 3  חלק

 הכולל בין היתר:   המיוחד המפרט - 4  חלק

תוכניות    דרישות  4.01 המינהל   AS MADEלביצוע  של  פרוייקטים  לפיתוח    עבור 

 תשתיות ביוב 

מילוליות לאופן השימוש במפרט הגשת מיפוי תשתיות ביוב עבור המינהל    הנחיות   4.02

 לפיתוח תשתיות ביוב   

 לדף ריכוז כמויות   דוגמא  4.03

 הכמויות  כתב - 5  חלק

   והחוזה  המכרז טפסי - 6  חלק

 ההצעה   טופס 6.01

 באתר   ביקורעל  אישור 6.02

   הקבלןציוד  הצהרת 6.03

 "ח רו ואישור כספי היקף, קודם ניסיון בדבר תצהיר 6.04

   להצעה בנקאיתערבות   נוסח 6.05

 ולבדק החוזה   לקיוםערבות בנקאית    נוסח 6.06

 החוזה   טופס 6.07

   החוזהלטופס  מוסף 6.08

 ומסמכים הקשורים לתשלום    פרטים  - טופס 6.09

 1976- "ו תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר . 6.10  

   עבודה תוכנית 6.11

 כללי"   –פרק ג' לתנאי החוזה "כרך א'    6.13

 ביטוח ו נזיקין  

 . "ביטוח על ידי הקבלן" 2.30סעיף  )א( 

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

 (.  2' )ב)נספח הקבלן "פטור מנזקים"  הצהרת )ג( 

 . (3' )ב)נספח הקבלן "עבודות בחום"  הצהרת )ד( 

 . "ביטוח ע"י המזמין וע"ח הקבלן 2.31סעיף  )ה(

 הקבלן "י  ע  לאספקה צנרת פירוט - 7  חלק

 נספחים    -   8 חלק

 קרקע  יועץ: דוח    9 חלק

 תוכניות  רשימת   -   10 חלק

   תוכניות -  11 חלק



 ( מצורף לא)  לוד מי  תאגיד  מחירון'  ד כרך

 

ה  תשלום  תמורת .3 את  לבצע  הקבלן  מתחייב  בחוזה,  כמוסכם  החוזה,  בהתאם    עבודות סכום 
 להוראות החוזה.  

החוזה    שכרלקבלן את    לשלםהקבלן כאמור לעיל מתחייב המזמין    יע"   עבודותה  ביצוע  תמורת .4
 . כמוסכם בחוזה

: מסמכי החוזה    2הסר ספק, מובהר בזאת כי מלוא ההוראות המפורטות בכרך א', חלק    למען .5
זה   במסמך  המפורטות  ומההוראות  מהחוזה  נפרד  בלתי  כחלק  מחייבות  הפרויקט  לביצוע 

 .  6.08והמוסף לו בטופס  

 

 היתר עסקה  .6

 במי לוד.  ההסכם בכפוף להיתר עסקה ברית פנחס החתום       
 

הסר ספק, מובהר בזאת כי התשלום בגין רכיבים/סעיפים אשר אינם כלולים    למען ,  כן  כמו .7
 למנגנון ולסדר העדיפויות, כדלקמן:  בהתאםבכתב הכמויות יבוצעו 

 ; הכמויות  כתב מסעיפי  פרוראטה .א

 ;20% של הנחה בניכוי התאגיד  מחירון מכן  לאחר .ב

 . 20% של הנחה בניכוי  דקל מחירון  לפי  התאגיד במחירוןמחיר /התעריף   ובהעדר .ג

 
 Covid-19ביצוע עבודות בתקופת הקורונה    .8
 

הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין )המתעדכנות מעת לעת( בעניין עבודה בתקופת  
 הקורונה. בין היתר, על הקבלן לדאוג לעובדים ומבצעי העבודה לכל ציוד המגן הנדרש על פי דין.  

 

 חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:   לצורך .9

 

 "מ בע לוד מי    המזמין: כתובת  

 לוד  18 סילבר  הילל אבא רחוב     

  לוד       

 

 

 : ___________________________________________ הקבלן כתובת  

    

 באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל כאן  ולראיה

 ------------------------------------------------------ 

 

 

 החתימה  מורשי באמצעות, והקבלן המזמין  מיחידי אחד כל חתימות

  



 

 01/2021מס' מכרז פומבי לטופס חוזה  מוסף 6.08

 

 תנאי החוזה     

 ' מס  סעיף                                                                                               

 

 ההצעה   מסכום  10%) לביצוע הערבות סכום .1

 בתוספת מע"מ(          

 

1.10 

 ----------- 

 

  2.30 צד שלישי  אחריות כלפי ביטוח של מינימלי סכום .2

 ₪   10,000,000           אחד באדם פגיעה על  פיצויים .א 

 .     פיצויים על פגיעות באנשים ב 

 אחד  רועיבא הנגרמים                

 
            10,000,000 ₪ 

 .     פיצויים על נזק לרכוש הנגרם  ג 

 אחד  רועי בא                

 
          10,000,000   ₪ 

 .     סכום מצטבר של פיצויים לכל תקופת  ד 

 הפוליסה                 

 
          10,000,000   ₪ 

 להתחיל בעבודה לאחר מתן   שהות .3

 פקודת המזמין לכך          
 ימים   14           2.45

 קלנדאריים  חודשים 6           2.45 החוזה   לפי העבודות לביצוע  הזמן תקופת .4

 ש"ח/ליום פיגור   1,000           2.51 מראש קבועים הפיצויים סכום .5

 קבלת מיוםחודשים  24           2.55 ( אחת משנה שונה)אם  הבדק תקופת .6

 העבודה ע"י מזמין             

 מחשבון  סופי    5%            הבדק  לתקופת הערבות סכום .7

 בתוספת מע"מ           

 ביניים  תשלום של מינימלי סכום .8

 

 א  6.09כמפורט בטופס   –.  טבלת פיצויים מוסכמים  9

 הנוסחה   לפי           2.73

 

 

 

 

 

 



 א' 6.09טופס 

 טבלת פיצויים מוסכמים 

 סכום הפיצוי בש"ח תיאור הפגם מס' סעיף

 יום. לכל      ₪ 1,000 אי מינוי מנהל עבודה מוסמך. 1

 עדרות מנהל עבודה/ממונה בטיחות יה 2
שח לכל יום, הפסקת עבודה   1,000

במיידי ופיצוי המזמין עבור כל 
 הנזקים הנגרמים מכך. 

 עדרות י ₪ לכל יום ה 500 עדרות מהנדס ביצוע הקבלן מהאתר יה 3

 לכל יום.  ₪ 200 אי שימוש ביומן עבודה חתום מאושר על ידי הפיקוח  4

 לכל מקרה.   ₪ 1,000 להוראות המנהל או המפקח אי ציות  5

 לכל יום.  ₪ 500 אי ציות להוראות המנהל / המפקח בקשר למועדי תיקון  6

 לכל אירוע.    ₪ 1,000 אי ביצוע הוראות המנהל בדבר בטיחות  7

 לכל מקרה/כל יום.   ₪ 500 אי אספקת גידור ובטיחות בהתאם להוראות המנהל/פיקוח  8

 ₪ ליום  2,000 הרכבת דיפון לתעלות ומיגון לעובדים אי  9

רשות   -הצבת הסדרי תנועה בניגוד לאישור משטרה  10
 ₪ לכל אירוע  1,500 התימרור העירונית 

 ₪ לכל אירוע  1,500 חסימת כבישים לתנועה ללא אישור משטרה/ רשות  11

 אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ לו"ז שנקבע  12
ממחיר התיקון   15%פיצוי בשווי 

הנדרש מעבר לעלות לכל יום מעבר  
 ללו"ז שנקבע. 

 לכל יום איחור.    ₪ 1,000 אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה  13

14 
אי מילוי אחר הוראות המנהל בקשר לסילוק חומרים  

שאינם מתאימים לעבודה , או סילוקו של כל חלק  
 שהוקם בחומרים בלתי מתאימים מהעבודה 

 לכל מקרה.   ₪ 500

 לכל יום איחור.    ₪ 1,000 איחור במסירת העבודה במועד הקבוע לסיום העבודה.  15

 ₪ לכל יום  500 אי ביצוע תיקון נזק לתשתית במועד  16

ממחיר התיקון   30%פיצוי בשווי  אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתקופת הבדק  17
 מעבר לעלות. הנדרש 

 משווי העבודות באיכות ירודה.  50% ביצוע העבודות באיכות ביצוע ירודה.  18

 ₪ לכל יום איחור  5,000 איחור בהשלמת אבן דרך בהתאם ללוח הזמנים  19

ימים קאלנדריים בביצוע הבדיקה מעבר   30איחור מעבר ל   20
 לכל יום איחור     ₪ 1,500 שלב

תוכניות עבודה בתוך פרק הזמן  אי ביצוע עבודה על פי   21
 ₪ לכל אירוע  1,500 שנקבע לכך. 

 ₪ לכל אירוע  500 שימוש במים ללא שעון  22

  

מי לוד רשאית לקזז את סכום הפיצויים מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית יעד 
 לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ולקבלן לא תהיה כל השגה בעניין זה

 

 באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות של מי לוד בהתאם להוראות המכרז ו/או הוראות הדין. אין 

 



 

 

   פרטים ומסמכים הקשורים לתשלום - טופס 6.09

 על הקבלן הזוכה לצרף לחוזה החתום את המסמכים הבאים:   החוזהחתימת  עם 

מכספים    אישור .1 במקור  הניכוי  שיעורי  קביעת  על  השומה  חשבונות    המועבריםפקיד  לפי  לקבלן 

 מאושרים. בהעדר אישור זה ינוכה מס בהתאם לחוק.  

דו"חו  מ מנהל המכס והמע"  אישור .2 ערך מוסף תשל"  לפיכחוק    תעל הגשת  , אשר  1975-ו חוק מס 

 במועד הגשת ההצעה.   יצורף

 כשרשומים בו כל הפרטים הבאים:   זה טופס .3

 _____________________________________________   של החברה:    מלא שם 

 החברה ו/או בעל זכות חתימה בשם החברה:  _______________________    מנהל שם 

   ________________________________________________________________ 

 קוד: ____________________________________________  מי  כוללמלאה  כתובת 

 ' עוסק מורשה: __________________________  מס' טלפון: ______________ מס 

 אליו יש להעביר כספים אשר להם זכאי הקבלן:   קהבנ  חשבון פרטי 

 ______________________________________________________   :  הבנק שם 

 הסניף: ___________________________________________________   ושם' מס 

 הבנק: _________________________________________________   סניף כתובת 

 בבנק: __________________________________________________   חשבון' מס 

מס'    למרות .4 בסעיפים  הימים  י  פרק,  2  חלק  -'  ב  כרךשל    2.71ומס'    2.70האמור  ספירת  "א, 

ב  תחל  התשלום  לביצוע  ביותר  המאוחר  המועד  בו    כלשל    5-לקביעת  המועד  קלנדרי,  חודש 

 .  ביובהחשבון המאושר חייב להיות במשרדי המינהל לפיתוח תשתיות  

טופס    במידה .5 מילא  לא  ו/או  כנדרש  חשבון  הגיש  לא  הפרטים  זהוהקבלן  כל  את  מסר  לא  ו/או   ,

 בתשלומים.   לאיחור  אחראיסמכים הרשומים, אין המזמין והמ

 

    _______________      _________________________ 

 הקבלן וחותמתו    חתימת             א ר י ך  ת           

 

  



 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפיתצהיר   -  6.10 טופס

 תצהיר 

 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי
 2/2011 הפנים משרד "ל מנכ חוזר ולפי

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

 כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 
 
נציג   .1 )להלן: "אני  ,  במשתתף "(, אני מכהן כ________________  המשתתף ___________________ 

 , את המפורט להלן.המשתתףואני מוסמך להצהיר מטעם  
 
ב)א( לחוק עסקאות  2)כהגדרתו בסעיף    ובעל זיקה אליו  המשתתף,  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד .2

התשל"ו  ציבוריים,  "  1976-גופים  ציבוריים)להלן:  גופים  עסקאות  חלוט  חוק  דין  בפסק  הורשעו  לא   ))"
- לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  עבירות  משתי  ביותר
 "(.  מינימום  שכר  חוק)להלן: "  1987- ר מינימום, התשמ"ז"( או לפי חוק שכחוק עובדים זרים)להלן: "   1991

 
ב)א( לחוק  2)כהגדרתו בסעיף    ובעל זיקה אליו  המשתתף,  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד,  לחילופין .3

לפי חוק    אולפי חוק עובדים זרים    עבירות  משתי  ביותרעסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט  
 שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

 
  – )להלן    1998-התשנ"ח  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9כן אני מצהיר, כי הוראות סעיף    כמו .4

ככל   לחילופין,  המשתתף.  על  חלות  לא  מוגבלות,  עם  לאנשים  הולם  ייצוג  בדבר  זכויות"(,  שוויון  "חוק 
הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן, בין    –לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף    9שהוראות סעיף  

 היתר כמפורט להלן: 
תתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה  עובדים לפחות, המש  100ם המשתתף מעסיק  א •

לחוק שוויון זכויות, ובמידת    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  –הצורך 

אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים   •
לעיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המשתתף מצהיר בזאת, כי פנה    כאמור

סעיף   לפי  חובותיו  ליישום  הנחיות  קיבל  ואם  ממנו,  פעל    9כנדרש  גם  הוא  זכויות,  שוויון  לחוק 
 ליישומן; 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד העבודה   •
 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה. 30והשירותים החברתיים, בתוך  הרווחה

 
  בין   וזאת,  חוץ  מומחי   למעט ,  זרים  עובדים,  זו  פנייה  נשוא  העבודות  ביצוע  לצורך,  החברה  ידי  על   יועסקו  לא .5

  אחר  גורם כל או משנה קבלן, אדם כוח קבלן באמצעות ובין החברה ידי על אם בין, בעקיפין ובין  במישרין
 . אתקשר עמו

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

 ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 
 
 : זה בתצהיר .7

  וחבל   שומרון,  ביהודה  האוטונומיה  תושבי  שהם  זרים  עובדים  למעט,  זרים  עובדים:  זרים  עובדים 7.1
'  ו  פרק  חל  ושעליהם,  בישראל  לעבוד  התעסוקה   משירות  תקף  תעסוקה  היתר  שברשותם,  עזה

( )תיקוני  שונות  והוראות  כלכליים )הסדרים    יריחו   ואזור   עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  לחוק 
 . 1994- "התשנ(, חקיקה

 
 : אלה כל  לגביו שנתקיימו  חוץ תושב: חוץ  מומחה 7.2

  שירות   לתת  כדי,  אדם  כוח  מתווך  או  אדם  כוח  קבלן  שאינו  ישראל  תושב  ידי  על  הוזמן 7.2.1    
 . ייחודית מומחיות החוץ לתושב יש שבו  בתחום ישראל תושב  לאותו

 . כדין בישראל שוהה 7.2.2 
 . הייחודית  מומחיותו בתחום עסק הוא בישראל  שהייתו תקופת בכל 7.2.3 

 מפעמיים   נופלת  איננה  אשר  חודשית  הכנסה   לו  תשולם  מומחיותו  בתחום  עיסוקו   בעד 7.2.4
 . לסטטיסטיקה הלשכה באתר כמפורסם, שכיר למשרת במשק הממוצע  השכר

 
 _________________________ 

 חתימה 
 
 



 
 
 "דעו אישור

 
 
 

במשרדי    ,______________ עו"ד  בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  '  שברחהנני 
_____________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. _________________/המוכר  

יעשה כן,    לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
 אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. 

 
 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    עבודה תוכנית   6.11

  

 לביצוע העבודה.    פרלימינריתתכנית   להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :______________________________ תאריך
 

 חתימת המציע: ________________________  

 לפי הצורך(  נוספיםצרף דפים  ל יש)

ו/או    ידוע נוספות  הבהרות  ו/או  נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים  ממני   לדרוש  רשאית  תהא  החברה  כי   לי 
פרטים ו/או מסמכים כאמור,  השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות וכי אם לא אמציא  

 אחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתי.  

  



 

 

 "מ   בע לוד מי

 וביוב למים הממשלתית הרשות נהלי לפי

 ביוב תשתיות לפיתוח המינהל

 

 01/2021מכרז פומבי מס'  

 4666"ב  במילתפרויקט  ספרמ

 
 קווי ביוב שכונות חב"ד ושרת  בעיר לוד   החלפתמכרז 

 ====================================== 

 

   -  7 חלק

 

 תצהיר לפרוט עלות וסוג הצינורות    

 

 רשימת ספקים ו/או יצרנים כולל פירוט כל סוגי הצנרת המסופקים ע"י הקבלן      7.01

 

להלן רשימת הספקים/ היצרנים של הצנרת בכל העומקים הכלולה במחירי היחידה של סעיפי  
אספקה והנחה של צינורות. הרשימה כוללת את שם הספק שנתן לנו הצעה לפרויקט זה ושם  

מתייחסים בהצעה. כמובהר בזאת כי כל הצינורות והקשתות שיסופקו על  יצרן הצנרת שאליו  
 ידי הקבלן חייבים להיות נושאי תו תקן ישראלי. 

 

 צנרת פי.וי.סי  .1

 

 לביוב לפי ת"י כמפורט. SN-8צנרת פי.וי.סי מריביב עבה       

 

 שם הספק:  _____________________________________________________       

 

 שם היצרן:  _____________________________________________________       

 

  



 

 סכום ) ש"ח (  יחידה  מחיר כמות משוערת סוג הצינור 

1.1 160    884"עבה"  ת"י    

1.2 200    884"עבה"  ת"י    

1.3 250    884"עבה"  ת"י    

 

 
1.3 315    884"עבה"  ת"י    

 

 
1.4 355    884"עבה"  ת"י    

    סה"כ צנרת פי.וי.סי )לא כולל מע"מ(  

 

 לביוב  טרומיים בקורת  תאי

-------------------------------------------------- 

 

 סכום ) ש"ח (  מחיר יחידה  כמות משוערת התאסוג  

 כולל  מ"ס 80 בקוטר .ב.ת 2.1
 מ"ס 50 קוטר פתח עם שטוחה תקרה

 ומכסה 

   

 כולל  מ "ס 100 בקוטר .ב.ת 

 מ"ס 50 קוטר פתח עם שטוחה תקרה
 ומכסה 

 

   

 כולל  מ "ס 125 בקוטר .ב.ת 

 מ"ס 50 קוטר פתח עם שטוחה תקרה
 ומכסה 

   

    )לא כולל מע"מ(  ביקורת תאיסה"כ  

 

הצנרת.   של  והנחה  לאספקה  היחידה  במחירי  כלול  הצנרת  לאספקת  שהתשלום  לנו  שידוע  מצהירים  אנו 
בשטח, לפי  המחיר שישולם יהיה רק במסגרת הנ"ל ויהיה רק עבור אורך נטו של הקווים שיבוצעו בפועל  

 מדידה שתבוצע "לאחר ביצוע".

 אנו מצרפים את הצעות הספקים לפרויקט זה. 

  100  על  העולה  באורך  ם ילוונטי הר   וקטרים  בסוג  צנרת  באספקת  מוכח  סיוןינ  בעל  להיות  צריך  הצנרת  יצרן
 "מ . ק

 

 _______________________ תאריך  ___________________                  חתימת המציע  

 

 הערה: על הקבלן להחתים את יצרן/ספק הצינורות עם טופס "הצהרת היצרן/ספק" המצ"ב.

 במקרה של מספר יצרנים/ספקים יש להחתים כל אחד מהם בנפרד. 

ו/או    ידוע נוספות  הבהרות  ו/או  נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים  ממני   לדרוש  רשאית  תהא  החברה  כי   לי 
עות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות וכי אם לא אמציא פרטים ו/או מסמכים כאמור,  השלמות לשבי

 אחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתי.  



 הצהרת יצרן/ספק הצינורות  7.02

 

 

היצרן/ספק מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר המכר הקשורים  
לתכנון קווי ביוב במסגרת מכרז/חוזה זה )תוכניות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות ( ואת  השימוש לשמו  
נרכשים הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שייעשה בהם כמובילי שפכים  

פרטי היצור,  וכי הצינורות מתאימים לייעודם עפ"י התכנון שהוצג בפניו, ובאם תבוצענה הוראות  מ
 ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו בפניו ואושרו על ידו. 

 

בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרויקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו לידי המזמין,  
 בשירות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו המלאה. 

 

ב כמו כן להתריע מיידית, בפני הקבלן, המפקח הצמוד, המתכנן והמזמין על כל ליקוי או  היצרן/ספק מתחיי
 חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכני. 

 

     __________________________            _________________________
 _________________ 

 כתובת                                              חתימה + חותמת  שם היצרן/ספק  צנרת הפי.וי.סי                  

 

        __________________________            _________________________
 _________________ 

 חותמת   כתובת                                              חתימה +                     ביוב תאישם היצרן/ספק  

 

 

 

ו/או    ידוע נוספות  הבהרות  ו/או  נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים  ממני   לדרוש  רשאית  תהא  החברה  כי   לי 
השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות וכי אם לא אמציא פרטים ו/או מסמכים כאמור,  

 אחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתי.  

 



                   מ"בע לוד מי

 רשות המים הממשלתית למים וביוב  במסגרת

 ביוב תשתיות לפיתוח המינהל

 01/2021מכרז פומבי מס'  

 4666"ב  במילתפרויקט  ספרמ

 
 קווי ביוב שכונות חב"ד ושרת  בעיר לוד   החלפתמכרז 

 

 כרך ג'

 התוכניות   רשימת 

 רשימת התוכניות  

 שרת:

  ( 4/2019)עדכון                1:500גליון כללי                    תנוחה    2061/0

 ( 4/2019)עדכון                1:250                          1תנוחה גליון    2061/1

 ( 4/2019)עדכון                1:250                          2תנוחה גליון    2061/2

 ( 4/2019)עדכון                1:250                         3חתכים גליון    2061/3

 חב"ד:

  ( 4/2019)עדכון                1:500תנוחה גליון כללי                       2062/0

 ( 4/2019)עדכון                1:250                          1 תנוחה גליון   2062/1

 ( 4/2019)עדכון                1:250                          2תנוחה גליון    2062/2

 ( 4/2019)עדכון                1:250                         3חתכים גליון    2062/3

   

 

   

 סטנדרט )יצורף לקבלן הזוכה(  תכניות

 

 פרט עטיפת בטון, פרט הנחת צינור בתעלה     - 3פרט 

 שוחת בקרה מחוליות טרומיות  -  12פרט 



 שוחת מפל חיצוני ומפל פנימי בשוחה  -  16פרט 

 פרט מפל ביוב בקיר 

 

 

 

תוספות ו/או  וכן תוכניות נוספות אשר תתווספנה אם תתווספנה, במהלך העבודה לצורך הבהרות ו/או 

 השלמות עליהם יחליט המהנדס או המפקח. 

 

 חתימת הקבלן _______________    תאריך _______________ 

 

 

 


