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מסמך א'
הזמנה להציע הצעות  -מכרז מס' 3/22
מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
 .1כללי:
מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד" ו/או "המזמין") מזמין בזה הצעות מחיר לביצוע הנחת
קווי מים וביוב עד  100מטר ,ביצוע אחזקת שבר (תיקונים) וחיבורי ביוב ברשתות הביוב הציבוריות בעיר בת-
ים ,ועבודות אחזקת מערכת ביוב עירונית (כולל פתיחת סתימות ושאיבות) על פי כל התנאים המפורטים
במסמכי המכרז( .להלן" :העבודות" ו/או "השירותים").
יובהר ,כי כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

 .2עדיפות בין מסמכים
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין מסמכי ההצעה /החוזה בינם לבין עצמם ,יקבע
סדר העדיפות הבא:
1.1

1.2

לצרכי ביצוע העבודה:
3.1.1

מפרט טכני מיוחד.

3.1.2

כתב כמויות/מחירון.

3.1.3

מפרט כללי – המהדורה האחרונה בהוצאת הועדה הבין משרדית ,מטעם משרד הביטחון,
מע"צ ,משרד העבודה ומשרד השיכון.

3.1.4

חוזה.

לצורכי תשלום:
3.2.1

כתב כמויות  /מחירון.

3.2.2

מפרט טכני מיוחד.

3.2.3

מפרט כללי – המהדורה האחרונה בהוצאת הועדה הבין משרדית ,מטעם משרד הביטחון,
מע"צ ,משרד העבודה ומשרד השיכון.

3.2.4

חוזה.

אין התאגיד אחראי לדיוק הכמויות ,התכניות והתיאורים הטכניים.

 .3עיקרי ההתקשרות:
הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר
בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז .הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה
ממסמכי המכרז ,תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
 .3.1הזוכה במכרז יידרש לבצע עבודות הנחת קווי מים וביוב עד  100מטר ,ביצוע אחזקת שבר (תיקונים)
וחיבורי ביוב ברשתות הביוב הציבוריות של בת-ים ועבודות אחזקת מערכת ביוב עירונית (כולל פתיחת
סתימות ,שטיפה וצילום קווי ביוב ושאיבות) ,הכל על פי דרישת התאגיד וכמפורט במסמכי מכרז זה.
 .3.2מובהר כי התאגיד יהא רשאי לדרוש שהעבודות יתבצעו במועדים ובזמנים שיגדיר ,ואף לדרוש מן הקבלן
ביצוע מידי של העבודות במקרים דחופים ,בכל שעה משעות היממה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי .הקבלן

מתחייב להגיע לצורך ביצוע העבודות הן עבור תחזוקת מנע ,והן לצורך תחזוקת שבר (מקרים דחופים -
בתוך שעה לכל היותר ממועד הקריאה).
 .3.3הזוכה יידרש לספק את כל כוח האדם ,החומרים ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות.
 .3.4הצעת המציע תוגש בהתאם למפרטים ,לתוכניות ולכתב הכמויות המצורפים למכרז כמסמכים ג(– )4
ג( .)7הצעת המציע תמולא בעט כחול .אין לתקן ,להוסיף או לשנות פרט מפרטי המכרז ו/או את תוכן
סעיפי ההזמנה להציע הצעות ו/או טופס הצהרת המשתתף ו/או החוזה ,אלא לרשום את ההצעה בלבד.
אי מילוי תנאים אלו עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .3.5בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז ,יהיה הזוכה זכאי לתמורה ,בהתאם לאמור במסמכי
המכרז ובהצעתו של הזוכה כמפורט במסמך ג' לחוזה ההתקשרות .היה וחסר פריט בהצעתו ,המציע יגיש
הצעת מחיר בנפרד ויספק את הפריט רק לאחר אישור חתום על ידי המזמין.
 .3.6התמורה תיחשב ככוללת את כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות ,לרבות ומבלי
למצות כל התיאומים הנדרשים וקבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין .התמורה לא תשתנה מכל
סיבה שהיא .למחירים שבהצעת המשתתפים במסמך ג( )1יתווסף מע"מ ,בשיעור החוקי שיהיה בתוקף
במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 .3.7ביצוע העבודות מותנה באישור מראש ובכתב מסמנכ"ל התפעול בתאגיד או מי מטעמו.
 .3.8ניהול ,תיאום ופיקוח על העבודות יבוצע ע"י נציגו המוסמך של המזמין (להלן" :המפקח") ,ובתום כל
חודש במהלך ביצוע העבודות ,יגיש הקבלן לאישור המפקח חשבון בגין העבודות ,אשר בוצעו על-ידו
במהלך החודש החולף .כל חשבון ישולם בתנאים של שוטף  30 +יום ,לאחר אישור החשבון ע"י המפקח
והתאגיד.
 .3.9לתאגיד שמורה הזכות לשנות את היקף העבודות ,להוסיף או להפחית ,בכל עת ,כפי שימצא לנכון וללא
כל הגבלה שהיא ,בהתאם לצרכיו ,והתמורה בגין השינויים כאמור תחושב בהתאם להוראות המפורטות
לעניין זה בחוזה ההתקשרות .התאגיד יהא זכאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי לפצל את ביצוע ההסכם על
פרקיו ו/או את העבודות למציעים שונים .הזוכה במכרז יהא רשאי להעביר חלק או את כלל העבודות
לביצועו/ם של קבלן/י משנה ,בכפוף לאישור התאגיד את קבלן/י המשנה מראש בכתב.

 .4תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז זה ,אדם או תאגיד רשום כדין בישראל ,העומד במועד הגשת ההצעה למכרז ,בכל
התנאים המצטברים (להלן" :תנאי סף") ,המפורטים להלן:
 .4.1המציע צירף ערבות בנקאית מקורית על סך  17,500ש"ח בנוסח המצורף כמסמך א( )2בדיוק.
 .4.2המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט1969-
בסיווג  260קבוצה ב'( 2להלן "חוק רישום קבלנים").
 .4.3המציע בעל ותק וניסיון של שלוש שנים לפחות (בין השנים )2017-2021 :בביצוע עבודות אחזקה שוטפת של
תשתיות ומערכות ביוב (אחזקה ותיקון שבר ,פתיחת סתימות ,החלפת צנרת ,וכו') ,עבור שני תאגידי מים
וביוב לפחות.
להוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה המציע יצרף פירוט בנוסח המצ"ב כמסמך א( ,)3בדבר ניסיון קודם
בביצוע עבודות נשוא המכרז לתקופה של  3שנים לפחות בשני תאגידי מים וביוב.
באישור על המציע להראות כי התקשר כקבלן ראשי עם תאגיד מים וביוב ,בין השנים  2017-2021לתקופה
רצופה של  3שנים לפחות ,בהיקף כספי של  3מיליון ש"ח לשנה לכל הפחות (כולל מע"מ) ,בעבודות
המפורטות בסעיף  3.1לעיל.
 .4.4המציע בעל מחזור כספי שלא יפחת מ ₪ 3,000,000-לשנה (כולל מע"מ) ,בכל אחת מהשנים
.2019,2020,2021

 .4.5המציע צירף תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע,
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או תביעות
חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע .התצהיר יהיה חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת
על ידי עו"ד בנוסח המצ"ב כמסמך א(.)4
 .4.6לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע ,ומציע יהיה מנוע מלהציע את עצמו ,במידה והיה מעורב באירוע
הנמצא תחת חקירה פלילית נגדו ,מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותם או באחריות
מי מטעמם ,בשלוש השנים האחרונות .מובהר שלעניין סעיף זה' ,מציע' לרבות בעל השליטה במציע,
כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א ,1981-לרבות חברות קשורות.
לצרכי סעיף זה 'אירוע' ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
-

אירוע אשר המעשה הפלילי בו המתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג
השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
האירוע נמצא תחת חקירה פלילית ,או היה תחת חקירה פלילית;
אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את
המציע.
לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע לא יכול היו למונעו גם
אם היה נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין ,הסכם ונוהג המקובל בתחום.

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע תצהיר ולפיו לא הורשע בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית
אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה ,כמפורט במסמך א(.)5
 .4.7ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות ,הערבויות
האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז ,יהיו על שם המציע במכרז בלבד (להלן" :המציע").
להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע אישור עו"ד או רו"ח ומסמכים המפורטים בדוגמת נוסח מסמך
א( ,)6בדבר רישום התאגיד כדין ,זהות בעלי המניות ושיעור אחזקתם בתאגיד ,שמות מורשי החתימה
וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
 .4.8המציע השתתף בכנס המציעים שהתקיים בתאגיד כמפורט בסעיף .12.1
 .4.9המציע יצרף אישור רו"ח של המשתתף ,בדבר תקופת העסקת המהנדסים והמודדים עליהם הוא מבקש
לקבל ניקוד עפ"י הטבלה המפורטת להלן  -כדוגמת הנוסח המפורט במסמך א(.)7
.4.10

המציע מחזיק בבעלותו או בשכירות (ליסינג) לפחות שתי ביוביות ,כפי שיפורט להלן:
.4.10.1

במועד הגשת ההצעות בבעלותו או בחזקתו מכוח הסכם ליסינג תקף ,לפחות שתי ביוביות
משולבות (לפתיחת סתימות ושטיפות) ,אחת במשקל כולל מעל  12טון והשניה במשקל
כולל מעל  15טון ,שנת ייצור  2019לפחות .במהלך השנים  2020-2021היו בבעלותו או
בחזקתו מכוח הסכם ליסינג ,לפחות ביובית משולבת אחת (לפתיחת סתימות ושטיפות)
במשקל כולל של מעל  15טון.

.4.10.2

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,על המציע להציג צילום רישיון הרכב  /חוזה הליסינג
המוכיח כי בבעלותו או בחזקתו (באמצעות חוזה כאמור) במועד הגשת ההצעות לפחות
שתי ( )2ביוביות משולבות (לפתיחת סתימות ושטיפות) ,אחת במשקל כולל מעל  12טון
והשנייה במשקל כולל של מעל  15טון ,שנת יצור  2019לפחות (להלן" :ביובית") .צילום
רישון הרכב/חוזה הליסינג או כל אסמכתא אחרת המוכיחה כי במהלך השנים 2020-
 2021היו בבעלותו או בחזקתו מכוח הסכם ליסינג ,לפחות ביובית משולבת אחת (לפתיחת
סתימות ושטיפות) במשקל כולל של מעל  15טון.

יובהר ,כי הסכם עם קבלן משנה או עם מציע אחר איננו נחשב כהסכם ליסינג לעניין מכרז זה.
להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע רישיונות בתוקף לכלים עליהם הוא מבקש לקבל ניקוד עפ"י
הטבלה המפורטת בסעיף  13להלן (להלן" :הכלים") ובנוסף יצרף אישור רו"ח כדוגמת הנוסח המפורט
במסמך א( )8על תקופת הבעלות של הכלים ברשות המציע.

 .5תקופת ההתקשרות
 .5.1תחילת אספקת השירותים על ידי הזוכה הינה החל ממועד חתימת התאגיד על הסכם ההתקשרות.
 .5.2תקופת ההתקשרות הינה לשנה ( 12חודשים) מהמועד הנקוב בצו תחילת העבודה שניתן על ידי התאגיד.
כמו כן ,לתאגיד בלבד האפשרות להארכת תקופת ההתקשרות ב 4-תקופות הארכה ,אשר כל אחת מהן
תהיה לעד  12חודשים נוספים או חלק מהם (להלן" :תקופת ההארכה") ,בהודעה של  30ימים מראש
מצד התאגיד ,וזאת בכפוף לצרכי התאגיד ,ובאישור התקציב השנתי ,למגבלות התקציב ולהוראות כל
דין לרבות הוראות חוק יסודות התקציב ,וכל דין או נוהל אחר החל על התאגיד ותנאי ההסכם שייחתם
עם הזוכה ,וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

 .6מסמכי ההצעה:
כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן :
 .6.1סט מלא של מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמין בכתב (ככל שנשלחו) ,כשהם
חתומים ע"י המציע.
 .6.2הקבלן ימציא ויציג בפני התאגיד ,במועד החתימה על הסכם זה תעודת עוסק מורשה ואישור פטור מניכוי
מס במקור  .במידה ולא יציג הקבלן אישור כאמור ,התאגיד ינכה מכל תשלום לקבלן כל מס ,היטל או
ניכוי אחר שהקבלן חייב בו לפי הוראות כל דין ושהתאגיד חייב או זכאי לנכותו על פי כל דין ,וכן כל
סכום שהתאגיד רשאי לנכותו על פי הסכם זה.
 .6.3כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס,
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים"),
דהיינו:
 .6.3.1אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז 1976
(להלן  -חוק מע"מ) ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו
ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 .6.3.2תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ,בנוסח מסמך א( )1המצורף
להזמנה להציע הצעות.
 .6.4אישור מרשם הקבלנים על הסיווג הנדרש לפי סעיף  4.2לעיל.
 .6.5ערבות בנקאית מקורית על סך  ,₪ 17,500בנוסח המצורף כמסמך א( )2בדיוק ,לפי האמור בסעיף  8להלן.
 .6.6הוגשה הצעה ע"י תאגיד ,יצורפו גם המסמכים הבאים:
 .6.6.1אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המציע הינו חברה בע"מ רשומה בישראל וכי הינו פעיל וקיים;
כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של
המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז וכי החתימות
על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ,מחייבות את המציע לכל דבר
ועניין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או
אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי ההצעה או במסמך נפרד).

 .6.6.2העתק נאמן למקור ע"י עו"ד או רו"ח של תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי
הרישום של התאגיד מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
 .6.6.3אם הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי (עוסק מורשה) יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן
למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של
המציע (בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד).
 .6.7אישור ,בנוסח המצ"ב כמסמך א( ,)3בדבר ניסיון קודם בביצוע עבודות נשוא המכרז לתקופה של  3שנים
לפחות.
 .6.8תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או תביעות חוב
שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע .התצהיר יהיה חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת
על ידי עו"ד בנוסח המצ"ב כמסמך א(.)4
 .6.9תצהיר לפיו אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או בעלי המציע ו/או מנהלי המציע ,הרשעה פלילית או כתב
אישום בעבירה שנקבע על ידי ביהמ"ש שיש עימה קלון .התצהיר יהא חתום על ידי המציע וכן חתום
ומאומת ע"י עו"ד ,בנוסח המצ"ב כמסמך א(.)5
על המציע לצרף אישור עו"ד או רו"ח ומסמכים המפורטים בדוגמת נוסח מסמך א( ,)6בדבר רישום
התאגיד כדין ,זהות בעלי המניות ושיעור אחזקתם בתאגיד ,שמות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את
התאגיד בחתימתם.
 .6.10המציע יצרף אישור רו"ח של המשתתף ,בדבר תקופת העסקת המהנדסים והמודדים עליהם הוא מבקש
לקבל ניקוד עפ"י הטבלה המפורטת להלן  -כדוגמת הנוסח המפורט במסמך א(.)7
 .6.11המציע יצרף רשיונות בתוקף לכלים עליהם הוא מבקש לקבל ניקוד עפ"י הטבלה המפורטת להלן (להלן:
"הכלים") ובנוסף יצרף אישור רו"ח כדוגמת הנוסח המפורט במסמך א( )8על תקופת הבעלות של הכלים
ברשות המציע.
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאי התאגיד מטעם זה בלבד ולפי שיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן
ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה.

 .7הצהרות המציע
 .7.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו כמוה כאשור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה
ידועים ונהירים לו ,כי יש לו את כל הידיעות ,הכישורים ,הציוד והסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא
מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא ההצעה – הכל כמפורט במסמכי המכרז/חוזה.
 .7.2כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ההצעה ,לא תתקבל
לאחר הגשת הצעת המציע.
 .7.3אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי המכרז/החוזה .המשתתף מסכים כי כל שינוי או
תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם נכתבו על ידי תוספת בגוף המסמכים,
בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת ,יחשב כאילו לא נכתב.
 .7.4הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה על ידיעתו בדבר איסור הכנסת שינויים,
הסתייגויות ותיקון טעויות על ידו.

 .7.5התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי מכרז .כל שינוי
 /מחיקה  /תיקון עלול להוביל לפסילת ההצעה.
 .7.6על המשתתף למלא בדיו ובכתב ברור את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה.
 .7.7המחירים יהיו בשקלים חדשים ולא יכללו מע"מ .לכל הסכומים הנקובים יתווסף מע"מ כדין.
 .7.8על המשתתף לרשום בכתב הכמויות/מחירון ,הנחה כללית אחידה נקובה באחוזים לסה"כ המחירים
הנקובים בסעיפי כתב הכמויות/מחירון .מחירי מי בת-ים הינם מחירים מרביים אשר משקפים את
המחירים הנהוגים בענף בתוספת רווח סביר .אשר על כן ,אין לרשום בכתב כמויות/מחירון תוספת
למחירים הנקובים ע"י התאגיד .התאגיד יפסול ללא חובת הנמקה ,את ההצעה/ות של משתתף/ים אשר
ירשמו תוספת כל שהיא למחירים הנקובים בכתב כמויות/מחירון.
 .7.9ההנחה הניתנת תחושב באחוזים מסה"כ המחירים המרביים הנקובים בכתב הכמויות/מחירון.
המשתתף מסכים כי גם במקרה בו תהיה ההנחה נקובה בסכום ,תחושב באחוזים לעומת סה"כ המחירים
הנקובים בכתב הכמויות/מחירון ,ומחיר כל פריט יופחת בהתאמה.
 .7.10המשתתף מסכים ,כי במקרה של סתירה בין הכימות המספרי הנקוב כאחוז ההנחה ובין הסכום בשקלים
הנקוב כשוויה ,יקבע סופית אחוז ההנחה שהוצעה ,וחישוב הסכום הכספי יתוקן בהתאם.
 .7.11המשתתף מסכים כי במקרה בו לא תצוין הנחה כלשהי ,תחושב הצעתו כסה"כ המחירים המרביים
הנקובים בכתב הכמויות/מחירון.

 .8אופן הגשת ההצעה:
 .8.1על המציע לחתום על כל מסמכי ההצעה ,בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.
 .8.2את ההצעה בשני עותקים יש להכניס למעטפה המצורפת למסמכי ההצעה כשהיא חתומה כדין על ידי
המציע.
 .8.3הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים של התאגיד עד מועד הגשת ההצעות ,תחשב כאילו לא הגיעה במועד
והתאגיד לא יקבלה .למען הסר ספק מובהר ומודגש ,כי האחריות להכנסת המעטפה לתיבת המכרזים
מוטלת על המציע בלבד.
 .8.4התאגיד יהא רשאי לדחות את מועד הגשת ההצעות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ובמקרה כזה יודיע בכתב
לכל מי שקיבל את מסמכי המכרז ,על פי הכתובת שנרשמה בעת קבלת מסמכי המכרז.
 .8.5ההצעה תכלול סט מלא של מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י התאגיד בכתב (ככל
שנשלחו) ,כשהם חתומים ע"י המציע .את ההצעה יש להעביר במעטפה סגורה ,במסירה ידנית לתיבת
המכרזים של התאגיד ברח' נעמי שמר  7בת ים.

 .8.6המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  13/6/2022בשעה  .13:00לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה
בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל .יש לרשום על המעטפה את מס' המכרז ושמו "מכרז
מספר  3/22לביצוע עבודות אחזקת רשת הביוב בתאגיד מי בת ים" בלבד.
 .8.7במסגרת ההצעה רשאי המציע לנקוב בשיעור הנחה על מחירי המחירון וזאת עד לשיעור הנחה מירבי של
.20%
מציע אשר הגיש הצעה כספית ששיעור ההנחה בה עולה על שיעור ההנחה המירבי ( – 20%הצעתו תיפסל
על הסף.
 .8.8מציע שלא ינקוב באחוז הנחה ליד סעיף כלשהו או סעיפים כלשהם בהצעה ,ייחשב הדבר כאילו לא ניתנה
הנחה בהצעה וכי המציע מתחייב לבצע האמור בסעיפים אלו ללא הנחה ,או ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,יהא
התאגיד רשאי לפסול את ההצעה.
 .8.9המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז ,מבלי לבצע בהם כל תיקון ,שינוי ,תוספת או
הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.
 .8.10ערך המציע שינוי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים
הנדרשים ממנו בהצעתו) יהיה התאגיד רשאי ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה או ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן את הצעתו .בכל מקרה (גם אם התאגיד לא העיר לשינויים כאמור) יחייב
את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע"י התאגיד וכפי שנמסר למציעים.
.8.11כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .התאגיד יהא רשאי
לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתו והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.
.8.12לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל ,יהיה התאגיד ,מטעם זה בלבד ,רשאי לפסול את ההצעה
או ,לחילופין ולפי שיקול דעתו לדרוש כי המציע יתקן ,ישלים או יבהיר את הצעתו או ,לחלופין ,להתעלם
מכל הסתייגות ,שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

 .9חוברת המכרז:
 .9.1את חוברת המכרז ניתן להוריד מאתר תאגיד מי בת ים ,החל מיום  .18/5/2022ניתן לעיין במסמכי
המכרז באתר התאגיד תחת הלשונית מכרזים ,כתובת האתר( www.mei-bat-yam.co.il :לבירורים ולתיאום
בטלפון)03-5551222 :
 .9.2כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,ובכלל זאת כל
ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז ,תחולנה על המציע.

 .10ערבות בנקאית
 .10.1המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בסכום של ( ₪ 17,500במילים :שבע עשרה אלף וחמש
מאות ש"ח) בנוסח המצורף במסמך א( .)2הערבות תהא בתוקף עד ליום ( 15.8.2022כולל).
 .10.2התאגיד יהא רשאי לפנות אל המציע ולבקש הארכת תוקף הערבות ,והמציע ייענה לבקשתו של התאגיד
ויאריך את תוקף הערבות כפי שיתבקש.
 .10.3אי צירוף ערבות כנדרש ובנוסח המצ"ב ו/או אי הארכת תוקף הערבות יגרמו לפסילת ההצעה.
 .10.4המזמין ישיב למציע את הערבות הבנקאית לאחר שהמזמין חתם על חוזה עם המציע(ים) שנבחר(ו) לבצע
את הפרויקט משמצא כי הזוכה/כים עמד/ו בתנאים לחתימת החוזה (ובכלל זה גם המצאת ערבות ביצוע
על פי תנאי החוזה).

 .10.5המזמין יהא רשאי לחלט את הסכום הנקוב בערבות (או כל חלק ממנו) ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל
מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא
אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז ,לרבות ההוראות בדבר חתימת החוזה ו/או שסטה בכל דרך
אחרת מהוראות המכרז (כל אחד מהנ"ל " -הסתלקות מהמכרז").
 .10.6מובהר כי אין בזכויות המזמין כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר עומד לרשות התאגיד
בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.
 .10.7המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות מבלי שיצטרך לנמק בקשתו או לבסס דרישתו או לפנות קודם לכן
אל המציע וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.

 .11ביטוחים
 .11.1תשומת לב המציעים מופנית לדרישות התאגיד לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז (להלן:
"דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ,בהתאמה).
 .11.2הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח לעיל ולהלן ,לרבות ובהתאם לתנאים המפורטים במסמך
ג' לחוזה (להלן" :החוזה") " -השגחה נזיקין וביטוח" ו"ביטוח על ידי הקבלן" ובמסמך ג( - )3נספח
אישור קיום ביטוחים (להלן" :אישור ביטוחי הקבלן ") ,מסמך "הצהרת פטור מאחריות לנזקים"
(להלן" :הצהרת פטור מאחריות") ומסמך "תנאים לעבודות בחום".
 .11.3מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך
המועד שנקבע לכך במסמכי המכרז .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח
ו/או לדרישות הביטוח.
 .11.4מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או תועלינה הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח
ו/או דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי הקבלן ,מי בת-ים תתעלם מהן
והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז ,החוזה ונספחיהם.
 .11.5למען הסר ספק מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן לרבות הצהרה על מתן
פטור מאחריות ,חתומה כדין על ידי המציע ,התאגיד יהא רשאי למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע
העבודות בשל אי הצגת המסמכים החתומים כנדרש.
 .11.6בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת מסמכי הביטוח ,יהא התאגיד
רשאי לראות במציע (הקבלן) כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע (הקבלן) במכרז.
 .11.7יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה
וחותמת של המציע  ,המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגבי
הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.
 .11.8הזוכה ימסור עם חתימות החוזה אישור על "קיום ביטוחי קבלן" חתום ע"י חברת ביטוח וכן הביטוחים
הנדרשים ע"פ התנאים הכלליים המצורפים בזה .על הזוכה להיות בעל ביטוח כנדרש במסמכי המכרז
במשך כל תקופת ההתקשרות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הזוכה מהפרוייקט (לפי
המאוחר) .במידה והזוכה לא יחדש את תוקף אישור הביטוח  15ימים לפני תפוגתו ,תופסק עבודתו באופן
מיידי.

 .12הבהרות ושינויים

 .12.1בתאריך  24/5/2022בשעה  10:00ייערך מפגש מציעים למתן הבהרות למכרז .המפגש יתקיים במשרדי
התאגיד ברחוב נעמי שמר  7קומה  3בת ים .במסגרת המפגש ,תתאפשר קבלת הבהרות ומענה לשאלות.
השתתפות המציעים בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז .מציע אשר שמו
לא נרשם כמשתתף לא יוכל להגיש הצעתו.
 .12.2לא ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות באמצעות צד שלישי אלא על ידי עובד של המציע או בעל תפקיד בו.
 .12.3על המציע להכיר היטב את דרכי הגישה לאתרים שונים בעיר בת-ים ,לבקר במקומות העבודה
האפשריים בכל שטח השיפוט ולאורך תוואי קווי ביוב הנמצאים מעבר לשטחי שיפוט של העיר (במידה
וישנם כאלו) ,אך משרתים את העיר .כמו כן על המציע לבדוק את תנאי הקרקע והתשתית ,את הבעיות
הקיימות ולהכיר את הנתונים הסטטיסטיים של מערכות תשתית הביוב של מי בת-ים .ויודגש ,לא תעמוד
למציע טענה של אי הכרות ו/א אי ידיעה בהתאם למפורט בסעיף זה ובבאים אחריו.
 .12.4על המציע להכיר את המתקנים במערכת הביוב (קווי צינורות ושוחות) והאמצעים המקובלים בתחזוקה
ותיקון תקלות דחופות במערכת הביוב ,כולל תחנות השאיבה.
 .12.5על המציע ללמוד ,להכיר ולהבין על בוריו את כל מסמכי המכרז/החוזה.
 .12.6עד יום  30/5/2022בשעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לתאגיד בדוא"ל moran@mei-
 bat-yam.co.ilשאלות הבהרה בכתב במסמך  Wordבלבד ,בפורמט שלהלן בלבד:

מס"ד

המסמך או הנספח
אליו מתייחסת
ההבהרה

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

1
2
ככל שהתאגיד י חליט על ביצוע שינויים יועבר מסמך שינויים והבהרות לכל רוכשי המכרז וכן יצורף
הנוסח לחוברת המכרז.
 .12.7נוסח מסמך שינויים והבהרות ביחס למכרז (ככל שייערך) יישלח למשתתפי מפגש המציעים ,ויפורסם
באתר האינטרנט של התאגיד.
 .12.8כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב -
תחייבנה את התאגיד.
 .12.9התאגיד רשאי ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים ,להאריך כל מועד ,לקבוע כנס מציעים נוסף ,לבטל
את המכרז ו/או לשנותו .השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב,
לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני או בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים
שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

 .13שמירת זכויות
 .13.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לתאגיד ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 .13.2התאגיד יהא זכאי לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.

 .13.3המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד המזמין ו/או מי מטעמו ,אשר אינו
סעד כספי ,ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה ,במישרין או בעקיפין ,מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו
משפטי כלשהו ,מלבד סעד כספי.

 .14בחינת ההצעות
 .14.1ככלל ,יבחר התאגיד בהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבורו.
 .14.2כמפורט לעיל ,במסגרת ההצעה רשאי המציע לנקוב בשיעור הנחה על מחירי המחירון ,וזאת עד לשיעור
הנחה מירבי של  .20%מציע אשר הגיש הצעה כספית ששיעור ההנחה בה עולה על שיעור ההנחה המירבי
( – )20%הצעתו תיפסל על הסף.
דירוג ההצעות יהיה בהתאם להנחה בה ינקוב המציע ,באופן שהמציע אשר ינקוב בהצעה הטובה ביותר
(כלומר – שיעור ההנחה הגבוה ביותר) ידורג ראשון ,ולאחר ידורגו יתר המציעים לפי שיעור ההנחה
בה נקבו ביחס להצעה הטובה ביותר ,והכל בתנאי ששיעור ההנחה שננקב אינו עולה על שיעור ההנחה
המירבי.
 .14.3הצעות המציעים ייבחנו בשני שלבים:
 .14.4בשלב הראשון תבחן עמידת המציע בדרישות הסף שנקבעו להליך וזאת על ידי המסמכים שהציג ,בדיקת
הצהרותיו (לרבות התקשרות למזמיני העבודות) ,כן תיבדק שלמות ההצעה ויתר המסמכים שהוגשו
במסגרתה.
 .14.5בשלב השני תבחן הצעת המציע בהתאם לאחוז ההנחה המוצע על ידו ,וזו תדורג בהתאם למפורט בסעיף.
למרכיב זה יהא משקל יחסי של  .60%שיעור ההנחה הגבוה ביותר יזכה במירב הנקודות ויתר ההצעות
יקבלו ניקוד יחסית אליו בהתאם לנוסחה הבאה.

שיעור ההנחה הנבחן
______________________________
שיעור ההנחה הגבוה ביותר

× 60

= ניקוד מרכיב מחיר להצעה
הנבחנת

 .14.6לאחר מכן תנקד ועדת המכרז את הצעות המציעים בהתאם לפרמטרים הבאים ,ביחס לשירותים
הנדרשים ,ובסה"כ  40נק':

אמת מידה

ניקוד

המסמכים שיש להגיש
לצורך קבלת הניקוד

ותק של החברה

בגין כל חמש שנים מעל ל 15-שנות
ותק של החברה -יינתן ניקוד של 1
נקודות ,עד לניקוד מירבי של 3
נקודות.

תעודת התאגדות של חברה.

חישוב שנות ותק יהיה עד ליום
.1.1.2020
 2מהנדסים ומעלה 2 -נקודות.

מהנדסים המועסקים על ידי
המציע (שכירים שבין המציע
מהנדס אחד -נקודת אחת.
למהנדס מתקיימים יחסי
עובד מעביד) .תחילת קיום
יחסי עובד מעביד -ותק עבודה
כשכיר אצל המציע 6 -חודשים
לפני מועד פרסום המכרז
מודד המועסק על ידי המציע
(שכירים שבין המציע למודד
מתקיימים יחסי עובד מעביד).
תחילת קיום יחסי עובד
מעביד -ותק עבודה כשכיר
אצל המציע 6 -חודשים לפני
מועד פרסום המכרז

מודד אחד ומעלה 2 -נקודות.

וכן אישור רואה חשבון בנוסח
המצורף כנספח א(.)8
 6תלושי שכר אחרונים
ורישיון למודד לרבות אישור
על רישומו במרכז למיפוי
ישראל בהתאם לפקודת
המדידות.
וכן אישור רואה חשבון בנוסח
המצורף כנספח א(.)8

 2מנהלי עבודה ומעלה 2 -נקודות.

מנהלי עבודה המועסקים על
ידי המציע (שכירים שבין
מנהל עבודה אחד – נקודה אחת.
המציע למנהל העבודה
מתקיימים יחסי עובד מעביד).
תחילת קיום יחסי עובד
מעביד -ותק עבודה כשכיר
אצל המציע 6 -חודשים לפני
מועד פרסום המכרז
עובד המועסק על ידי המציע
(שכיר שבין המציע לעובד
מתקיימים יחסי עובד מעביד).
תחילת קיום יחסי עובד
מעביד -ותק עבודה כשכיר
אצל המציע 6 -חודשים לפני
מועד פרסום המכרז -לו
תעודה מרשות המים בדבר
השתתפותו בקורס צילום
צנרת מים וביוב

 6תלושי שכר אחרונים
ותעודת רישום בפנקס
המהנדסים בהתאם לחוק
המהנדסים והאדריכלים
התש"ח.1958 -

תקנות הבטיחות בעבודה
(עבודות בניה) ,תשמ"ח1988-

עובד אחד ומעלה  2 -נקודות.

כלים בבעלות המציע הרשומים על שמו במשרד התחבורה-
ציוד מסוג  3Nמשא מגבה-
נוע .משקל כולל לא פחות מ-
 7,500ק"ג

עבור כלי ציוד  3Nמשא מגבה -נוע
ומעלה –  2נקודות.

ציוד מסוג  2Nמשא פתוח
מנוף קדמי .משקל כולל לא
פחות מ 7,500 -ק"ג

עבור כלי ציוד  2Nמשא פתוח מנוף
קדמי ומעלה  2 -נקודות.

רכב מסוג  N2משא פתוח.

 2נקודות.

משקל כולל לא פחות מ-
 7,500ק"ג

רכב מסוג ביובית  N2משא
מיכל פורץ צינורות

בעבור כל ביובית נקודה אחת עד
למקסימום של  3ביוביות (3
נקודות).

מחפרון אופני

על הראשון –  1נקודות.
על השני – נקודה נוספת.
סה"כ עד  2נקודות

יעה אופני זעיר

על הראשון –  1נקודות
על השני  2 -נקודות
סה"כ  3נקודות.

מחפר זחלי זעיר

על הראשון –  1נקודות
על השני  2 -נקודות
סה"כ  3נקודות.

מערכת צילום רובוטית
מסתובבת

נקודה אחת.

תעודת הסמכה של הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות

נקודה אחת.

התרשמות ועדת מכרזים
משיחות עם ממליצים
(במסגרת בדיקה זו תתרשם
הועדה ממקצועיות ,אמינות,
זמינות ושירותיות המציעים
בהתאם לחוות דעתם של
הממליצים ע"פ מסמך א(.))3

 10נקודות.

במערכת צילום רובוטית
מסתובבת יש להציג חשבונית
בגין רכישת הציוד וכן אישור
מאת רו"ח המציע כי
החשבונית בגין הציוד הנ"ל
דווחה למע"מ

 .14.7בכפוף להוראות כל דין ,המציע שקיבל/ו את הציון/ים המשוקלל הגבוה/ים ביותר יוכרז/ו כזוכה .מובהר
כי התאגיד רשאי להתקשר עם יותר ממציע אחד במסגרת הליך זה והכל על פי צרכיו.

 .14.8מובהר כי התאגיד רשאי להחליט על שינוי ו/או הגדלה ו/או צמצום תקציב העבודות ,והכל לפי צרכיו
ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ולמציעים ו/או הזוכים בהליך לא תהא כל טענה ו/או תביעה בנדון .בהתאם
להחלטת התאגיד כאמור ,אחוז העמלה שהוצע על ידי המציעים יחושב בעת החתימה על ההסכם ויחול
למשך תקופת ההתקשרות ,אף אם ישתנה ערך ביצוע העבודות הכולל.
 .14.9התאגיד רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לדון עם המציעים בפרטי הצעתם ולקיים ראיונות לבחינת הצעותיהם,
לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונו המלא גם לאחר פתיחת
ההצעות ,על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליו כאמור ,ולבקש מהמציעים ,שהצעותיהם
נמצאו מתאימות ,בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים (לרבות עם חלק מהמציעים
בלבד) ,לתקן או לשפר את הצעותיהם ,לרבות מרכיביהן ,תכולותיהן ותקציבן ,בין בעל פה ובין בכתב,
בין בשלב אחד ובין במספר שלבים ,בין לפני בחירת זוכה/ים ובין לאחר מכן.
 .14.10מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהיה התאגיד רשאי ,במסגרת בדיקותיו לפי סעיף זה ,לפנות למזמיני
עבודות קודמות (בין אלה שצוינו ע"י המציע במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו מסמך א()3
לעיל ובין אחרים) לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו .לצורך כך,
יהא רשאי התאגיד לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע ,אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים
מתחייבים לשתף פעולה עם התאגיד ,ככל שיידרשו .במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור ,יהא
רשאי התאגיד לפסול את הצעתו.
 .14.11התאגיד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר התייחסות
לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כנדרש.
 .14.12כמו כן ,יהיה התאגיד רשאי להקטין או לצמצם את היקף העבודות ,לרבות ע"י ביטול של פרקים שונים
בעבודות וכן יהיה התאגיד רשאי לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר יותר,
ו/או למסור את העבודות לספקים אחרים וזאת לפי שיקול דעתו וצרכיו.
 .14.13מובהר בזאת כי התאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והוא רשאי
לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו.
 .14.14התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפצל את ההצעות בין מס' זוכים או להזמין את כל העבודות נשוא
המכרז ממציע אחד ,הכל כראות עיניו וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
 .14.15התאגיד רשאי לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונו המלא גם לאחר פתיחת
ההצעות .כמו כן ,רשאי התאגיד ו/או מי מטעמו לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת
ההצעות.
 .14.16בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו
או לא פוצלה הזכייה מכוחו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה
בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.
 .14.17אין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה ,כדי לחייב את התאגיד לתת לזוכה במכרז עבודה כלשהי
בהיקף כלשהו ,והוא רשאי בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן ,כפי שייראה לו לנכון
ובהתאם לצרכיו מעת לעת ,ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותו באותה העת.

 .15הודעה על זכייה וההתקשרות:
 .15.1עם קביעת הזוכה במכרז ,יודיע על כך התאגיד לזוכה ויקבע עמו מועד לחתימת החוזה.

 .15.2במועד שיקבע ע"י התאגיד בהודעתה על הזכייה ,ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו
להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,כשהוא חתום על ידו ,ערבות ביצוע בנוסח מסמך ג()2
להסכם ,ואישור על עריכת ביטוחים בנוסח נספח  6למסמך ג( )3להסכם .למזמין תהיה הזכות לדחות
את מועד חתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .15.3לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  14.2לעיל ,תוך התקופה האמורה שם ולרבות
אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו ,יהא
רשאי התאגיד לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים
העומדים לזכותו נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן יהא רשאי התאגיד במקרה זה להזמין את
העבודה מכל מציע אחר ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי התאגיד על-פי המכרז
ו/או על-פי כל דין.
 .15.4התאגיד יעביר הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.
 .15.5למציע אשר הצעתו לא תתקבל תוחזר הערבות מיד לאחר חתימת ההסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז
עם הזוכה.
 .15.6מבלי לגרוע בזכויות על פי כל דין ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפעול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי
ולפנות אל המציע השני במדרג ההצעות וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז ,בכל מקום שהזוכה
אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה.

 .16ההסכם

 .16.1המציע שיזכה במכרז יחתום על הסכם בהתאם לנוסח המצורף למכרז זה (מסמך ג').
 .16.2על הזוכה יהיה לחתום על ההסכם תוך  7ימים מקבלת ההודעה מהתאגיד על זכייתו במכרז .במידה
והזוכה לא יחתום על ההסכם תוך פרק הזמן האמור לעיל ,יהא התאגיד רשאי לחלט את הערבות
הבנקאית שמסר ,ולמסור את ביצוע העבודות לידי קבלן אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .16.3המציע יחתום באמצעות מורשי חתימה מטעמו בצירוף חותמת התאגיד על כל דף ודף הכלול במכרז.
 .16.4פרט למילוי וחתימה על מסמכי המכרז לא ישנה ו/או יוסיף ו/או ימחק המציע דבר מן הכתוב במסמכים.
 .16.5מבלי לגרוע מהמפורט מטה ,תתקבלנה החלטות התאגיד בהקשר עם מכרז זה על פי תקנות חובת
המכרזים ,תשנ"ג –  1993ובכל מקרה של ספק ו/או חוסר בהירות ,תגברנה הוראות דבר חקיקה זה.
 .16.6אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.
בכבוד רב,
טל טורן ,מנכ"ל
מי בת ים בע"מ

מסמך א()1
1.1.1

תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ (להלן" :המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר
עם מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד") בעקבות פרסום מכרז מספר  3/22לביצוע עבודות
אחזקת רשת הביוב בתאגיד מי בת ים (להלן" :המכרז") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם המציע.

.2

בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו"-עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו -
( 1976להלן ":החוק") ,תחת הכותרת "תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין  -תנאי לעסקה עם
גוף ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

.3

הנני מצהיר בזאת כי (יש לסמן : )X
____עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המציע לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי
עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום ;)31.10.02
____המציע או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) ,הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
(עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום  ,)31.10.02אולם במועד האחרון
להגשת הצעות במכרז ,חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________

חתימת המצהיר

הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר
משרדי ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו
דלעיל וחתם עליו בפני.
____________________
חתימת עורך הדין

מסמך א()2
נוסח ערבות בנקאית להצעה
לכבוד
מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
הנדון :ערבות בנקאית להצעה
על פי בקשת ____________________ ח.פ / .ת.ז( _____________ .להלן" :המציע") ,אנו ערבים בזאת
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 17,500במילים :שבע עשרה אלף וחמש מאות ש"ח) ,שתדרשו מאת המציע
בקשר למכרז מספר  3/22לביצוע עבודות אחזקת רשת הביוב בתאגיד מי בת ים.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,
מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך
משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה משפטית נגד המציע,
ולדרוש תחילה תשלום מאת המציע.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  15.8.2022ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
_________________________
שם ותפקיד החותם מטעם הבנק_____________________:
שם הבנק________________:
שם הסניף וכתובתו____________________:

מסמך א()3
טופס אישור בדבר ניסיון קודם

מכרז מס' _______
אני הח"מ( ______________________ ,להלן" :המציע") מאשר בזאת כי במהלך התקופה שבין
 1.1.2017לבין  31.12.2021ביצעתי עבודות אחזקה שוטפת של תשתיות ומערכות ביוב (אחזקה ותיקון שבר,
פתיחת סתימות ,החלפת צנרת ,וכו') ,כדלקמן:
מהות העבודה
(הנחת קווי ביוב ומים
/אחזקת שבר /חיבורי ביוב
ברשתות הביוב)

מזמין העבודה
(שם תאגיד מים
וביוב  /שם
הרשות
המוניציפאלית)

מיקום העבודה

היקף העבודה (שווי
העבודות לשנה)

שם איש קשר
וטלפון נייד

2021

2020

2019

2018
2017

מצורפים בזה מסמכים המהווים אסמכתאות למפורט לעיל.
הערות:
 .1מובהר למציע כי עבודה המפורטת בטבלה לעיל ,אשר לגביה לא מצורפת אסמכתא ,לא תחשב כעמידה
בתנאי הסף הנוגע לניסיון הנדרש במכרז זה.
 .2מובהר בזאת ,כי אין במספר השורות בטבלה דלעיל ,משום הגבלה למספר הממליצים והמציע רשאי
להוסיף ממליצים ,מעל ומעבר לקיבולת הטבלה המובנית בטופס זה.
 .3המציע נותן בזאת את הסכמתו לתאגיד מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ ליצור קשר עם הגופים עבורם
בוצעו העבודות ,לרבות איש הקשר בגוף זה ו/או כל גורם אחר.
חתימה  +חותמת המציע_____________________________:

מסמך א()4
תצהיר על היעדר תביעות משפטיות
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ (להלן" :המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר
עם מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד") בעקבות פרסום מכרז מספר  3/22לביצוע עבודות
אחזקת רשת הביוב בתאגיד מי בת ים (להלן" :המכרז") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם המציע.

.2

הנני מצהיר בזאת כי לא עמדו ולא עומדות כנגד המציע ואו מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים
ו/או תביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע כל המשך תפקוד המציע וקיום הוראות מכרז זה ,במידה וייבחר.

.3

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי ברחוב
____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
______________
חתימת עורך הדין

מסמך א()5
תצהיר על היעדר הרשעות בפלילים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ (להלן" :המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר
עם מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד") בעקבות פרסום מכרז מספר  3/22לביצוע עבודות
אחזקת רשת הביוב בתאגיד מי בת ים (להלן" :המכרז") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם המציע.

.2

הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או בהתאמה מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או מי מבעלי המניות
שלו ו/או מי מעובדיו ,במישרין או בעקיפין לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עימה קלון או בעבירה פלילית
הכרוכה באלימות או בעבירות מין בשלוש השנים האחרונות.

.3

הנני מצהיר בזאת כי לא הוגשו כנגד המציע ו/או בהתאמה כנגד מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע,
כתבי אישום בעבירות שיש עימן קלון בשלוש השנים האחרונות.

.4

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
אישור

הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי ברחוב
____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
____________________
חתימת עורך הדין

מסמך א()6
אישור עו"ד/רו"ח בדבר רישום תאגיד

תאריך_____________ :

לכבוד
מי בת-ים – תאגיד מים וביוב בע"מ
נעמי שמר 7
בת-ים
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז/חוזה מספר  - 3/22לביצוע הנחת קווי מים וביוב עד  100מטר ,ביצוע אחזקת שבר (תיקונים)
וחיבורי ביוב ברשתות הביוב הציבוריות של בת-ים ועבודות אחזקת מערכת ביוב עירונית (כולל פתיחת סתימות,
שטיפה וצילום של קווי ביוב ושאיבות)

.1

אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח _____________________ מס' רשיון __________ שמשרדי
כי
בזאת
מאשר
__________________________
ברחוב
________________________ ח.פ( ______________ .להלן" :החברה") התאגדה
ונרשמה כדין בישראל.
מצ"ב העתק של מסמכי התאגדות החברה:
• תזכיר
• תקנון
• תעודת התאגדות
• תעודת שינוי שם (במידת הצורך)

.2

הנני לאשר כי בעלי המניות ושיעור אחזקתם בחברה הינם כדלקמן:
שם בעל המניות

.3

מס' תעודת זהות

שיעור אחזקה בחברה

הנני לאשר כי מורשי החתימה בחברה הינם:
א.
ב.
ג.

מר/גב' ______________ ת.ז_________________ .
מר/גב' ______________ ת.ז_________________ .
מר/גב' ______________ ת.ז_________________ .

וכי חתימת ה"ה ____________________ בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה
לכל דבר וענין.
בכבוד רב,
________________
חתימה  +חותמת

מסמך א()7

אישור עו"ד/רו"ח
בדבר העסקת מהנדסים/מודדים
תאריך_____________ :
לכבוד
מי בת-ים – תאגיד מים וביוב בע"מ
נעמי שמר 7
בת-ים
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז/חוזה מספר  -3/22לביצוע הנחת קווי מים וביוב עד  100מטר ,ביצוע אחזקת שבר (תיקונים)
וחיבורי ביוב ברשתות הביוב הציבוריות של בת-ים ועבודות אחזקת מערכת ביוב עירונית (כולל פתיחת סתימות
ושאיבות)

אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח _____________________ מס' רשיון ___________ שמשרדי ברחוב
_____________________________ מאשר בזאת כי המהנדסים/מודדים המפורטים בטבלה שלהלן
מועסקים בפועל אצל ____________________________ (להלן" :המציע") המשתתף/ת במכרז הנדון
ומתקיימים יחסי עובד מעביד בינם ולבין לבין המציע החל מהתאריך המפורט להלן.
תפקיד (מהנדס/מודד)

שם מלא

מס' ת.ז.

תאריך תחילת עבודה

בכבוד רב,

________________
חתימה  +חותמת

מסמך א()8
על המציע לצרף רו"ח על תקופת הבעלות של הכלים ברשות המציע ,ואת העתקי הרישיונות בתוקף של הכלים:

מסמך ב'
הצעת והצהרת המשתתף
לכבוד
מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד")

א.נ,.
הנדון :מכרז/חוזה מספר  3/22לביצוע הנחת קווי מים וביוב עד  100מטר ,ביצוע אחזקת שבר (תיקונים)
וחיבורי ביוב ברשתות הביוב הציבוריות של בת-ים ועבודות אחזקת מערכת ביוב עירונית (כולל פתיחת סתימות
ושאיבות)

אני הח"מ קראתי את מסמכי המכרז/החוזה לרבות התנאים הכלליים ,המפרט הכללי ,המפרט הטכני
המיוחד ואת כתב הכמויות הנוגעים להצעה הנדונה והעתידים להוות ,כולם יחד ,את מכרז מספר 3/22
לביצוע עבודות אחזקת רשת הביוב בתאגיד מי בת ים על כל נספחיו.
 .1אני ,הח"מ ,ביקרתי באתר העבודה ,ובחנתי את התנאים לבצוע עבודות המהוות את מכרז זה.
 .2הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז/חוזה ,המפורטים לעיל ,וכי אתר העבודה ,טיב הקרקע,
תנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם
לכך קבעתי את הצעתי.
 .3אני מצהיר בזאת כי:

.1.1

אני רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט – 1969
בקוד מסוג  260ב' 2המאפשר לי בצוע העבודות נשוא חוזה זה.

.1.2

אני בעל רישיון עסק בתחום הנדרש.

.1.3

אין לי מניעה להתקשר בחוזה זה ובחתימתי על חוזה זה ובביצוע התחייבויות על פיו לא יהיה
משום פגיעה בזכויות של צד שלישי כלשהו ,על פי חוזה או על פי כל דין.

.1.4

הנני בעל הידע ,הניסיון והמומחיות הדרושים לבצוע העבודות נשוא ההצעה/החוזה.

.1.5

כל הציוד ,כלי צמ"ה ,האביזרים ,המתקנים ,הטנדרים ,החומרים וכוח האדם הדרושים על
מנת לבצע את העבודה נשוא הצעה/החוזה ,נמצאים ברשותי ,בין בבעלות ובין באמצעות חוזה
ליסינג בתוקף ואני מתחייב כי יהיו בתוקף במשך כל תקופת חוזה זה.

.1.6

הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות
הצעה/החוזה.

.1.7

המחירים הכלולים בהצעתי ,כפי שנרשמו על ידי בכתב הכמויות ,כוללים את כל ההוצאות,
בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה נשוא ההצעה/החוזה ,על פי
תנאי ההצעה/החוזה לרבות רווח הקבלן.

 .2אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא ההצעה בהתאם לכל התנאים ולמסמכי
ההצעה /החוזה ,לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות שמצורף להצעתי ,ולשביעות רצונו המלאה של
המפקח ,וזאת תוך התקופה הקבועה במסמך ג' -החוזה.
 .3אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן ,וזאת תוך  14ימים מתאריך
הודעתכם בדבר זכייתי:
.3.1

לחתום על החוזה ,התנאים הכלליים ,המפרט הטכני המיוחד כתב הכמויות והמחירים,
ולהחזיר את החוזה למי בת-ים כשהוא חתום .חתימתי על מסמכים אלה כמוה כחתימה על
כל מסמכי החוזה לרבות המפרט הכללי וכל מסמך אחר שיהווה חלק בלתי נפרד מהצעה/חוזה
זה.

.3.2

להמציא לכם ערבות לביצוע (ערבות בנקאית) חתומה כדין להבטחת קיום תנאי החוזה -והכל
כמפורט בתנאים הכלליים (ראה נספח  1.2למסמך ג( )3להסכם).

.3.3

להמציא אישור על קיום ביטוחי הקבלן (נספח ( 6א) למסמך ג( ))3חתום ע"י חברת ביטוח,
כמפורט בחוזה .הנני מתחייב לדאוג לתקפות סידורי הביטוח הנערכים על ידי בהתאם לנדרש
במסמכי מכרז זה משך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ,יציאתי
מהפרוייקט וקבלת אישור בכתב ממי בת-ים על סיומן של העבודות (לפי המאוחר) ,ולא –
תפסיק מי בת-ים את עבודתי.

 .4אני מצהיר בזאת ,כי ידוע לי ,שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  6לעיל כולן או מקצתן,
אאבד את זכותי לקבל העבודה ומי בת-ים תהא רשאית לחלט את הערבות למכרז (ערבות בנקאית)
שמצורפת להצעתי זו .כן ידוע לי ,שחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות
מי בת-ים עקב הפרת ההתחייבות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 .5הנני מתחייב להתחיל בבצוע העבודה בתאריך שיידרש ממני ,בהתאם לצו התחלת העבודה שיינתן לי
על ידי מי בת-ים.
 .6לגבי עבודות קבלניות  -הנני מתחייב למסור למי בת-ים ערבות בנקאית לתקופת הבדק ,כמפורט בתנאי
החוזה ,וזאת עד סיום שנות הבדק .ידוע לי שקבלת תעודות גמר ממהנדס מי בת-ים מותנית במתן
הערבות האמורה לעיל.

 .7הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא מכרז זה ועפ"י התנאים הנקובים במכרז זה גם במצבי מל"ח.
 .8הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .9כבטחון לקיום הצעתי ,על כל פרטיה ונספחיה ,מצורפת בזאת ערבות למכרז (ערבות בנקאית) ,ערוכה
לפקודתכם בסכום הנקוב בסעיף  9למסמך א' .כתב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את
מסמכי החוזה על כל נספחיו כשהם חתומים כנדרש ,כולל ערבות לבצוע המכרז ,פוליסות בטוח,
ומסמכים אחרים הנדרשים על פי מכרז זה.
בכבוד רב,
שם המציע (נא לציין שם מלא)_____________________________:
ת.ז /ח.פ_____________________________________________:.
כתובת______________________________________________:
טלפון_______________________________________________:
תאריך_______________:
חתימה______________________:
אישור עו"ד  -להגשת הצעה ע"י תאגיד
ח.פ(___________________.להלן" :המשתתף")
עו"ד של
אני הח"מ
בשם המשתתף ,כי
מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________
נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין
לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
__________________
תאריך

_____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

אישור עו"ד  -להגשת הצעה ע"י יחיד

אני הח"מ ___________________ עו"ד של ________________ ת.ז( ________________ .להלן:
"המשתתף") מאשר בזה כי ביום _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו.
__________________
תאריך

_____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

מסמך ג'
הסכם
שנערך ונחתם ב_________ ביום _____________
בין:

מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
(להלן" :התאגיד" או "המזמין")

לבין:

______________________________
______________________________
(להלן" :הקבלן")

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל:

ומי בת-ים מפעילה את משק המים והביוב בתחומי העיר בת-ים זאת ,בהתאם לחוק
תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 2001-להלן" :החוק").

והואיל:

ובהתאם לחוק תאגידי מים וביוב ,מי בת-ים האחראית הבלעדית על התקנה ואחזקה של
תשתיות המים והביוב הציבוריות בתחומי העיר כאמור.

והואיל:

וכחלק מתחום אחריותה של מי בת-ים להתקנה ואחזקת תשתיות ציבוריות כאמור ,מי
בת-ים ביקשה לקבל הצעות להנחת קווי מים וביוב עד  100מטר ,ביצוע אחזקת שבר
(תיקונים) וחיבורי ביוב ברשתות הביוב הציבוריות של בת-ים ועבודות אחזקת מערכת ביוב
עירונית (כולל פתיחת סתימות ושאיבות).

והואיל:

וועדת מכרזים הכריזה על הקבלן כזוכה;

והואיל:

וברצון מי בת-ים להזמין מהקבלן ביצוע עבודות בהתאם למסמכי ההצעה לביצוע עבודות
המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,והקבלן מעוניין לבצע את העבודות לחברה ,כאמור;

והואיל:

ומי בת-ים מעוניינת שהקבלן יבצע עבורה את העבודות הנ"ל ,והקבלן מתחייב לבצען
באיכות ,יעילות ,דייקנות וברמה הנדרשת ,כמפורט במסמכי ההצעה לביצוע עבודות,
בהצעת הקבלן ובהוראות חוזה זה ובהתאם להוראות כל דין;

והואיל:

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי חוזה זה (להלן
" :החוזה");
לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

בחוזה זה –
"נציג מי בת-ים" משמעו – סמנכ"ל התפעול של מי בת-ים או מי שהוסמך על ידו לעניין חוזה זה ,או כל
חלק ממנו ,בין מראש ובין בדיעבד.
"הקבלן" משמעו  -האדם או הגוף לרבות מי מעובדי ו/או מטעמם אשר יועסקו על-ידי מי בת-ים בהתאם
לחוזה זה.

"העבודה" כהגדרת לעיל.
"עבודה דחופה ו/או עבודה בחירום" כל אירוע הקשור ו/או שעניינו ו/או מקורו ברשת הביוב ואשר מהווה
סכנה לציבור ו/או לרכוש ואשר דורש טיפול מיידי וללא כל דיחוי כל זאת בהתאם להחלטה בלעדית של
נציג מי בת-ים אשר הוא ורק הוא יקבע ויגדיר את האירוע כאמור ,כ"עבודה דחופה ו/או עבודה בחירום",
כמפורט במסמכי המכרז ונספח עבודות החירום המצורף בזאת.
 .1כללי
.1.1

כל פרטי המכרז ,המבוא והנספחים לחוזה זה ,על העובדות וההצהרות הכלולות בהם ,מהווים
חלק בלתי נפרד מגופו של חוזה זה.

.1.2

כותרות הסעיפים הינן לנוחיות הצדדים בלבד ולא ישמשו לפרשנות חוזה זה.

.1.3

הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,וכמוהם כתנאי מתנאיו.

.1.4

האמור בחוזה זה בא להוסיף על כל חובות הקבלן המפורטות בהצעה לביצוע עבודות ,ולא לגרוע
דבר מחובות אלו.

 .2משמעות מונחים
למונחים בחוזה זה תהא המשמעות המפורשת לגביהם בתנאים הכלליים – מסמך ג(.)3
 .3מהות החוזה
.3.1

מי בת-ים מוסרת לקבלן ,והקבלן מקבל על עצמו ,תמורת הסכום המפורט בסעיף  6להלן ,לבצע
על חשבונו את כל העבודות הקשורות לעבודות אחזקת מערכת/ות הביוב הציבורית של מי בת-
ים .

.3.2

ביצוע העבודה יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו ,ובהתאם להוראות ,להנחיות ולביאורים
שינתנו על ידי הממונה ,בין בתחילת העבודה ובין מעת לעת.

.3.3

ביצוע העבודה ע"י הקבלן בשבתות וחגים ,תתבצע ע"י עובדים לא יהודים.

.3.4

הקבלן יבצע את העבודה בטיב ובאיכות מעולים.

.3.5

על הקבלן להיות הבעלים של הציוד העיקרי לביצוע העבודות נשוא החוזה ,או לחילופין בעל
חוזה ליסינג בגין הציוד הנ"ל ,כמפורט במסמך ו 4-במפרט הכללי המיוחד ,למשך כל תקופת
החוזה .אם מסיבה כל שהיא יפסיק הקבלן להיות הבעלים
או בעל חוזה ליסינג של הציוד כמפורט לעיל ,החוזה יפקע מיידית והקבלן יחויב בפיצויים
המוסכמים מראש בגין הפרת תנאי יסודי מתנאי החוזה.

 .4החוזה
המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ,בין שהם מצורפים להסכם ובין שאינם
מצורפים והינם חלק מתנאי המכרז ,וכולם יחד יקראו לשם הקיצור "החוזה":
.4.1

מסמך ג( – )1הזמנה להציע הצעות כולל מסמך א( )1והצעת המציע.

.4.2

מסמך ג( – )2נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ההסכם.

.4.3

מסמך ג( – )3תנאים כללים  +נספחים.

.4.4

מסמך ג( – )4מפרט כללי בהוצאות הועדה הבין-משרדית (משרד ביטחון מע"צ ומשרד הבינוי
והשיכון) על פרקיו השונים ,בהוצאה האחרונה.

.4.5

מסמך ג( – )5מפרט טכני לביצוע אחזקת שבר ,אחזקה מונעת ,וחיבורי ביוב חדשים – התנאים
המיוחדים הבאים להשלים את המפרט הכללי.

.4.6

מסמך ג( – )6תכניות סטנדרטיות.

.4.7

מסמך ג( – )7כתב כמויות /מחירון.

.4.8

מסמך ג( – )8נספח ביטחון מים בחירום.

 .5תקופת החוזה וסיומו
.5.1

הקבלן יתחיל את העבודה במועד שיהא נקוב בצו התחלת העבודה שינתן לו על ידי מי בת-ים
או על ידי נציג מי בת ים.

.5.2

חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של  12חודשים מהמועד שיהיה נקוב בצו התחלת עבודה על-ידי
מי בת-ים (להלן" :תקופת ההתקשרות").

.5.3

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,תהיה מי בת-ים רשאית ,באופן בלעדי ,להאריך חוזה זה לאחר
סיום תקופת ההתקשרות למשך  4תקופות של  12חודשים נוספים כל אחת או חלק מהם ,לפי
החלטת מי בת-ים (להלן" :תקופות ההארכה") וזאת בהודעה מוקדמת לקבלן  30יום לפני סיום
תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה בהתאמה.

.5.4

על אף האמור בס"ק  5.1-5.3לעיל תהא מי בת-ים רשאית ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
להפסיק את ההתקשרות על פי חוזה זה החל מ 30 -ימים לאחר תחילת ההתקשרות ,בהודעה
מוקדמת לקבלן של  14יום מראש ,ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או
אחרות ,למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל ,אם
ניתנו ,עד למועד הפסקת ההתקשרות ,כאמור ,ובכפוף להוראות חוזה זה.

.5.5

בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי חוזה זה יפעל הקבלן להעברה מסודרת של העבודה
שניתנו על ידו לנציגי החברה או לקבלן אחר שיבוא במקומו ו/או למי שתורה מי בת-ים.

.5.6

במועד סיום התקשרות מסיבה כלשהי יפנה הקבלן את הנכסים של מי בת-ים וישיב לה את
מטלטליה במצב בו נמסרו לידיו .הקבלן מוותר על זכות עכבון ו/או קיזוז כנגד החברה בכל
מקרה שהוא.

.5.7

מובהר בזאת ,כי הפרת האמור בסעיף זה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ,על כל המשתמע
מכך.

 .6היקף העבודה ושכר הקבלן
.6.1

היקף העבודה המשוער עפ"י חוזה זה בכפוף לעבודות אשר תימסרנה בהתאם וע"פ שיקול
בלעדי של מי בת-ים ואשר תבוצענה בפועל ובהתאם לעלותן ,עפ"י הזמנות אחזקה ובמחירים
הנקובים בכתב הכמויות  /מחירון ,מסמך ג( ,)7כאשר התמורות תחושבנה עפ"י מחיר יחידה
מבוצעת בפועל לאחר הנחה של עד  20%לסה"כ ולכל פריט בנפרד.

.6.2

על אף האמור בס"ק  ,6.1מי בת-ים שבה ומבהירה כי חוזה זה הינו הסכם מסגרת על פי אומדן
ואין בהערכה האמורה לעיל משום התחייבות מצידה ,למסירה לביצוע של עבודות בכל היקף
העבודה האמור.

.6.3

תשלום שכר הקבלן הנקוב בס"ק  ,6.1לא ישונה אלא בהתאם לאמור בסעיף  7להלן ,ובכפוף
לאמור בפרק יא' במסמך ג( )3לתנאים הכלליים לעניין התשלום עבור עבודות נוספות שיקבעו
על ידי המפקח.

.6.4

תשלום שכרו של הקבלן יכלול ,בין היתר ,את מחירי החומרים ,הציוד ,כלי הרכב ,כלי צמ"ה,
העברות מאתר לאתר ,העבודה ,רווח הקבלן וכל סכום ו/או הוצאות אחרות הקשורות לביצוע
העבודה (להלן" :שכר הקבלן") ,אך אינו כולל מע"מ אשר ישולם כחוק במועד ביצוע כל תשלום
ותשלום.

.6.5

מובהר בזאת כי שכרו של הקבלן ע"פ חוזה זה ישולם אך ורק בעבור ביצוע העבודה בפועל
ולשביעות רצונו של נציג מי בת-ים .

.6.6

לא יחול כל תשלום על מי בת-ים בגין הסכם מסגרת או התייקרות או מדדים או כל תוספת
אחרת שאינה מפורטת בהסכם זה ,מפורשות.

 .7התייקרויות
.7.1

מוסכם בין הצדדים כי אם יחולו תנודות במדד ,יגדל או יקטן שכר הקבלן בהתאם לשיעור
תנודות במדד ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כמפורט בסעיף קטן להלן.

.7.2

המחירים הנקובים בכתב הכמויות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן" .מדד הבסיסי" הינו
מדד המחירים לצרכן הידוע למועד חתימת החוזה \ תאריך הארכתו .ההצמדה תתבצע אחת
לחודש ,בהתאם למדד הידוע ,של החודש שחלף ,שמתפרסם ב 15-לחודש עבור החודש בו בוצעה
העבודה.

.7.3

בסעיף זה "תנודות במדד" ,משמען ההפרש בין המדד הבסיסי לבין המדד הקבוע בו בוצעה
העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום ובלבד שלגבי תשלום המתייחס לעבודה שבוצעה במשך
תקופה העולה על חודש ימים יחושבו התנודות במדד על בסיס ההפרש שבין המדד הבסיסי לבין
ממוצע המדדים של התקופה שבה בוצעה העבודה האמורה.

.7.4

מוסכם במפורש כי שכר הקבלן לא ישונה כתוצאה מהתייקרויות כלשהן בשכר העבודה ,מחירי
חומרים ,הובלה או התייקרויות אחרות ,או כתוצאה מפיחות השקל ,העלאה או שינויים בהיטלי
חובה ,אגרות או מכל סיבה אחרת כלשהי ,אלא בהתאם להוראות ס"ק  7.1-7.3לעיל ובדרך
הקבוע בהם.

 .8עבודה דחופה ו/או עבודה בחירום
.8.1

הקבלן מתחייב בזאת כי עם קבלת הודעה על עבודה דחופה/חירום כהגדרתה לעיל ,ע"י נציג מי
בת-ים  ,מתחייב הוא להתייצב במקום העבודה וזאת בתוך שעה (לכל המאוחר) יחד עם צוותי
עבודה מקצועיים מטעמו (צוות אחד או יותר לפי הצורך).

.8.2

שירותי החירום או העבודות הדחופות כהגדרתן לעיל ,תבוצענה בכל עת ובכל שעה ,ע"י צוות
מיומן ובאמצעות כלים מתאימים אשר יהיו זמינים לעבודת הצוותים בכל עת ובכל שעה ,לכל
תחומי אחריותה של מי בת-ים בכל אחד מהיישובים הנכללים בתחומה.

.8.3

על הקבלן להעמיד כלים ואמצעים בעלי יכולת עבודה עצמאית בשטח ,בכל שעה ,לרבות עמודי
תאורה ,גנרטור בעל הספק ראוי ,משאבות ,מחפרונים ומובילים (במידת הצורך).

.8.4

הקבלן מתחייב לעמוד בכל הוראות נספח עבודות החירום והשבר המצורף בזאת להסכם זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו .מובהר כי הכלים והאמצעים הנדרשים לעיתות חירום או משבר,
תהיינה בנוסף לכלים ולשירותים השוטפים.

•

הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 .9קנסות ופיצויים
.9.1

מובהר בזאת ,כי במידה ולא יעמוד הקבלן בדרישת ההתייצבות לעבודה דחופה ו/או בחירום
כאמור לעיל בסעיף  ,8ותהא הסיבה אשר תהא ,תהיה רשאית מי בת-ים לחייב אותו בהתאם
למנגנון החיוב כדלקמן:
משך האיחור בהתייצבות

גובה תוספת הקנס

סה"כ הקנס

 61-120דקות

₪ 500

₪ 500

 121-180דקות

₪ 500

₪ 1,000

עבור כל שעה נוספת או
חלק ממנה

₪ 1,000

₪ 2,000

.9.2

מובהר בזאת כי גם במידה וצוות/י הקבלן יגיע/ו לאתר עבודה דחופה/חרום תוך שעה (ראה
ס.ק 8 .לעיל) אך לא יהיה/יהיו מאובזר/ים כראוי ו/או יחסרו לו/להם כלי עבודה ו/או ציוד
מכאני מתאימים לביצוע הסרת מפגע ו/או המשך עבודה כנדרש ,המשמעות תהיה שהקבלן לא
עמד בדרישות התקן ומי בת-ים תהא רשאית להטיל עליו קנסות כמפורט בטבלה לעיל.

.9.3

מובהר בזאת כי הקבלן יפצה את המזמין בפיצויים הקבועים מראש בהתאם לטבלה בהמשך
וזאת בגין כל מחדל/מפגע בטיחותי/איחור בסיום העבודה בהתאם למפורט:

פיצויים מוסכמים מראש

סה"כ
הפיצוי
(בש"ח)

פיצוי בגין איחור בהתחלת ביצוע העבודה ו/או פיגור במועד סיום
העבודה ,על פי לוח הזמנים.

1,500

פיצוי בגין עבודה לקויה ,כמפורט בחוזה.

1,000

פיצוי בגין אי ביצוע עבודה ברצף ,באתר יחיד ,בכל שעות העבודה
המצויינות ברשיון המשטרה.

1,500

פיצוי מוסכם בגין העדרות מהנדס אזרחי ו/או מנהל עבודה ,מן אתר
העבודה.

700

פיצוי מוסכם בגין אי פינוי פסולת מאתר העבודה ,בסוף יום עבודה.

2,000

פיצוי בגין אי תיקון אספלט קבוע ו/או ריצוף קבוע עד  7ימים מיום
ביצוע העבודות ויתר העבודות לתיקון מידי להחזרת מצב לקדמותו ולא 3,000
יותר מ 72 -שעות.
פיצוי בגין אי מילוי דרישות הבטיחות בנספח הבטיחות ברמת חומרה
 ,1כפי שתוגדר ע"י הממונה ,המפקח או ממונה הבטיחות של התאגיד
1500
(לדוגמא :הפסקת עבודה עקב ביצוע עבודה המסכנת חיי עובדים ,הפרת
תקנות הבטיחות בעבודה בגובה/חלל מוקף ,וכיו"ב)
פיצוי בגין אי מילוי דרישות הבטיחות בנספח הבטיחות ברמת חומרה
 2כפי שתוגדר ע"י הממונה ,המפקח או ממונה הבטיחות של התאגיד
(לדוגמא :אי שימוש בציוד מגן אישי ,אי קיום הדרכות עובדים ,חוסר 500
בגידור היקפי בעת הצורך ,ביצוע פעולות הנפה בניגוד לתקנות,
ציוד/אביזרי חשמל פגומים ,חוסר במיגון כלים ומכונות וכיו"ב)
פיצוי בגין אי מילוי דרישות הבטיחות בנספח הבטיחות ברמת חומרה
 3כפי שתוגדר ע"י הממונה ,המפקח או ממונה הבטיחות של התאגיד
500
(לדוגמא :אי קיום הסמכות ,אסמכתאות ,רישיונות ,ביטוחים באתרי
העבודה וכיו"ב)
 .10אופן התשלום ומועדיו
 .10.1מי בת-ים תשלם לקבלן את התשלומים תוך שוטף  30 +יום ,כנגד חשבונית מס והזמנת אחזקה
מאושרת ע"י המפקח.
 .10.2הזמנת אחזקה החתומה ומשוחררת ע"י המפקח מהווה תנאי לאישור חשבון ע"י מי בת-ים .על
הקבלן להגיש חשבון נפרד לכל הזמנה בנפרד וכן ריכוז החשבונות עבור חודש שוטף .התשלום
יתבצע עבור ריכוז חשבונות לכל היותר אחת לחודש.

 .10.3מובהר בזאת כי אי עמידה בלוח הזמנים הנוגעת לבדיקה ואישור החשבונות ע"י המפקח ו/או
הממונה לא תהווה הפרת החוזה ע"י מי בת-ים כלפי הקבלן ובלבד שתשלומי הביניים יבוצעו
תוך שוטף  30+ימים ממועד קבלת החשבונות החלקיים במי בת-ים.
 .10.4הגיע לקבלן מאת מי בת-ים סכום כלשהו לפי חוזה זה ,תהיה מי בת-ים רשאית לקזז סכום זה
כנגד כל סכום המגיע למי בת-ים מאת הקבלן לפי חוזה זה או מסיבה אחרת כלשהי ,לרבות בגין
קנסות על הפרות וכיוצ"ב .סכומים המגיעים למי בת-ים על פי פס"ד חלוט בקשר לאחריות
מקצועית של הקבלן יהיו גם הם ניתנים לקיזוז.
 .11ערבות לביצוע וערבות לבדק
ערבות לביצוע
 .11.1בעת חתימת חוזה זה יפקיד הקבלן בידי מי בת-ים ערבות ביצוע כדלהלן:
.11.1.1בגין עבודות אחזקת מים/ביוב ועבודות קבלניות (עבודות להנחת/החלפת קווי מים ו/או
ביוב)  -ערבות בנקאית חתומה כדין בסך של  150,000ש"ח כולל מע"מ (בנוסח המופיע כנספח
 1.2מסמך ג( )3להסכם) .הערבות תעמוד בתוקפה עד תום מועד ההתקשרות על פי הסכם
זה.
 .11.2הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד צדדית של מי בת-ים בלבד.
 .11.3הקבלן מתחייב כי ידאג לחידוש הערבות הבנקאיות כל פעם לפחות  30ימים לפני פקיעת
תוקפה ,על מנת להבטיח שהיא תהא תקפה בכל עת עד תום  14ימים לאחר תשלום החשבון
הסופי ע"י מי בת-ים .היה והקבלן לא יעשה כן ,תהא מי בת-ים רשאית לחלט את הערבות
שבידה ,ולהחזיק בסכום שחולט כערובה להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.
 .11.4בכל מקרה שבו יפר הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה תהא מי בת-ים רשאית לחלט את
הערבות מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לגביית סכום הערבות האמור.
 .11.5סכום הערבות שנגבה על ידי מי בת-ים יהפוך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהיה לקבלן
זכות כלשהי לבוא כלפי מי בת-ים או מי מטעמה בטענות ומענות כל שהן בקשר לכך.
 .11.6אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות מי בת-ים כנגד הקבלן בגין הפרת
התחייבויותיו.
 .11.7למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה תחולנה
על הקבלן בלבד.
 .11.8מובהר בזאת ,כי הפרת האמור בסעיף זה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ,על כל המשתמע
מכך.

ערבות לתקופת בדק  -בגין עבודות קבלניות בלבד
 .11.9הקבלן מתחייב כי להבטחת טיב הביצוע של העבודה וביצוע תיקונים בתקופת הבדק ,ימציא
למי בת-ים ערבות טיב ביצוע .בעת קבלת התשלום הסופי ,וכתנאי לקבלתו ,יפקיד הקבלן בידי
מי בת-ים ערבות בנקאית בסך בשקלים השווה ל 5%-משווי הפרוייקט ( )150,000₪הרלבנטי
של עבודות להנחת/החלפת קווי מים ו/או ביוב (בנוסח המופיע כנספח  1.3לחוזה) ,ואשר תעמוד
בתוקפה במשך  24חודשים מיום מתן תעודת קבלת עבודה והשלמתה ע"י מי בת-ים לקבלן.
 .11.10הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד צדדית של מי בת-ים.
 .11.11מי בת-ים תהיה רשאית בכל עת במשך תקופת הבדק לחלט את הערבות ,אם הקבלן לא יעמוד
בהתחייבויותיו לגבי טיב העבודה כאמור בהוראות חוזה זה ,על נספחיו.
 .11.12למען הסר כל ספק מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות תחולנה
על הקבלן בלבד.
• הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.12

ביטוח על ידי הקבלן
מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על
.12.1
פי כל דין ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים ביטוחים בגבולות אחריות ותנאים כפי שמפורט בנספח
ביטוח ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 .13ויתור על סעדים
.13.1

הקבלן מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה כי לענין כל טענה ,תביעה או דרישה ,מכל סוג שהוא,
שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו ,במישרין או בעקיפין ,הוא מוותר ,ולא
יהיה זכאי ,לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה ,בין זמניים ובין קבועים בדרך של צו עשה,
צו אל תעשה ,צו עיכוב ,צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

 .14נזיקין
.14.1

.14.2
.14.3

.14.4

.14.5

.14.6

.14.7

.14.8

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג כלשהו ,אשר ייגרם לגופו או לרכושו של צד שלישי
כלשהו (לרבות עובדיו ו/או מי מטעמו ,ולרבות מי בת-ים ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה) ,וכן לכל
רכוש לרבות מבנים קיימים ,מקרקעין ,וכל רכוש מכל מין ,אם הנזק נגרם מחמת מעשה או
מחדל הקשור למתן השירותים על פי הסכם זה ,לרבות נזק הנובע מהפרעה ו/או כתוצאה
מביצוע עבודות תוך הפרת תנאי הסכם זה ו/או כל דין (להלן" :הנזק").
מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה ,מוסכם ע"י הצדדים כי הגורם הקובע סופית לגבי שאלת
האחריות ,יהיה בימ"ש המוסמך.
בכל מקרה ,הקבלן ינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעת גרימת הנזק ולכל הפחות -
להקטנתו .נגרם נזק כאמור ,יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ,תוך
התחשבות באופי הנזק ובמורכבות תיקונו.
הוגשה תביעה נגד מי בת-ים לתשלום פיצויים בגין נזקים כאמור ,וככל שנקבעה אחריותו של
הקבלן לנזק זה ,יפצה ו/או ישפה הקבלן את מי בת-ים בסכום אותו יחוייב לשלם עפ"י קביעת
בית המשפט וישא במימון הוצאות מי בת-ים לניהול הגנתה בביהמ"ש .בהקשר זה מובהר ,כי
הוצאות ניהול ההגנה ,הכוללות גם שכ"ט עו"ד ,ישולמו ע"י מי בת-ים ,במקרה וייקבע בפס"ד
חלוט ,כי האחריות אינה חלה על הקבלן.
בכפוף לקיום כל התחייבויותיו על פי פרק זה ,מתחייבת מי בת-ים ,להעביר מיידית לידי הקבלן,
כל דרישה ו/או תביעה אשר תוגש נגד מי בת-ים ואשר לטענת מי בת-ים ,נובעת מאחריותו
במסגרת הסכם זה.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,תהיה מי בת-ים רשאית לעכב ו/או לקזז תשלום המגיע לקבלן על פי
חוזה זה ועד לגובה הסכום שנקבע על ידי ביהמ"ש ,וזאת בתום ההליכים אשר הפכו לפס"ד .מי
בת-ים לא תעכב סכומים כאמור ,אם יומצא לה אישור של חברת ביטוח מטעם הקבלן ,כי חברת
הביטוח אחראית לשיפוי מי בת-ים בגין הנזק הנדרש.
מבלי לפגוע בהיקף אחריות הקבלן כאמור לעיל ,הקבלן מתחייב להמציא לידי מי בת-ים,
בהקדם האפשרי הק בוע בהוראות המכרז וחוזה זה ,ומייד לאחר מועד החתימה על הסכם זה,
את אישורי הביטוחים נספח (6א') ,החתומים כדין על-ידי חברת הביטוח.
מובהר בזאת כי העבודות ו/או חלקן ,מתבצעות בסביבה עירונית מאוישת ,הן בהולכי רגל והן
בכלי רכב .אשר על כן ,מתחייב הקבלן לשמור על הוראות כל דין למניעת נזק ו/או פגיעה ברכוש
ובנפש והוא משחרר בזאת את מי בת-ים ,מאחריות כלשהי לכל פגיעה שהיא ,אשר תגרם
במסגרת ביצוע העבודות ,בין אם היא לרכוש ובין אם לנפש.

 .15העדר יחסי עובד מעביד
.15.1
.15.2
.15.3

.15.4

.15.5

מוסכם בין הצדדים כי היחסים ביניהם הינם יחסי חברה – קבלן זוכה במכרז ,וכי אין ולא
ייווצרו יחסי עובד  -מעביד בין הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו לבין מי בת-ים.
כן מוסכם כי אין בהעסקת עובדים/קבלני משנה ע"י הקבלן ,כדי להפחית ו/או לגרוע ו/או
להחליף את התחייבויותיו כלפי מי בת-ים ואחריותו כלפי מי בת-ים מכוח המכרז/חוזה זה
הקבלן יישא לבדו ,בכל האחריות המוטלת עליו לפי דין לתשלום שכר עובדיו המועסקים על ידו
ו/או מטעמו ,בבי צוע תנאי התקשרות זו ,לרבות הטבות ותנאים סוציאליים הקבועים בכל דין
ו/או נוהג ו/או חוזה קיבוצי ,המחייבים אותו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר ,כי גם בין המועסקים על-ידי הקבלן לבין מי בת-ים,
לא יקו ם כל קשר משפטי ו/או אחריות כלשהי ,לרבות אחריות בגין כל תאונה ו/או כל נזק
שייגרם להם ,ככל שייגרם.
הקבלן יהיה אחראית גם לכלכלתם ורווחתם של עובדיו ו/או כל אדם אחר המועסק על-ידו,
לרבות קבלני משנה והכול על פי כל דין ועל פי הנהוג בענף עבודות זה.

 .16המחאת זכויות

 .16.1הקבלן לא יהיה רשאי למסור ,להמחות ,להסב או להעביר זכויותיו וחובותיו עפ"י הסכם זה או
כל זכות הנובעת ממנו לאחר ,כולם ו/או חלקם בתמורה או שלא בתמורה ,אלא אם קיבל לכך
את רשות מי בת-ים בכתב ומראש.
 .16.2ידוע לקבלן ,כי מי בת-ים רשאית להסב ,להעביר ,לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיה
וחובותיה לפי חוזה זה ,כולן או מקצתן ,ללא צורך בהסכמת הקבלן ,וכן רשאית מי בת-ים
להשתמש בשירותי קבלנים אחרים.
• הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם
 .17הפרות וסעדים
 .17.1הפר הקבלן הפרה יסודית של הסכם זה ,תהא רשאית מי בת-ים להפסיק את עבודתו לאלתר,
ויחול על הקבלן תשלום פיצויים מוסכמים מראש ,בגובה של ( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף
שקלים).
 .17.2מובהר בזאת כי אי עמידה ברמת השירות הנדרשת ע"י מי בת-ים ,לוח הזמנים לסיום העבודה
ועמידה בדרישות המפקח ו/או הממונה יהוו עילה להפסקת ההתקשרות עם הקבלן וזאת על פי
שיקול דעתה של מי בת-ים.
 .17.3מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,הרי שבאשר לכל הפרה אחרת של תנאי מתנאי המכרז ו/או
החוזה ,יחול בנוסף הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א –  1970והכול בכפוף
להסתייגויות מתחולת חוק זה כמפורט לקמן.
 .17.4מובהר בזאת ,כי הפרת האמור בסעיף זה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ,על כל המשתמע
מכך.
 .18סכסוכים ותניית שיפוט ייחודית
 .18.1הפר הקבלן אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה ,יהיה חייב לשלם למי בת-ים
פיצויים בעד הנזקים ,ההפסדים וההוצאות שנגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה ,זאת בנוסף
ומבלי לגרוע מזכותה ,על-פי חוזה זה ,או על פי כל דין ,לקבל נגד הקבלן כל סעד משפטי אחר
או נוסף לרבות צו מניעה ,צו עשה וצווי ביניים.
 .18.2בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם חוזה זה ,או נובע ממנו,
מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יאט את קצב עבודתו ,לא יעכב תחת ידיו ולא יפגע בכל צורה
אחרת בהמשך ביצוע עבודתו ,על אף חילוקי הדעות ,ומי בת-ים תשלם לקבלן את כל התשלומים
אשר אינם נתונים במחלוקת ללא כל עיכוב ,בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו בהסכם זה.
 .18.3אם יתגלעו סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם הסכם זה או אחד מתנאיו ,יהיה זכאי
כל צד למסור מיד הודעה בכתב לצד האחר בדבר הסכסוך או חילוקי הדעות ויפרט בהודעה את
העניינים הנוגעים לסכסוך ,והסכסוך יימסר להכרעתו של היועמ"ש הפנימי של מי בת-ים .באין
הסכמה בהתאם להחלטתו של היועמ"ש ו/או ככל והחליט מי מהצדדים להגיש תובענה לבית
המשפט המוסמך ,אזי מובהר בזאת כי התובענה תוגש אך ורק לבית המשפט המוסמך.
 .18.4תנאי יסוד בהסכם זה הוא ,שעצם קיום סכסוך בין הצדדים להסכם זה ,לא ישמש עילה לצדדים
או לאחד מהם להפסיק מילוי התחייבויותיהם על פי הסכם זה ,והם יהיו חייבים להמשיך
בהתחייבויותיהם ולסיימן.
 .19שונות
 .19.1הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד ,המתקנים והחומרים לביצוע השירותים והוא יישא בכל
ההוצאות הכרוכות בביצועם.
 .19.2ו יתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה ,לא ייחשב הדבר כויתור על
זכויותיו או כמתן הסכמה להפרת תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה .כל ויתור ,ארכה או הנחה
מטעם אחד הצדדים לא יהיו ברי תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על-ידי אותו צד.

 .19.3כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל תיחשב כאילו נתקבלה
על ידי הנמען תוך  72שעות ממועד שליחתה ,ואם שוגרה בפקסימיליה -תוך  24שעות ,ואם
נמסרה ביד -עם מסירתה.
 .20מיצוי ההתקשרות
 .20.1מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו,
וכי מי בת-ים לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים
והתחייבויות ,בכתב או בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם
לחתימתו.
 .21כתובות והודעות
 .21.1כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.
 .21.2כל הודעה שתשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך
 72שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום.

לראיה באו הצדדים על החתום:

______________
מי בת-ים

_____________
הקבלן

מסמך ג()1
ההזמנה להציע הצעות ומסמך א( )1כולל הצעת המשתתף על כתב הכמויות
(יצורף במועד חתימה על החוזה)

מסמך ג()2
נוסח ערבות בנקאית לחוזה – ערבות ביצוע
לכבוד
מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
נעמי שמר 7
בת ים
א.נ,.
על פי בקשת ______________ (להלן – "הקבלן") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  150,000ש"ח
(ובמילים :שלושים וחמישה אלף שקלים)  ₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד
המחירים לצרכן כמפורט להלן (להלן – "הפרשי הצמדה") וזאת בנוגע למכרז/חוזה לאחזקת רשת הביוב במי בת
ים תאגיד מים וביוב.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד לקבלן באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר פעמים ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן – "המדד החדש") כי המדד
החדש עלה לעומת המדד בגין חודש אפריל שפורסם ביום ( 15.5.2022להלן – "המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה
סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההסכם.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק________________________;

סניף______________________

מסמך ג()3

תנאים כלליים  +נספחים
נספחים לתנאים הכלליים לביצוע העבודה:
נספח מס'  – 1ערבויות
• נספח מס'  – 1.1כתב ערבות להצעה
• נספח מס'  – 1.2ערבות ביצוע לחוזה
• נספח מס'  – 1.3ערבות בדק עבודות קבלניות
נספח מס'  – 2פרופיל מציע
נספח מס'  – 3הוראות לתשלום בהעברה בנקאית
נספח מס'  – 4הצהרת סודיות
נספח מס'  – 5הצהרה על חיסול תביעות
נספח מס'  – 6ביטוח
נספח מס'  – 7כתב הרשאה ויפוי כח
נספח מס'  – 8תצהיר הרשעות
נספח מס'  – 9טופס הזמנת אחזקה/פקודת עבודה
נספח מס'  – 10נספח בטיחות

נספח )1.1( 1

נוסח ערבות בנקאית להצעה
לכבוד
מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
הנדון :ערבות בנקאית להצעה
על פי בקשת ____________________ ח.פ / .ת.ז( _____________ .להלן" :המציע") ,אנו ערבים בזאת
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 17,500במילים :שבע עשרה אלף וחמש מאות שקלים) ,שתדרשו מאת המציע
בקשר למכרז מספר  3/22לביצוע עבודות אחזקת רשת הביוב בתאגיד מי בת ים.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,
מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך
משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה משפטית נגד המציע,
ולדרוש תחילה תשלום מאת המציע.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  15.8.2022ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
_________________________
שם ותפקיד החותם מטעם הבנק_____________________:
שם הבנק________________:
שם הסניף וכתובתו____________________:

נספח מס' ) 1.2( 1

נוסח ערבות בנקאית לחוזה
לכבוד
מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
נעמי שמר 7
בת ים
א.נ,.

ערבות ביצוע

על פי בקשת ______________ (להלן – "הקבלן") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ₪ 150,000
(ובמילים :שלושים וחמישה אלף שקלים)  ₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד
המחירים לצרכן כמפורט להלן (להלן – "הפרשי הצמדה") וזאת בנוגע למכרז/חוזה לאחזקת רשת ביוב במי בת ים
תאגיד מים וביוב.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד לקבלן באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר פעמים ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן – "המדד החדש") כי המדד
החדש עלה לעומת המדד בגין חודש אפריל שפורסם ביום ( 15.5.2022להלן – "המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה
סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההסכם.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק________________________;

סניף______________________

נספח מס' 1.3
נוסח ערבות בנקאית לתקופת הבדק  -עבודות קבלניות
לכבוד
מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
______________________
בת ים
א.נ,.
על פי בקשת _________ (להלן – "המציע") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  ₪ 17,500וזאת
בקשר לטיב חוזה נשוא מכרז מס' _____.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד למציע באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר פעמים ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה לאורך כל תקופת הבדק.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק________________________;

סניף______________________

נספח מס' 2
פרופיל מציע
שם החברה ומספרה________ :

שנת יסוד החברה ________ :

הכתובת הרשמית של החברה ________________________________ :
טלפון ______________________ :פקס ____________________ :
שם איש קשר בחברה __________________ :תפקיד ____________ :
שמות בעלי החברה:

 _________________ .1ת"ז ______________ :
 _________________ .2ת"ז ______________ :
 _________________ .3ת"ז ______________ :

שמות מורשי החתימה מטעם החברה
____________________________
חתימת המציע __________________:

מספר מציע ______________:
(מילוי ע"י מי בת-ים)

נספח מס 3
הוראות לתשלום בהעברה בנקאית
לכבוד

מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
______________________
בת ים

לכבוד
בנק _______ סניף ____
רחוב_____________
א.ג.נ,.
הנדון :הוראות לתשלום בהעברה בנקאית
אנו החתומים מטה ___________________________________ ,מבקשים בזאת,
שהכספים המגיעים לנו מכם מעת לעת ,עפ"י החשבוניות שנגיש לכם ,יועברו לחשבוננו
לפי הפרטים כדלקמן:
מס' חשבון __________ :
__________ :
בנק

שם הסניף __________ :
מס' הסניף __________ :

הרינו מצהירים בזה ,שכל סכום כאמור לעיל ,שייזקף בחשבון ,ייחשב כתשלום ע"י מי
בת-ים לידינו ממש ,ביום זיכוי החשבון בבנק ,וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו.
הננו מאשרים ומתחייבים להחזיר למי בת-ים כל סכום שיופקד בטעות בחשבוננו הנ"ל,
לפי ערך היום בו הופקד וזאת תוך  48שעות מהיום שתתקבל דרישה בכתב ממי בת-ים
ובה פירוט הסכום שהופקד בטעות ואשר את החזרתו אנו מתחייבים בזה ,באופן בלתי
חוזר ,לבצע.
ולראיה באנו על החתום
______________________________________________________
חתימה וחותמת
שם
תאריך
אני הח"מ _______________________ ,עו"ד ,מאשר בזה את חתימת החברה הנ"ל
בפני ,וכי החתימה נעשתה ע"י מורשי החתימה המוסמכים מטעם החברה ,עפ"י תזכירה
ותקנותיה.
____________________

נספח מס' 4
הצהרת סודיות
לכבוד
מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
______________________
בת ים
 ,ת.ז ,_______________________ .נותן שירותים למי בת-
אני הח"מ,
ים מטעם חברת ______________________________________מצהיר ומתחייב בזה:

 .1אני מתחייב לשמור בסוד ,לא להעביר ,להודיע ,למסור ,לגלות או להביא לידיעת כל אדם ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,בין בתקופת העסקתי בחברה ובין לאחר מכן ,כל מידע או ידיעה
שתגיע אלי ,בקשר עם או עקב ביצוע הסכם זה ,או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת ביצוע ההסכם ,לפניה או
לאחר מכן ,ולרבות כל נושא ,הקשור למדיניות ,לקביעת מדיניות ,מחקר ,תהליכים ,תחשיבים ,נתונים,
שרטוטים ,מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור להסכם זה.
 .2ידוע לי ,כי הקבלן ,כהגדרתו בהסכם זה ,התחייב לשמור על סודיות כלפי חברת מי בת-ים וכי אי מילוי
התחייבותי לסודיות כאמור ,עלולה לגרום לו לנזקים ,כמו גם למי בת-ים.
 .3ידועות לי חובות שמירת הסודיות מכח חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-והתקנות שמכוחו.
 .4כן ידוע לי ,כי אי מילוי התחייבויותיי עפ"י האמור לעיל ,מהווה עבירה אף לפי ס'  118לחוק העונשין ,התשל"ז-
.1977
 .5התחייבותי זו ,ניתנת לאחר שהבנתי את תוכנה ,ניתנה לי האפשרות להתייעץ בקשר אליה עם גורמים מקצועיים
ומשפטיים ,והסכמתי לכתוב בה.
 .6התחייבותי זו כלפיכם תמשיך לחול ,אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור ,ואף לאחר סיום העסקתי על-ידי
הקבלן ו/או מי מטעמו.
 .7מובהר ,כי התחייבותי זו ,לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור.
ולראיה באתי על החתום:
תאריך__________________ :
תפקיד המצהיר_________________ :
חתימה וחותמת המצהיר__________________ :

נספח מס' 5
הצהרה על חיסול תביעות
לכבוד:

מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
______________________
בת ים

א.נ,.

הנדון :הצהרה על חיסול תביעות

הואיל וביום _______ ____/_____/נחתם בינינו חוזה לביצוע הנחת קווי מים וביוב עד  100מטר,
ביצוע אחזקת שבר (תיקונים) וחיבורי ביוב ברשתות הביוב הציבוריות של ______ ועבודות
אחזקת מערכת ביוב עירונית (כולל פתיחת סתימות ושאיבות) (להלן" :החוזה") ;
והואיל וביום _______ _____/_____/הגשנו לכם חשבון סופי של העבודה ,כמפורט בחוזה (להלן:
"החשבון הסופי") ;
לפיכך הננו מצהירים ,מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
 .1הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודה שביצענו מכוח החוזה או בקשר אליהם
ותמורת כל התחייבויותינו לפיהן הינו הסכום שפורט בחשבון הסופי,
שהוא______________________________;₪
במילים)_____________________________________________________(:
(להלן" :התמורה הסופית")
 .2על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים ,ואנו מאשרים בזה כי סך
של________________________________;₪
במילים )_____________________________________________________(:מהווה
סילוק סופי ומוחלט של התמורה הסופית.
 .3פרט לתמורה הסופית ,אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ,טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא
כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם בכל עניין הקשור בחוזה ו/או הכרוך בו ו/או
הנובע ממנו והכול במישרין או בעקיפין .אנו מוותרים בזה על כל תביעה ,טענה או דרישה כאמור,
בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד ,ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.
 .4אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות ,בדק ותיקון
פגמים וליקויים.
 .5כל האמור לעיל בלשון רבים – אף לשון יחיד משמע.
ולראיה באנו על החתום היום
_______________
(חתימה)

נספח ( 6א')  -אישור קיום ביטוחים
לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור"  -תאגיד המים והביוב מי בת ים בע"מ ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או נבחריהן ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
"העבודות" ו"-הפרויקט" ._________________________________________ -
ביטוחי המבוטח
 .1מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך ולקיים ,על
חשבון המבוטח ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ,החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה
הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות ,ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות
מקצועית למשך תקופה נוספת של  7שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי
מטעם המבוטח מאתר העבודות ,את הביטוחים המפורטים בסעיף  15להלן (להלן" :ביטוחי המבוטח").
מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר ,מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו מהעבודות
או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות  -המוקדם מבין המועדים.
לדרישת מבקש האישור ,על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח ,כל גורם או
בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח ,או
כמוטב לתגמולי הביטוח.
 .2מוסכם ,כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' (ביטוח רכוש) לביטוח העבודות הקבלניות כמפורט בסעיף
 16.1.1להלן ,מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על-פי הפרק .תגמולי הביטוח כאמור
ישמשו לקימום הנזק .מבקש האישור יעביר למבוטח כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו בפועל מאת המבטח
וזאת עד לגובה הסכום הדרוש לקימום האובדן ו/או הנזק כפי שאושר על-ידי המבטח והשמאי מטעמו ,זאת בהתאם
להתקדמות המבוטח בשיקום האבדן או הנזק ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
לבקשת מבקש האישור ,יעביר המבוטח עותק של הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות לידי ב"כ מבקש האישור.
 .3ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד תחילת העבודות,
ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות ,אישור קיום ביטוח ,חתום בידי מבטח המבוטח,
בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ( 2019-1-6להלן" :אישור ביטוחי
המבוטח").
המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר ,במועד מסירת
העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות  -המוקדם מבין
המועדים ,כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח .המצאת האישור כאמור הנו אחד מתנאי קבלת העבודות או שימוש
בחלק כלשהו מהעבודות על ידי מבקש האישור.
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,או למשך תקופה
נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו
שינוי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד
ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות נספח ביטוח זה ,לא תגרע
מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים .מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או
דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או
להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש .בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה
הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח
במועד.

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה ,אף אם
יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על
הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה .לאור האמור ,מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה
הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת
ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה .כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על
הביטוח כאמור ,מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח
חלופיים ,וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.
 .4על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא שביטוחי
המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם .כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור
מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת
ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.
למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית
הנקובים בביטוחי המבוטח .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על
פי הסכם זה.
 .5מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח ו/או העתק הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות שיומצא
כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח
ביטוח זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה
ו/או העתק הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור
בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם
מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
 .6מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בנספח ביטוח זה ,הינה בבחינת
דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל
הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי
המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים
לביטוחי המבוטח ,רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבון המבוטח .בכל ביטוח
רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי
מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או כלפי מפקח/מנהל הפרויקט ו/או הגורם המממן וכן כלפי
בעלי הרכוש ו/או הקרקע ו/או המשכיר בה מבוצעות העבודות (להלן" :בעלי הזכויות הנוספים") ,למעט כלפי אדם
שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש
האישור ,מפקח/מנהל הפרויקט ,הגורם המממן ובעלי הזכויות הנוספים ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת
 .7המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור ,את
המפקח/מנהל הפרויקט ,את הגורם המממן ,את בעלי הזכויות הנוספים וכן את הקבלנים ,היועצים והגורמים
הקשורים לביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות
כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח) ,מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-
ידי המבוטח ו/או על-ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר ישמש את המבוטח
לצורך ביצוע העבודות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות משאיות ,כלי רכב ,צמ"ה ,נגררים וכלי שינוע כלשהם),
וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור
בנספח ביטוח זה (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר
ו/או הפרת תנאי הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח ,בניגוד לאמור
לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור ,בכל
תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם ,לרבות הוצאות משפטיות.
 .8על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי בעלי הזכויות הנוספים
בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם
המבוטח .למ בקש האישור ו/או לבעלי הזכויות הנוספים הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם
למבקש האישור ו/או לבעלי הזכויות הנוספים בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש
האישור ו/או בעלי הזכויות הנוספים
 .9למען הסר ספק ,מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר
את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות ,במקרה שהביטוח אינו מכסה
את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק
או כל מקרה אחר ,בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

 .10הוראות נספח הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים ,עובדים וקבלנים מטעם המבוטח .כן מתחייב המבוטח לוודא
במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה ,על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת
העסקתם ,כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בנספח ביטוח זה ,בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף
ההתקשרות ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות ,בין אם בוצעו
באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח ,והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או
לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על-ידי מבוטח המשנה ,בין אם
אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם,
באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם,
לרבות ההוצאות המשפטיות.
 .11על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה ,אבדן או
נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות
בחום .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בנספח זה לעיל ,באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות
החוק לביטוח לאומי ,הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי
וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל
עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 .12המבוטח מתחייב לקיים שמירה נאותה בהתאם לתנאי הפוליסות הנערכות על-ידי המבוטח .חברת השמירה כאמור
תשמור על אתר העבודות בכללותו.
למען הסר ספק מוסכם כי במידה ובאתר העבודות מועסקת חברת שמירה מטעם מבקש האישור ו/או מטעם בעלי
הזכויות הנוספים ו/או מטעם מי מהפועלים מטעמם ,לא מוטלת על חברת השמירה כאמור כל חובה לשמור על רכוש
המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח באתר העבודות וכי חובת השמירה על הציוד כאמור מוטלת על המבוטח ו/או על
מי מטעם המבוטח בלבד .כן ,מוסכם במפורש כי חוק השומרים התשכ"ז 1967-אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו.
 .13לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בנספח ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או
במועדם ,תהא לרשות מבקש האישור הזכות ,לאחר מתן הודעה למבוטח  14יום מראש על כוונת מבקש האישור
לעשות כן ,לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך (במפורש לרבות דמים,
ריבית והפרשי הצמדה וריבית).
כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי
המבוטח ,יחולו על המבוטח בלבד ,ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע
למבוטח ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
 .14המבוטח מצהיר כי ידוע לו שתנאי ההרחבה בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות פרק צד שלישי ,לכיסוי נזקים
כתוצאה מרעד ו/או הסרת תמך ו/או משען אגב ביצוע עבודות (ובכללן חפירות) ,כוללים התנאה מפורשת המחייבת
ביצוע סקר הנדסי מקדים לתיעוד מצב המבנים הסמוכים לאתר והמלצות לאופן ביצוע העבודה אגב מניעת נזק
למבנים כאלה וכן העברתו למבטח הפרויקט וזאת בטרם תחילת העבודות .המבוטח מתחייב ללמוד את תנאי
ההרחבה ולבצע על חשבון המבוטח סקר הנדסי כאמור ,על-ידי קונסטרוקטור הבקיא בכתיבת דו"חות מסוג זה
ובכללן צילומים ותיעוד מפורט ולהעבירו למבטח בטרם תחילת העבודות.
 .15בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעם המבוטח שאינם קבלני ביצוע של הפרויקט (אשר אלה
כאמור נכללים תחת הכיסוי הביטוחי בפוליסה) ,כגון קבלני הובלה ,קבלני שמירה ,קבלני הרמה/הנפה וכו' ,על
המבוטח לוודא כי לא תיכלל הוראה על פיה המבוטח מוותר (בשם המבוטח ,בשם מבקש האישור ,או בשם המבטח
שיערוך את ביטוח העבודות הקבלניות) על זכות חזרה ,תחלוף או שיבוב כנגד אותם קבלנים ,או פוטר אותם
מאחריותם על פי דין ו/או חוזה .מובהר כי אי ויתור על זכויות כאמור ,מהווה תנאי לזכויות המבוטח ומבקש האישור
על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ,ועל המבוטח יהיה לשפות את מבקש האישור ,בגין הפרת דרישה זו.
 .16ביטוחי המבוטח:
 .16.1ביטוח עבודות קבלניות
שם המבוטח :המבוטח ,מבקש האישור ,בעלי הרכוש ו/או הקרקע ו/או המשכיר בה מבוצעות העבודות
ו/או שוכרים בפרויקט בו מבוצעות העבודות ,קבלנים ,קבלני משנה ,מפקח/מנהל הפרויקט (למעט
אחריותם המקצועית היה ואינם עובדי המבוטח) ,הגורם המממן וכן כל גורם או בעל זכויות שלמבקש
האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח ,או כמוטב
לתגמולי הביטוח.
הביטוח כאמור יכלול תקופת תחזוקה מורחבת של  24חודשים ("תקופת התחזוקה").

 .16.1.1פרק א'  -נזק לרכוש  -ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי
צפויים שייגרמו לעבודות ,במלוא ערכן ,במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה או גילוי
נזק לעבודות שמקורו בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת התחזוקה.
סכום הביטוח ₪ __________________ :כולל/לא כולל מע"מ (לא יפחת מעלות ההקמה
מחדש על העבודות).
הביטוח יכלול כיסוי במלוא סכום הביטוח לנזקי רעידת אדמה ,נזקי טבע ,נזק עקיף מתכנון
לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה ,פריצה וגניבה והרחבות נוספות כמפורט להלן על בסיס
נזק ראשון ,למקרה ולתקופת ביטוח:
 .16.1.1.1רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך  -עד  20%מסכום הביטוח ,מינימום .₪ 2,000,000
 .16.1.1.2הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק  -עד לסך  15%מהנזק ,מינימום .₪ 200,000
 .16.1.1.3שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים במקרה נזק  -עד  15%מסכום הביטוח,
מינימום .₪ 200,000
 .16.1.1.4רכוש בהעברה  -עד  10%מסכום הביטוח ,מינימום .₪ 500,000
 .16.1.1.5מתקנים כלי עבודה וציוד קל (שאינם כלולים בשווי הפרויקט)  -עד  15%מסכום
הביטוח (מקסימום לפריט בודד.)₪ 50,000 :
 .16.1.1.6מבני עזר זמניים  -עד  15%מסכום הביטוח.
 .16.1.1.7רכוש מחוץ לחצרים  -עד  15%מסכום הביטוח.
 .16.1.1.8נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה  -עד  20%מסכום
הביטוח.
 .16.1.1.9פינוי הריסות  -עד  20%מסכום הביטוח ,מינימום .₪ 500,000
 .16.1.1.10הוצאות מיוחדות בגין שינויים ותוספות שיידרשו ע"י הרשויות המוסמכות בעקבות
מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו טרם קרות מקרה הביטוח  -עד  10%מגובה הנזק.
 .16.1.1.11הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות ,עבודת לילה וחגים והובלות מיוחדות  -עד
 15%מסכום הביטוח.
מוסכם כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות ,הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי
ביטוח נתונה למבקש האישור בלבד באופן בלתי חוזר ו/או למי שמבקש האישור יורה על כך.
 .16.1.2פרק ב'  -אחריות כלפי צד שלישי  -המבטח חבות על-פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש
צד שלישי הנגרם בקשר עם העבודות בתקופת ביצוע העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה
בעת ביצוע עבודות תחזוקה .הפרק יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת על-פיו נחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
למען הסר ספק ,רכוש מבקש האישור נחשב לרכוש צד שלישי למעט הרכוש המבוטח או שניתן
היה לביטוח על פי פרק א' של הפוליסה.
הפרק יכלול בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן:
 .16.1.2.1תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי.
 .16.1.2.2חבות בגין נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין
חובה לבטחו בביטוח חובה.
 .16.1.2.3רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך .₪ 4,000,000
 .16.1.2.4נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים ,צינורות וכבלים תת קרקעיים בגבול אחריות שלא
יפחת מסך .₪ 2,000,000
גבול אחריות ₪ 10,000,000 :למקרה ולתקופת הביטוח.
 .16.1.3פרק ג'  -אחריות מעבידים  -המבטח חבות על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק
האחריות למוצרים פגומים התש"ם  ,1980 -בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית למי
מהמועסקים בביצוע העבודות ,תוך כדי ו/או עקב העסקתם בתקופת ביצוע או העבודות או
במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה.
הפרק לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,עבודות בגובה
ובעומק ,שעות עבודה ,פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.
גבול אחריות ₪ 20,000,000 :לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח.
 .16.2ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח,
בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח בכל הקשור
לביצוע העבודות.
הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת העבודות.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט ו/או את הגורם המממן ו/או
את בעלי הזכויות הנוספים בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של

המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח ,אבדן מסמכים ,הוצאת
דיבה ו/או לשון הרע ,השמצה וחריגה מסמכות ,אבדן השימוש ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח,
נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.
הביטוח יכלול תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה ,ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא
נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
גבול אחריות ₪ 4,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 .16.3ביטוח חבות המוצר
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח,
בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או
שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח (להלן" :המוצרים") ו/או עקב העבודות.
הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת העבודות.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט ו/או את הגורם המממן ו/או
את בעלי הזכויות הנוספים בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם בכל הקשור במוצרים ו/או
פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב העבודות ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח יכלול תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה ,ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא
נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
גבול אחריות ₪ 4,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 .16.4ביטוח "כל הסיכונים"
המבטח אבדן או נזק פיזי ,לרבות גניבה ופריצה ,לכל רכוש ,ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על
ידי המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך
ביצוע העבודות (ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות) ,על בסיס ערך כינון.
למוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח כאמור בסעיף זה ,במלואו או בחלקו ,ובלבד שיחול האמור
בסעיף  7לעיל.
 .16.5ביטוח כלי רכב  -בבעלות המבוטח ו/או המשמשים את המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה
מטעם המבוטח המועסקים על ידו באתר העבודות.
 .16.5.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין וביטוח צד שלישי (רכוש) עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות
שלא יפחת מ ₪ 750,000 -בגין נזק אחד.
ביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או המפקח/מנהל הפרויקט ו/או הגורם המממן
ו/או בעלי הזכויות הנוספים בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או
מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו יחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של
 ₪ 750,000כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש
האישור או מי מטעם מבקש האישור ו/או כנגד המפקח/מנהל הפרויקט ו/או את הגורם
המממן ו/או כנגד בעלי הזכויות הנוספים ,בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור,
על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
 .16.5.2ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה
ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי (רכוש) ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  7לעיל.
 .16.5.3ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי ,מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי ,הנובע מסיבה
כלשהי ,במלוא ערך כינון .הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה ,שוד ,רעידת
אדמה ,סיכוני טבע ונזק בזדון .הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק
לרכוש בגבול אחריות של  ₪ 750,000בגין כל כלי הנדסי כבד .הביטוח יורחב לשפות את מבקש
האישור ,מפקח/מנהל הפרויקט ,הגורם המממן ואת בעלי הזכויות הנוספים בשל אחריות
שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת .מוסכם
כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד ,ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור ,ובלבד
שיחול האמור בסעיף  7לעיל.
 .16.5.4כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.
המונח "כלי רכב" על-פי סעיף  16.5זה לעיל כולל גם ,אך לא רק ,משאיות ,ציוד מכני הנדסי נייד ,מנופים,
מלגזות ,גוררים ונגררים ,עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.
 .17ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

 .17.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או המפקח/מנהל הפרויקט ו/או את הגורם
המממן ו/או בעלי הזכויות הנוספים וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף
ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
 .17.2שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה של
המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
על אף האמור לעיל ,לעניין ביטוח העבודות הקבלניות ,לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של
ביטוח העבודות כאמור ,אלא מחמת אי תשלום פרמיה ,ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח לידי מבקש
האישור הודעה על כך בדואר רשום 60 ,יום מראש.
 .17.3הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או
מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מפקח/מנהל הפרויקט ו/או הגורם המממן
ו/או בעלי הזכויות הנוספים לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 .17.4היה וקי ים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ו/או
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע
חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור
וכן כלפי המפקח/מנהל הפרויקט ו/או הגורם המממן ו/או בעלי הזכויות הנוספים.
 .17.5היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2013חריג רשלנות רבתי
(אם קיים) יבוטל ,אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי
חוק חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
 .17.6המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם
מבקש האישור ,כלפי המפקח/מנהל הפרויקט ,כלפי הגורם המממן ,כלפי בעלי הזכויות הנוספים וכן
כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול
ויתור על זכות התחלוף לטובתו ,אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק
בזדון.
 .17.7בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא ,על המבוטח להמציא
אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי מבקש האישור ו/או כל
גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם מבקש האישור ו/או כל גוף
אחר שמבקש האישור יורה עליו.
 .17.8היה ובמהלך תקופת הביטוח יוגשו תביעות ו/או יוודע למבוטח על אירוע העלול להוביל לתביעות המכוסות
במסגרת ביטוחי המבוטח ,מתחייב המבוטח לרכוש ולהשיב לקדמות את סכומי הביטוח  /גבולות
האחריות בהקדם האפשרי ,אולם השבת גבולות האחריות ו/או הרחבות על בסיס נזק ראשון יוגבלו
לקימום אוטומטי אחד בלבד.
 .17.9תגמולי הביטוח בגין נזק לעבודות ,ישמשו לטובת קימום הנזק בלבד ,וזאת בכפוף להנחיות הגורם המממן,
ככל שישנן.
 .17.10על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על
פיהן.
 .18המבוטח מתחייב לערוך את כל שינוי בביטוחי המבוטח ,שיידרש על ידי הגורם המממן ובלבד שאינו פוחת
מהדרישות המפורטות בנספח ביטוח זה.
 .19מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שמבקש האישור
יחויב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ו/או תשלום שהיה אמור להיות משולם על-ידי מבטח המבוטח בכל מקרה
שבו המבטח כאמור דחה תביעה כלשהי בטענה שאין בידי מבקש האישור אישור ביטוחי המבוטח בתוקף ו/או בגין
נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה וזאת מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 .20הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.

אישור ביטוח  -עבודות הקמה
אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה

תאריך הנפקת האישור ()DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה
וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו
תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור*

מען הנכס המבוטח /
כתובת ביצוע
העבודות*

שם __________ :ו/או מבקש
האישור ו/או קבלנים וקבלני משנה
(מכל דרגה) ועובדיהם

שם :תאגיד המים והביוב מי בת ים
בע"מ ו/או תאגידים עירוניים ו/או
חברות עירוניות ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או נבחריהן ו/או
מנהליהם ו/או עובדיהם
ת.ז/.ח.פ__________ :.
ת.ז/.ח.פ__________ :.
מען :רוטשילד  ,29בת ים
כיסויים
פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

☐קבלן הביצוע
☐קבלני משנה
☐שוכר
☐אחר_______ :

מען__________ :
מספר הפוליסה

נוסח
ומהדורת
פוליסה

ת .תחילה

ת .סיום

גבול האחריות /
סכום ביטוח  /שווי
העבודה
סכום

כל הסיכונים עבודות
קבלניות

_____

ביט 2013

(כולל/לא כולל
מע"מ)

הרחבות בהתאם לפרקי
הפוליסה:
תקופת תחזוקה

רכוש עליו עובדים
הוצאות תכנון ופיקוח
שכ"ט מתכננים אדריכלים
ומומחים אחרים
רכוש בהעברה
מתקנים כלי עבודה וציוד קל
(שאינם כלולים בשווי
הפרויקט)
מבני עזר זמניים
רכוש מחוץ לחצרים
נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי
חומרים לקויים או עבודה
לקויה
נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי
חומרים לקויים או עבודה
לקויה

₪

(1 )308

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
()309
כיסוי בגין נזקי טבע ()313
כיסוי גניבה ,פריצה ושוד ()314
כיסוי רעידת אדמה ()316
מבוטח נוסף  -מבקש האישור ()318
מוטב לתגמולי ביטוח  -מבקש האישור
()324
ראשוניות ()328

עד  20%מסכום הביטוח
מלוא סכום הביטוח
עד  20%מסכום הביטוח,
מינימום ₪ 500,000

פינוי הריסות

אחריות מעבידים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

עד  15%מסכום הביטוח

שינויים ותוספות שיידרשו ע"י
הרשויות המוסמכות בעקבות
מקרה ביטוח ובתנאי שלא
נדרשו טרם קרות מקרה
הביטוח
הוצאות מיוחדות בגין שעות
נוספות ,עבודת לילה וחגים
והובלות מיוחדות

צד ג'

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים

מטבע

 24חודשים
עד  20%מסכום הביטוח,
מינימום ₪ 2,000,000
עד  20%מסכום הביטוח,
מינימום ₪ 2,000,000
עד  15%מהנזק ,מינימום
₪ 200,000
עד  15%מסכום הביטוח,
מינימום ₪ 200,000
עד  10%מסכום הביטוח,
מינימום ₪ 500,000
עד  15%מסכום הביטוח
(מקסימום לפריט בודד:
)₪ 50,000
עד  15%מסכום הביטוח

רכוש סמוך

הרחבות בהתאם לפרקי
הפוליסה:
נזקי גוף הנובעים משימוש
בציוד מכני הנדסי שהינו כלי
רכב מנועי ושאין חובה לבטחו
בביטוח חובה
נזק ישיר מפגיעה במתקנים,
צינורות וכבלים תת קרקעיים
רעד והחלשת משען
נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים,
צינורות וכבלים תת קרקעיים

מעמד מבקש האישור*

עד  10%מגובה הנזק

עד  15%מסכום הביטוח

10,000,000

ביט 2013

₪

מלוא גבול האחריות
מלוא גבול האחריות
₪
4,000,000
₪
2,000,000
₪ 20,000,000

ביט 2013

אחריות צולבת ()302
קבלנים וקבלני משנה ()307
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ()308
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
()309
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
()312
כיסוי לתביעות המל"ל ()315
מבוטח נוסף  -מבקש האישור ()318
מבקש האישור מוגדר כצד ג' ()322
ראשוניות ()328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' ()329
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
()309
מבוטח נוסף  -מבקש האישור ()318
ראשוניות ()328

 1שוכרים ובעלים נוספים בפרויקט בו מבוצעות העבודות ,קבלנים ,קבלני משנה ,מפקח/מנהל הפרויקט (למעט אחריותם המקצועית היה ואינם עובדים המבוטח) וכן כל גורם אחר בעל זכויות שלמבקש
האישור קיימת התחייבות כלפי בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח ,או כמוטב לתגמולי הביטוח.
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פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
בנייה  -עבודות קבלניות גדולות ( ,)009הריסות  /פינויים ( ,)027עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל  /איטום  /אינסטלציה) ,צנרת והנחת קווי מים וביוב ( ,)068קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
()069
ביטול/שינוי הפוליסה*
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או
הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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אישור ביטוח  -עבודות הקמה
אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור ()DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה
וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו
תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*

המבוטח

שם :תאגיד המים והביוב מי בת
ים בע"מ ו/או תאגידים עירוניים
ו/או חברות עירוניות ו/או גופי
סמך רשותיים ו/או נבחריהן ו/או
מנהליהם ו/או עובדיהם
ת.ז/.ח.פ__________ :.

ת.ז/.ח.פ__________ :.

מען _ :רוטשילד  ,29בת ים

מען__________ :

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי ביטוח

רכוש  -כל
הסיכונים
אחריות המוצר

אחריות מקצועית

מען הנכס המבוטח  /כתובת
ביצוע העבודות*
☐נדל"ן
☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☒אחר:

שם__________ :

מספר הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה
ביט
2013
ביט
2013

ת .תחילה

ת .סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום
₪

4,000,000

ת .רטרו:

₪

_______

4,000,000

ת .רטרו:
_______

אחר :ציוד מכני
הנדסי

₪

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :
כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ()309
כיסוי בגין נזק טבע ()313
כיסוי גניבה ,פריצה ושוד ()314
כיסוי רעידת אדמה ()316
ראשוניות ()328
אחריות צולבת ()302
הרחב שיפוי ()304
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ()308
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ()309
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח -
מבקש האישור ()321
ראשוניות ()328
תקופת גילוי  12 -חודשים ()332
אבדן מסמכים ()301
דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע ()303
הרחב שיפוי ()304
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ()308
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ()309
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח -
מבקש האישור ()321
מרמה ואי יושר עובדים ()325
פגיעה בפרטיות ()326
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח ()327
ראשוניות ()328
תקופת גילוי  12 -חודשים ()332
הרחב שיפוי ()304
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ()308
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ()309
כיסוי בגין נזקי טבע ()313
כיסוי גניבה ,פריצה ושוד ()314
כיסוי רעידת אדמה ()316
ראשוניות ()328

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
בנייה  -עבודות קבלניות גדולות ( ,)009הריסות  /פינויים ( ,)027עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל  /איטום  /אינסטלציה) ,צנרת והנחת קווי מים וביוב ( ,)068קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
()069

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או
הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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נספח מס' 7
כתב הרשאה וייפוי כח

אנו הח"מ מייפים כוחה של מי בת-ים – תאגיד מים וביוב בע"מ ח.פ.
___________________ (להלן" :מי בת-ים") לפנות למשטרת ישראל ו/או
לכל גורם אחר לדרוש ,לצלם ,לקבל כל מידע בקשר לקיומה של חקירה פלילית
ו/או כתב אישום ו/או הרשעה כנגדנו.
לא תהיה לנו כל טענה כלפי חברת מי בת-ים ו/או כלפי משטרת ישראל ו/או כל
גורם מוסמך אחר בקשר לאמור לעיל ואנו מוותרים בזאת על כל זכות לחיסיון
שעומדת לנו ,אם עומדת לנו ,בקשר עם האמור לעיל.
לראיה באנו על הח"מ היום ________________ :
הקבלן/המציע__________________________ :
מנהלי הקבלן המציע_____________________ :

אני_________________________________,עו"ד ,מאשר חתימות ה"ה,
___________________ ומאשר כי ה"ה ________________ אשר חתמו
על מסמך זה מורשים לחתום בשם הקבלן/המציע.

תאריך_______________ :

חתימה______________ :

מספר מציע______________ :
(מילוי ע"י מי בת-ים)
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נספח מס' 8
תצהיר היעדר הרשעות
אני ,הח"מ ______________________ ,ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת ,וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב
כדלקמן:
הנני מנהל של חברת ______________________ (להלן" :הקבלן") ומורשה ליתן תצהיר זה
מטעמה בקשר עם השתתפות בבקשה להצעות זו של חברת מי בת-ים – תאגיד מים וביוב בע"מ
אני מצהיר כי הקבלן ו/או מנהלי הקבלן לא הורשעו בעבירות שהן עוון ו/או פשע ו/או עבירות
שיש עמן קלון ו/או בעבירות מוסר ולא תלוי ועומד נגדם כתב אישום על עבירה מהעברות המנויות
לעיל.
כמו כן אני מצהיר כי לא ידוע לי שמתנהלת נגד הקבלן ו/או מנהליו חקירה משטרתית בעניינים
המנויים בסע'  2לעיל.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת .
תאריך_____/_____/___________ :
חתימת המצהיר________________ :
אישור :
אני ,הח"מ ,עו"ד _______________ מאשר בזה כי ביום _____ ,___/___/הופיע בפני מר
זהות
תעודת
ע"י
עצמו
שזהה
______________________
מס'(_________________:המוכר לי באופן אישי) והמורשה לחתום בשם
__________ ___________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה
בפני.
__________________
(חתימת מקבל התצהיר)

מספר מציע __________________ :
(מילוי ע"י מי בת-ים(
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נספח מס' 9

____/____/_______:
תאריך הפקה
תאריך ביצוע נדרש____/____/_______:
קוד ציוד :
תיאור ציוד :
ציוד עליון :
כתובת ציוד:
מיקום ציוד:

הזמנת אחזקה

מס______________.

לכבוד:
נדרש לבצע את הפעולות הבאות:
מס .פעולה________:
תיאור פעולה קצר______________________________ :
תיאור פעולה ארוך:

מספר שירות

תיאור שירות

כמות מוזמנת לשירות

הערות:
_________
(חתימת גורם מי בת-ים)

____________________
(חתימת הקבלן)
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נספח מס'  – 10נספח בטיחות
 .1הינך מתחייב בזאת למלא את כל חוקי ותקנות פקודת הבטיחות בעבודה ו/או חוקי ותקנות ארגון
הפיקוח על העבודה הקשורים לעבודתך בתאגיד ,כולל חוקי הבטיחות בבניה וכל חוק אחר אשר יש
לו זיקה לבטיחות בעבודה שלצורכה הוזמנת לאתרי התאגיד.
 .2האחריות לבטיחות עובדיך ,וכן לעובדים והעוברים והשבים בקרבת סביבת עבודתך חלה עליך.
 .3טרם תחילת העבודה ובמהלכה ,הינך מתחייב לבדוק לסקור ולבחון במדויק את הסיכונים
והמפגעים הכרוכים בעבודתך ובשטח בו הנך אמור לבצע את העבודה.
 .4הינך מתחייב לפעול על פי ההנחיות המופיעות בנוהל תאגיד מס' בט )01( 01-עבודת קבלנים.
אין בהנחיות נוהל זה מלגרוע מדרישות התקנות וחוקי המדינה בדבר בטיחות בעבודה.
 .5במידת הצורך ועל פי החלטת ממונה הבטיחות או מי מטעמו ,הנך מחוייב לבצע טרם התחלת
העבודה הערכת סיכונים ,להגדיר את הסיכונים הבלתי קבילים ולנקוט באמצעים הנדרשים על מנת
קבילים.
יהיו
שהסיכונים
בכל מקרה ,אין להחיל בעבודה במידה וקיימים סיכונים בלתי קבילים( ,תחילת העבודה משמעה
שבוצעה הערכת סיכונים והוסרו כל הסיכונים הבלתי קבילים ,אם נתגלו כאלה).
נקיטת האמצעים כאמור ,תבוצע על ידיך ועל חשבונך ולא יהיו לך כל תביעות כלפי התאגיד.
הגבלות והוראות ביחס לעובדיך
לעבודה.
בבואו
מזהה
תעודה
עמו
לשאת
חייב
שלך
עובד
 .6כל
עובדים מתחת לגיל  18לא יורשו לעבוד בעבודות בנייה/בנייה הנדסית.
 .7הינך מתחייב בזאת כי כל עובדיך כשירים מבחינה בריאותית לבצע את העבודות שלצורכן נשכרת.
 .8הינך מצהיר בזאת כי כלל עובדיך ,וקבלני המשנה מטעמך ,הינם בעלי הסמכה מתאימה לעבודות
הדורשות הסמכה עפ"י החוק והתקנות ,לרבות עבודה בגובה ,חשמלאי מוסמך וכו'.
 .9הינך מצהיר בזאת כי כל עובדיך מבוטחים בביטוח חבות מעבידים.
שימוש בציוד הדורש בדיקת בודק מוסמך והסמכות להפעלת ציוד
 .10שימוש בציוד הדורש בדיקת בודק מוסמך יעשה תוך וידוא כי הציוד בעל אישור בתוקף.
בכלל זה נכללים אביזרי הרמה וכלי הרמה כדוגמת במות הרמה וכו'.
 .11אין להעמיס כלי הרמה מעבר לעומס העבודה הבטוח שלו.
 .12אין לאפשר מעבר או שהות בני אדם מתחת למטען המורם.
 .13יש להתאים אביזרי הרמה תקינים ,בתקן ובדוקים על ידי בודק מוסמך למטען המורם.
 .14יש לוודא הסמכת המפעיל לכלי ההרמה או לכל ציוד הנדסי מכני אחר.
 .15הקבלן מתחייב להעביר לידי לממונה הבטיחות של התאגיד כל מסמך ,תסקיר כדומה ,אשר
יידרשו על-ידו בקשר לאספקת השירותים.
ציוד מגן אישי
 .16עליך לוודא כי עובדיך מצוידים בציוד מגן אישי הנדרש עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,דהיינו
התאמה מדויקת של ציוד מגן אישי לסוג העבודה אותה אמורים עובדיך לבצע.
 .17למען הסר כל ספק ,עליך לקיים את תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ט  1997 -במלואן תוך
הקפדה כי הציוד הינו תקין ,עומד בתקן מתאים ובעל תוקף עדכני.
 .18עליך לוודא כי עובדיך משתמשים בציוד המגן האישי שסופק להם.
 .19עליך לוודא כי עובדיך מצוידים ולבושים עם אפוד זוהר של התאגיד.
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ריתוך
 .20ריתוך יעשה רק באמצעות ציוד תקין ,תקני ,בעל בולמי להבה ולאחר שנבדק שהינו תקין וכשיר
לפעולה (שסתומים תקינים ,צנרת בריאה וכו').
 .21ריתוך יעשה רק תוך שימוש בציוד מגן אישי כנדרש (מסכת מגן לעיניים ואמצעי הגנה על הגוף).
 .22יש לקיים את כל התקנות וההוראות למניעת פגיעה בעובדים ובבני אדם כתוצאה מעבודות ריתוך.
 .23ריתוך חשמלי יעשה אך ורק עם ציוד תיקני ותקין העונה לנדרש בחוק החשמל ותקנותיו.
 .24במקרה והעבודה מתבצעת במקומות בהם יש חומר דליק ,עליך/מבצע העבודה מטעמך לוודא לפני ביצוע העבודה,
כי החומר הדליק הורחק מהמקום.
 .25במקומות בעלי סיכון רב להתלקחות יוצב צופה אש עם מטף בסביבת העבודה.
 .26אין להשאיר במקום חלקים חמים ללא השגחה.
כלי עבודה ידניים/חשמליים
 .27עבוד רק עם כלים תקניים ותקינים והתאם כל כלי עבודה לייעודו בלבד.
 .28כלי עבודה חשמליים יהיו עם בידוד כפול ומוגנים לבטח ,חל איסור לפרק מגנים מכלים מסוכנים.
 .29כל ציוד חשמלי מיטלטל יחובר דרך לוח חשמל הכולל מפסק מגן.
עבודה בגובה
 .30עבודה על סולמות שאורכם מעל  2מ' תעשה אך ורק בכפוף לדרישות החוק והתקנות.
 .31עבודה על סולמות תבוצע רק ע"ג סולמות תקינים ,שלמים וללא סדקים/שברים ,קיום רפידות למניעת החלקה,
רצועות טקסטיל תקינות וכיו"ב.
 .32העבודה עם סולם בעל ת"י  1847או  EN-131בלבד.
מבודד.
בסולם
רק
תעשה
בחשמל,
בעבודה
הכרוכה
סולם
על
 .33עבודה
לא תבוצע עבודה בחשמל מעל סולם מתכת או מעל סולם מחומר מבודד המצויד בזקפיו בפסי חיזוק ממתכת או
כבלי פלדה.
 .34אזור בו מתבצעות עבודות בגובה ,יסומן ויגודר באופן שימנע אדם מלגשת לאותו שטח באופן חופשי.
 .35בכל עבוד ה בגובה יוצב אדם בגיר על הקרקע לוודא סגירת איזור האירוע מפני כניסת אנשים וכן בכדי לאפשר את
ביטחונם של העובדים בגובה.
 .36עבודה בגובה תבוצע ע"י עובדים שעברו הכשרה לעבודה בגובה ע"י מדריך מוסמך לעבודה בגובה ,ובידם אישור
תקף לעבודה בגובה בתחום הרלוונטי.
 .37הינך מתחייב לספק לעובדים בגובה ציוד מיגן אישי תקין ותקני ,כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)
בגובה.
עבודה
וקסדת
החלקה
למניעת
סוליות
עם
בטיחות
נעלי
לרבות
, 2007
עליך לוודא שהעובדים משתמשים בכל עת בציוד המיגון.
חשמל
 .38כל עבודת חשמל או עבודה הכרוכה בשימוש בחשמל תתבצע רק על פי חוק החשמל  1954 -ותקנותיו.
עבודות חשמל ייעשו רק ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י מאפייני העבודה.
 .39עבודות חשמל יבוצעו אך ורק לאחר ניתוק של מקורות הזרם הראשיים וביצוע פעולות של נעילה ותיוג.
 .40שימוש במכשירים חשמליים מיטלטלים יעשה דרך מפסק פחת ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל)
התש"ן.1990 -
בניה/בנייה הנדסית
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 .41נוסף על כל האמור בנספח זה ,כל עבודות הבניה ו/או בנייה הנדסית שתבוצענה באתרי העבודה
ייעשו אך ורק בכפוף לחוקים והתקנות הרלוונטיים ובכלל זה תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות
בניה) ,תקנות הבטיחות בנוגע לחוקי התכנון והבניה ,חוקי הכבאות וכיו"ב.
 .42בעבודות שמשכן יותר מ 6-שבועות יש לוודא הקפדה על מינוי מנהל עבודה מוסמך ,בידוד מקום
עבודה.
ומשטחי
לפיגומים
התייחסות
העבודות,
הדרכת עובדים ומסירת מידע
 .43עליך לוודא כי עובדיך (כולל עובדי קבלני משנה) הודרכו הדרכת בטיחות מקיפה בסיכונים
הכרוכים בעבודתם ולהיות מוכן להציג בפני נציג התאגיד אישור הדרכה מעודכן.
אירועי בטיחות
 .44הינך מתחייב להעביר דיווח מידי לנציג התאגיד (מפקח ,ממונה ,מזמין העבודה) על כל אירוע בטיחות.
 .45הינך מתחייב לשתף פעולה בכל תחקיר של אירוע בטיחות ותאונות עבודה.
לסיום העבודה
 .46הינך נדרש להשאיר את סביבת העבודה נקיה מלכלוך ,מפגעים וציוד.
 .47עליך לוודא חיבור תשתיות מחדש במידה ונותקו.
 .48הינך נדרש להחזיר ציוד מושאל באם ניתן.
הצהרת הקבלן

שם אתר העבודה _________________________________:
שם החברה של הקבלן___________________________:
תאריכי ביצוע העבודה__________________________:
אני הח"מ מצהיר בזאת שקראתי את נספח הבטיחות במלואו ,הבנתי את תוכנו ואני מודע לאחריות המוטלת עליי מכוח
הוראת הדין ומכוח התחייבויותיי לתאגיד המים מי בת-ים.
נספח בטיחות זה מהווה חלק מהסכם ההתקשרות ובכל מקרה הוא בא להוסיף ולא לגרוע מהסכם ההתקשרות.
אני מתחייב בזאת לעשות כל שניתן בכדי לעמוד בכל הוראות הבטיחות ושאר ההוראות המפורטות בנספח זה .במידה
ולא אעמוד בדרישות הבטיחות במסגרת העבודות ינקטו כנגדי צעדים שונים של הפסקת עבודה ,הרחקה ממקום
העבודה וכו' ,ולא אהיה זכאי לפיצוי כלשהו עקב זאת.
קבלן
שם החברה/עסק:
שם הקבלן:
מס' ת.ז:
תחום עיסוק:
טלפון/נייד:
תאריך:
חתימה:
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק א' – כללי
 .1הגדרות
בתנאים המפורטים להלן ובכל מסמכי המכרז/החוזה ,יפורשו המילים הבאות בצידן להלן:
1.1

"מי בת-ים"  -מי בת-ים-תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן" :מי בת-ים""/המזמין").

1.2

"המציע"  -הקבלן מגיש ההצעה למכרז .

1.3

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

1.4

"החוזה"– החוזה שתנאים כלליים אלה נספחים אליו – דהיינו מסמך ג'.

1.5

"הממונה" –מהנדס של חברת מי בת-ים או מי שהתמנה או הוסמך על ידו מדי פעם בפעם
לצורך חוזה זה.

1.6

"המפקח" – האדם שיתמנה ע"י הממונה לפקח על בצוע העבודה או חלק הימנה .

1.7

"ממונה בטיחות" – האדם שיתמנה ע"י הקבלן לפקח על עבודת הקבלן אשר תבוצע על פי
כללי הבטיחות המתחייבים(בעל הסמכה של משרד העבודה) ,או ממונה הבטיחות מטעם מי
בת-ים (.מפרט טכני מיוחד פרק ו' .)1

1.8

"העבודה"  -אחזקת שבר ,אחזקה מונעת ,ביצוע עבודות יזומות.

1.9

"הזמנת אחזקה" – עבור כל עבודת אחזקת שבר ,אחזקה מונעת או ביצוע עבודות יזומות
תוציא מי בת-ים לקבלן הזמנת אחזקה ,כולל מועדי ביצוע.

על הקבלן לבצע את העבודה עפ"י לוחות זמנים אשר נקבעו ע"י המפקח בהזמנת אחזקה ולשביעות
רצונו של הממונה .על הקבלן להגיש חשבונות עבור כל "הזמנת אחזקה" בנפרד.
" 1.10מערכת הביוב הציבורית" – כל מערכות הביוב הציבורי ,ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי
על כל מתקניהם ,למעט מערכת הביוב הפרטית.
" 1.11חיבור ביתי" -קטע צינור ביוב המחבר בין תא ביקורת ציבורי לבין מגרש/בית פרטי.
" 1.12ציוד וחומרים" – כל הציוד הדרוש לבצוע העבודה וכן כל חמרי בניה ,מוצרים ,חומרי עזר
ו/או חומרים אחרים הדרושים לבצוע העבודה.
" 1.13אתר העבודה" – המקרקעין אשר בהם ,דרכם ,מתחתם או מעליהם תבוצע עבודה ,לרבות
כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.
אתר העבודה יהיה האתר/ים בו הקבלן עובד בכל רגע נתון בהתאם להזמנה/ות עבודה
מאושרת מטעם מי בת-ים.
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" 1.14תכניות" – התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה ,לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושר
בכתב ע"י המפקח וכן כל תכנית אחרת שתאושר מזמן לזמן ע"י הממונה.
" 1.15שכר העבודה" – סכום מכפלות המחירים הנקובים בכתב הכמויות למדידה לגבי כל עבודה
בכתב הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה.
" 1.16שכר החוזה" – סכום שכר העבודה הנקוב בחוזה זה כתמורה לקבלן לבצוע החוזה ,לרבות
כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות חוזה זה ,ולהוציא כל סכום שיופחת,
יותאם או יקוזז מהסכום הנקוב בהתאם להוראות חוזה זה.
" 1.17המדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
" 1.18המדד הבסיסי" – מדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת החוזה.
" 1.19כח עליון" – רשימת המקרים המנויים להלן בלבד :מלחמה ,פלישת אויב ,קרבות עם
כוחות מזוינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא) או אסון טבע .למען הסר
ספק מובהר כי ימי גשם ,גיוס מילואים ,שביתות והשבתות אינם נחשבים כח עליון לצורך
זה.
" 1.20צו התחלת עבודה" – כמשמעותו בסעיף  47.1להלן.
מודגש ומובהר במפורש כי כל ההוראות והתנאים הכלליים המפורטים במסמך זה ,אינם
גורעים מן הכללים המיוחדים במפרט טכני מיוחד ויש לקרוא את הכללים בשני המסמכים
הנ"ל ביחד ,כאשר הם משלימים זה את זה.
 .2תפקידיו וסמכויותיו של המפקח
2.1

המפקח יהא מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על טיב העבודה בקשר לביצוע העבודות בהתאם
להוראות החוזה .כן יהא רשאי המפקח למסור הודעה לקבלן בדבר אי אישורם של עבודה
או חומרים או דרישות בטיחות .ניתנה הודעה כנ"ל ,יפסיק הקבלן את אותה העבודה ,או
השימוש באותם החומרים ,עד קבלת החלטתו של הממונה.

2.2

המפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כלשהי מן החובות המוטלות
עליו על פי החוזה.

2.3

במקרים בהם מפאת בטיחות נשקפת סכנה מידית לחיי אדם או לנזק לרכוש ,למפקח,
לממונה ולממונה הבטיחות של התאגיד סמכות להורות על הפסקת עבודה מידית.

2.4

מודגש ומובהר במפורש כי הממונה רשאי לפסול עבודה או חומרים כלשהם אשר לא נפסלו
ע"י המפקח.
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2.5

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

 .3ניהול יומן
3.1

הקבלן ינהל יומן עבודה על טופס הנהוג במי בת-ים (להלן" :היומן") וירשום בו ,מדי יום
ביומו ,פרטים המשקפים לדעתו את ההתקדמות היומית בביצוע העבודה ,וכן כל אירוע וכל
עובדה רלוונטית במהלך ביצוע העבודה ,לרבות אירועים חריגים ,אירועי בטיחות ,תאונות
עבודה וכד'.

3.2

יומני העבודה יהיו זמינים למי בת-ים בכל רגע נתון.

3.3

היומן ייחתם מדי יום ביומו ,ע"י המפקח והקבלן .הסתייג הקבלן מפרט כלשהו מהפרטים
שנרשמו על ידי המפקח ביומן ,ירשום ביומן את דבר הסתייגותו המנומקת ,אולם
הסתייגותו לא תחייב את מי בת-ים .לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור ,הרי אישר
הקבלן את נכונות הפרטים הרשומים ביומן ,לרבות הפרטים שנרשמו ע"י המפקח ,והדבר
ייחשב כאילו אין לו הסתייגות כלשהי לפרטים הרשומים ביומן.

3.4

רישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ,ואשר כאמור אינם מחייבים את מי בת-
ים  ,ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם ,אולם לא ישמשו כשלעצמם
עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

 .4קבלני משנה
4.1

הקבלן יהיה זכאי למסור את העבודות נשוא מכרז/חוזה זה לקבלני משנה בתנאי כי קבלני
משנה עומדים בתנאיי סעיפים  5ו 6 -שבמסמך א' לעיל .בכל מקרה לא יופעלו ספקים
משניים ע"י הקבלן ללא הסכמת הממונה או בא כוחו בכתב.

4.2

כל קבלן משנה בהקשר למכרז זה מחויב לסודיות המידע ולעמידה בדרישות הבטיחות .על
הקבלן הזוכה להציג את כל אישורי הבטיחות הנדרשים והצהרת סודיות לממונה.

 .5היקף החוזה
5.1

הוראות החוזה חלות על בצוע העבודה ,לרבות המצאת כוח אדם ,חומרים ,כלים ,ציוד,
מכונות ,מתקנים וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך.

 .6אספקת תכניות
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6.1

התכניות וכל המסמכים האחרים ,הם רכושה וקניינה הבלעדי של מי בת-ים ואסור לקבלן
להעתיקם או להשתמש בהם ,כולם או מקצתם ,אלא למטרות החוזה בלבד .מי בת-ים
תספק לקבלן ,לצורך בצוע העבודה העתקים מן התכניות במספר הדרוש ,כראות עיניו של
הממונה .עם גמר בצוע העבודה ,על הקבלן להחזיר למי בת-ים את כל התכניות ,לרבות כל
העתקים והמסמכים האחרים שברשותו ,אם יידרש לכך ע"י הממונה.

6.2

הקבלן יודיע על תכניות ,תכניות עבודה ,וכל פרט וכל הוראה הדרושים לביצוע העבודה,
בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין והסדיר של בצוע עבודה והתקדמותה ולא
יגרום לאיחור או לעיכוב בגמר העבודה והשלמתה.

6.3

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

 .7נספחים לתנאים הכלליים לבצוע העבודה
כל הנספחים המפורטים להלן ,בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו ,מהווים חלק בלתי נפרד
מהחוזה ,ודין האמור בהם כדין האמור בחוזה גופו.
7.1

נספח מס'  – 1כתבי ערבות (להצעה ,לביצוע ,לבדק)

7.2

נספח מס'  – 2פרופיל מציע

7.3

נספח מס'  – 3הוראות לתשלום בהעברה בנקאית

7.4

נספח מס'  – 4הצהרת סודיות

7.5

נספח מס'  – 5הצהרה על חיסול תביעות

7.6

נספח מס'  – 6אישור על קיום ביטוחי קבלן

7.7

נספח מס'  – 7כתב הרשאה ויפוי כח

7.8

נספח מס'  – 8תצהיר הרשעות

7.9

נספח מס'  – 9טופס הזמנת אחזקה/פקודת עבודה

 7.10נספח מס'  – 10נספח בטיחות
 .8בטלות כתבי כמויות מנחים
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8.1

מובהר ומוסכם בזה כי כל כתב כמויות מנחה כל שהוא ,ששמש את הצדדים לצורך הזמנה
ו/או לצורך המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה זה או שמצורף למסמכי החוזה בדרך כל
שהיא ,הוא בטל ומבוטל ,אינו מהווה חלק מן החוזה ,אינו מחייב את הצדדים ולא ינהגו
לפיו בענין כל שהוא .לא תוכרנה תביעות לשינויים בשכר מן החוזה או במרכיב ממרכיביו
עקב השמטות ,הפרשים בכמויות ,אי התאמות אחרות ,או אי התאמות בין הכתוב בכתבי
הכמויות המנחים לבין איזה ממסמכי החוזה.

 .9העדר יחסי עובד – מעביד
9.1

מובהר בזה כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי ,וכי אין בין מי בת-ים ובינו או לבין
כל אדם או גוף אחר המועסק על ידו או הפועל מטעמו בבצוע החוזה ,יחסי עובד ומעביד.
אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת ,יקבע כי מי בת-ים היא מעבידתו
של הקבלן או של כל אדם או גוף המועסק על ידו או הפועל מטעמו בבצוע החוזה ,מתחייב
הקבלן לשפות מייד את מי בת-ים בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו לה בשל כך.

 .10סודיות ויחוד ההתקשרות
 10.1הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד ולאבטח כל מידע הנוגע לתכנו של חוזה זה ,על
כל מרכיביו ,וכל מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצוע חוזה זה ,ולא לגלותו לצד
שלישי כל שהוא ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע חוזה זה בלבד במהלך תקופת
ההתקשרות ולאחריה.
 10.2הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד מי בת-ים ,בהתאם להוראות חוזה זה
או בקשר אליו ביחד עם צד שלישי כל שהוא.
 10.3הוראות סעיף זה יחולו אף על מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בבצוע חוזה זה ,ופעולתו
תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק ב' – הכנות לביצוע
 .11בדיקות מוקדמות
 11.1ביקור באתר העבודה:
11.1.1

הקבלן מצהיר כי בדק ,לפני תחילת עבודתו ,את אתר העבודה ואת סביבתו ,את טיב
הקרקע ,את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחמרים הדרושים לבצוע העבודה ,את
דרכי הגישה לאתר העבודה ,מיקומם של מערכות תשתית והחיבורים אליהם ותנאי
העבודה באתר העבודה לרבות השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים ,מקום צינורות
המים הראשיים ,קווי החשמל ,הטלפון ,הביוב ,התיעול וכיו"ב ,מבנים קיימים וכל
המתקנים והסידורים האחרים ,ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה
על הצעתו ו/או התחייבויותיו.

 11.2בדיקת מסמכים:
11.2.1

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

 11.3דרכי ביצוע:
11.3.1

אם יידרש ע"י הממונה ,יהא הקבלן חייב להמציא בתוך  15יום ממועד הדרישה ,פרטים
והשלמות בכתב בקשר לדרכי הבצוע ,לשם התאמתן ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות
כאמור ,לרבות השיטות אשר לפיהן יש בדעתו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בו,
המצאת החומר האמור ע"י הקבלן לממונה ,בין שאישר אותו הממונה במפורש ובין שלא
אישר אותו ,אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עפ"י החוזה.

 11.4סימון
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11.4.1

הקבלן חייב לפני שיתחיל בצוע העבודה ,לבדוק את סימני המדידה הדרושים לבצוע
העבודה ולוודא את נכונותם ואת דיוקם .הקבלן יהיה אחראי לנכונותם של סימני
המדידה ולדיוקם .נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונו של אחד הסימנים – אף אם נבדקו
ע"י הממונה או המפקח – יהא הקבלן חייב לתקן זאת ,או את חלקי העבודה שנעשו
מתוך אי דיוק או שגיאה כאמור ,על חשבונו של הקבלן והוצאותיו ,כדי הנחת דעתו של
הממונה.

11.4.2

הקבלן יהא אחראי לאספקתם ולהחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות הסימון
והסימונים האחרים ,שנקבעו לצורך ביצוע העבודה ובמקרים של סילוקם ממקומם,
פגיעה בהם או שינוי בהם ,יחדשם הקבלן או יחזירם למצב הקודם על חשבונו
והוצאותיו.

11.4.3

כן ישא הקבלן באחריות מלאה לשגיאות ולתקלות בביצוע העבודה שתיגרמנה ע"י
סילוק הסימונים האמורים ,קלקולם ,שינויים או פגיעה בהם.

11.4.4

על הקבלן לתאם ולקבל אישורים לעבודה מכל הגורמים הרלוונטיים לביצוע העבודה,
בעלי תשתיות בתחום הפרויקט או בסמוך אליו לרבות מחלקות עיריית בת-ים  ,חברת
חשמל ,בזק ,כבלים וכו'.

11.4.5

על הקבלן להפיץ לדיירי הרחוב עלונים לפני תחילת העבודה .את פרטי ההודעה יתאם
הקבלן עם המפקח .הפצת עלונים  24שעות לפני תחילת העבודה (נוסח העלון יועבר ע"י
התאגיד)
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק ג' – השגחה ,נזיקין ובטוח
 .12השגחה מטעם הקבלן (נציגי הקבלן)
 12.1הקבלן הינו האחראי הבלעדי לבטיחות בעבודה.
 12.2מנהל עבודה מוסמך – הקבלן מתחייב להעסיק באתר במהלך כל תקופת הביצוע מנהל
עבודה מוסמך ,אשר יימצא באתר במשך כל שעות העבודה.
 12.3מוסמך בטיחות  -הקבלן מתחייב להעסיק באתר במהלך כל תקופת הביצוע מוסמך בטיחות
אשר הוסמך על-ידי משרד העבודה .מוסמך הבטיחות יכול לשמש גם כמנהל העבודה.
 12.4מהנדס הפרויקט – הקבלן מתחייב להעסיק באתר במהלך כל תקופת הביצוע מהנדס
פרויקט מוסמך אשר יימצא באתר במשך כל שעות העבודה.
 12.5מודד הפרויקט – הקבלן מתחייב להעסיק באתר צוות מודדים בניהולו של מודד מוסמך
לליווי צמוד של הפרויקט ולמסירת דפי מדידה בכל שלב וקטע של הפרויקט בהתאם
להגדרות שבמפרטים ו/או לפי דרישת המפקח.
 12.6בפרויקטים מסוימים בסמכותו הבלעדית של המפקח לאשר נוכחות חלקית של מהנדס
הפרויקט באתר העבודה.
 12.7מינוי נציגי הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישורו המוקדם של הממונה ,אשר יהיה רשאי
ל סרב לתת אישורו ,או לבטלו בכל זמן שהוא ,מבלי לתת נימוק לכך .כל ההוראות או
הביאורים שיינתנו לנציגי הקבלן ע"י הממונה או המפקח ,דינם כדין ההוראות או
הביאורים שניתנו לקבלן עצמו.
 .13רשיונות כניסה והרחקת עובדים
 13.1הקבלן או מנהל עבודה מוסמך מטעמו יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליה ברציפות
לצורך ביצוע העבודה ,דין בא-כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.
 13.2הקבלן ימלא כל דרישה מטעם הממונה או המפקח או ממונה הבטיחות של התאגיד בדבר
הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה ,אם לדעת הממונה,
בא-כוחו או המפקח התנהג או תו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידו ,או
שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקיד .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  -לא יחזור
הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין באתר העבודה.
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 13.3רשאי הממונה לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה לאתר העבודה ,כולו
או מקצתו ,משניתנה הוראה כאמור ,ימציא הקבלן למפקח ויתקן מזמן לזמן את רשימות
העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה ,וכן את תצלומיהם ופרטים
אחרים אודותם ,כפי שידרוש המפקח ,והמפקח יסדיר את עניני הכניסה לאתר העבודה לפי
רשיונות כניסה ,כפי שימצא לנכון.
 13.4כל רשיון כניסה לפי ס"ק יהיה רכושו של מי בת-ים והקבלן מתחייב להחזיר לממונה את
רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון ,מייד עם סיום עבודתו של אותו עובד
בביצוע העבודה ,וכן בכל עת שידרוש המפקח את החזרתו .כן מתחייב הקבלן שהשימוש
ברשיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לצורך הכניסה לאתר העבודה ולשם ביצוע העבודה.
 13.5אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי ס"ק  ,15.1או עובד שהמפקח דרש את החזרת רשיון
הכניסה שלו – אחראי הקבלן להרחקתו מאתר העבודה.
 .14אמצעי זהירות
 14.1הקבלן ינקוט על חשבונו בלבד בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם
באתר ובסביבתו בעת בצוע העבודה.
 14.2בכלל זה ,יהיה הקבלן האחראי הבלעדי ,להכשרת עובדיו ,אספקת ציוד מיגון אישי ,לביצוע
העבודות בהתאם לכל דין או תקן מקצועי המתחייב מהעבודות או מטיבן ולתפעול כלי
העבודה וכלי הרכב ,אך ורק בהתאם להוראות היצרן ,תקן וכל דין.
 14.3הקבלן מתחייב לספק ולהחזיק ,על חשבונו הוא בלבד שמירה ,גידור ,תמרורי אזהרה,
פנסים מהבהבים ,מעקות בטיחות ,גדרות זמניים ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו
של הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך ,או שיידרש ע"י הממונה או המפקח ,או יהיה
דרוש על פי דין או לפי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי .כן מתחייב הקבלן להתקין
ולהחזיק על חשבונו במידה ויידרש לכך מחסן לאחסנת חומרים ,כלים ומכשירים אחרים
לצורך ביצוע העבודה.
 14.4למען הסר ספק מובהר בזאת כי עבור עבודות אשר יבוצעו בשעות החשיכה ,ידרש הקבלן
להתקין אמצעי בטיחות וזהירות מתאימים הנדרשים על פי כל דין לעבודה בחשיכה ,וכן
ידרש להתקין תאורה מספקת של אתר העבודה.
 .15נזיקין לאתר העבודה
 15.1מיום העמדת אתר העבודה ,כולו או מקצתו ,לרשותו של הקבלן ועד קבלת העבודה ,יהא
הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה ולהשגחה עליו.
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 15.2הקבלן יהא אחראי לכל נזק מכל מין וסוג כלשהו ,אשר ייגרם לכל רכוש לרבות מבנים
קיימים ,מקרקעין ,גידול חקלאי ,בהמות וכל רכוש מכל מין ,אם הנזק נגרם מחמת מעשה
או מחדל הקשור לבצוע העבודה ,לרבות כתוצאה מפתיחת/סגירת תאי בקרה באופן לא
תקין.
 15.3הקבלן יהא אחראי לכל נזק שיגרם לעבודה ,לחלקי העבודה ,לציוד ולחומרים הנמצאים
באתר העבודה ,על ידי כל גורם שהוא – לרבות ,אש ,גשם ,שיטפונות ,סופות ,גניבות ו/או
רעש אדמה.
 15.4נגרם נזק כאמור בס"ק  17.2-17.3לעיל (פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף  17.6להלן) יהא
על הקבלן לתקן את הנזקים על חשבונו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שיקבע ע"י
המפקח.
 15.5הוראות ס"ק  1עד  4לעיל תחולנה גם על כל נזק שייגרם ע"י הקבלן או עובדיו תוך כדי
עבודות תיקון ובדק שיבוצעו ע"י הקבלן בתקופת הבדק לאחר מסירת העבודה למי בת-ים.
" 15.6סיכון מוסכם" – פירושו :כח עליון או טעות בחישוב סטטי בתוכניות או במפרטים באשמת
מי בת-ים או מתכנן מטעמה.
 15.7בכל מקרה נזק לעבודה שנגרם ע"י סיכון מוסכם ,יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם
האפשרי ,אם המהנדס ידרוש ממנו לעשות כן ,והוצאות התיקון תחולנה על מי בת-ים.
 15.8הוגשה תביעה נגד מי בת-ים לתשלום פיצויים בגין נזקים כאמור בפסקאות  17.5 - 17.1ו-
 17.7לעיל ,יפצה הקבלן ו/או ישפה את מי בת-ים על כל סכום שהיא תתבע לשלמו .במידה
ומי בת-ים תדרוש זאת ינהל הקבלן את ההגנה בשמה של מי בת-ים ,ולשם כך תיתן מי בת-
ים לפרקליטיו של הקבלן ייפוי כוח.
 15.9נזק שנגרם ע"י שימוש מי בת-ים או מי שפועל מטעמה ,לאחר שנתנה תעודת השלמה עבורו,
דינו כדין נזק שנגרם ע"י "סיכון מוסכם".
 15.10מבלי לפגוע באמור לעיל ,תהא מי בת-ים רשאית לעכב כל תשלום המגיע לקבלן על פי חוזה
זה ו/או מכל מקור אחר ,וזאת מיד לכשתוגש למי בת-ים דרישה לתשלום פיצויים בגין נזק.
מי בת-ים לא תעכב סכומים כאמור ,אם יומצא לה אשור של חברת בטוח ,כי החברה
אחראית לשיפוי מי בת-ים בגין הנזק הנדרש.
 .16נזיקין לגוף או לרכוש
 16.1הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן ,שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ,לגופו או לרכושו
של אדם כלשהו ,וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
 16.2במקרים של תאונות עבודה ,ו/או היה נגרם נזק לגוף או לרכוש ,יועבר דיווח מידי למפקח
ולממונה .יבוצע תחקיר אירוע בשיתוף עם ממונה הבטיחות של מי בת-ים.
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 16.3שום דבר האמור בס"ק  18.1אין בו כדי לעשות את מי בת-ים אחראית לנזקים דלהלן או
כדי לחייב את מי בת-ים לפצות את הקבלן עבורם:
 16.4נזק הנובע מתפיסת מקום העבודה ,השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע החוזה ובהתאם
לתנאיו.
 16.5נזק הנובע מתוך כך שאין למי בת-ים זכות לבנות את המבנה או חלק ממנו ובהתאם לחוזה.
 16.6נזק הנובע מהפרעה ,בין קבועה ובין זמנית ,לזכות דרך ,זכות אוויר ,זכות מים או כל זכות
שימוש אחרת של מישהו ,שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע העבודה בהתאם לחוזה.
 .17נזיקין לעובדים
 17.1הקבלן מתחייב לשלם כל דמי -נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל אדם אחר
הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי בצוע העבודה ומכח
יחסי עובד מעביד .הקבלן מתחייב לנהוג בהתאם לנספחי ביטוח מס'  6ו6 -א המצורפים
למסמך ג' – חוזה.
 .18תשלום דמי הביטוח
 18.1הקבלן מתחייב בזאת לשלם את דמי הביטוחים במועדם.
 18.2לא שילם הקבלן דמי ביטוח כלשהו במועד ,תהיה מי בת-ים רשאית ,לפי שיקול דעתה,
לשלם את השעור שלא שולם ,ולנכות את סכום דמי הביטוח מהתשלומים המגיעים לקבלן
על פי חוזה זה ו/או מכל תשלום אחר המגיע לקבלן ממי בת-ים מכל מקור אחר.
 18.3אין באמור לעיל כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הקבלן לתשלום כל נזק וכל פיצוי בגין
הנזקים כאמור לעיל.
 .19שימוש בכספי הביטוח
 19.1הקבלן יהא חייב להשתמש בכל סכום שיקבל מהביטוח לשם תיקון כל נזק ו/או אבדן
שיגרמו ו/או לשם פיצוי ו/או שיפוי הנפגע ו/או מי בת-ים.
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק ד' התחייבויות כלליות
 .20ביצוע העבודה להנחת דעתו של הממונה
 20.1הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ,להנחת דעתו המוחלטת של הממונה ,וימלא
ולצורך זה אחר כל הוראותיו.
 20.2הפיקוח אשר בידי הממונה ,או בידי המפקח ,לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי
מי בת-ים למילוי תנאי חוזה זה ,והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות ,השגיאות ,ההשמטות
והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו.
 .21זכות גישה
 21.1לממונה ,למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכך ע"י הממונה תהא זכות כניסה לאתר
העבודה ,ולכל מקום אחר שבו נעשית העבודה ,או מובאים ממנו חומרים ,מכונות או חפצים
כלשהם לבצוע החוזה ,והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה זו.
 .22עתיקות
 22.1גילה הקבלן באתר העבודה עתיקות ,כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח ,1978 -או בכל
חוק בדבר העתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן ,וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך
גיאו לוגי או ארכיאולוגי ,ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם ,או
הזזתם ממקומם ,ויודיע על התגלית מיד למפקח .בשום מקרה לא יהיה הקבלן בעלים של
העתיקות שנתגלו על ידו כאמור.
 .23אי פגיעה בבטיחות ובנוחיות הציבור ושילוט
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 23.1הקבלן מתחייב ,שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בבטיחות ובנוחיות
הציבור ולא תהא כל הפרעה ,שלא לצורך ,בזכות השימוש ומעבר של כל אדם בכביש ,דרך,
שביל וכיו"ב ,או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו .לצורך כך יבצע הקבלן על
חשבונו דרכים זמניות ,כולל הקמת גשרוני עץ עם מעקות ,גידור תחום העבודה ,וכן יתקין
שלטי אזהרה והכוונה ,וינקוט בכל האמצעים שיורה לו המפקח על מנת שלא לפגוע
בבטיחות ובנוחיות הציבור.
 23.2הקבלן יתקין באתר העבודה שלטים ניידים בגודל ובנוסח כפי שיקבעו ע"י הממונה.
השלטים ימוקמו באתר העבודה לפי ההוראות המפקח ולא יוסרו עד להשלמת העבודה
במלואה.
 23.3היה ונגרמה הפרעה כל שהיא ,בין לצורך ובין שלא לצורך ,הקבלן בלבד ישא בהוצאות תיקון
ההפרעה ,לרבות תשלום פיצויים.
 .24זכות המעבר
 24.1יזדקק הקבלן ,לצורך ביצוע העבודה ,לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה שאינה
בבעלותה של מי בת-ים – יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום
תמורתה ,כפי שסוכם בין הבעלים לבין הקבלן.
 24.2הקבלן יתקין במידת הצורך דרך גישה לאתר הביצוע על חשבונו והוצאותיו .מוסכם בזה כי
מחיר העבודה כולל את הוצאות הקבלן להתקנת דרך מעבר כאמור.
 .25תיקון נזקים לכביש ולמובילים
 25.1הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,מערכת מים ,ביוב,
תיעול ,חשמל , ,טלפון ,טל"כ או מובילים אחרים כיו"ב ,תוך כדי ביצוע העבודה ,בין שהנזק
או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודה,
יתוקנו על חשבונו של הקבלן באופן יעיל ביותר ,לשביעות רצונו של הממונה ושל כל אדם
או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
 25.2מי בת-ים תהיה רשאית לתקן את הנזקים והקלקולים שהקבלן אחראי להם לפי ס"ק  1על
חשבון הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים כאמור.
מי בת-ים תהיה רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע ,או שיגיע לקבלן מאת מי בת-
ים בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת .האמור בס"ק זה אינו
משחרר את הקבלן מחובותיו על פי ס"ק  27.1לסעיף זה.
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 25.3הקבלן יתאם מראש את בצוע עבודותיו כולל קבלת מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל ,עם
הגופים והרשויות המוסמכים .אישורים אלה כוללים אישור הגוף המוסמך ברשות
המקומית וברשויות המוסמכות.
 .26מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים
 26.1לפי הוראות הממונה יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שמי בת-ים או מי
מטעמה התקשר אתם וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן באתר העבודה ובסמוך אליו ,גם
אם הן כלולות בחוזה עם הקבלן .כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה איתם ולאפשר להם
שימוש במידת המצוי והאפשרי ,בשירותים ובמתקנים על ידו .אולם הקבלן יהא רשאי
לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה בעד השימוש האמור .במקרה של חילוקי דעות
בדבר תשלום בעד השימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן ,יקבע הממונה את שיעורו של
התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
 .27ניקוי האתר
 27.1הקבלן יפנה עודפי עפר ופסולת מאתר העבודה לפי האמור במפרט הטכני ,ומיד עם גמר
העב ודה ינקה הקבלן את אתר העבודה ויסלק ממנו את כל המבנים והמתקנים הארעיים,
שיירי החומרים ,הפסולת מכל סוג שהוא ,וימסור את האתר והעבודה כשהם נקיים
ומתאימים למטרתם ולשביעות רצונו של המפקח .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
מתחייב הקבלן ,כי במהלך ביצוע העבודה ידאג לפנות את הפסולת במישרין לתוך מכולות
או משאיות אשר יפנו את הפסולת מתוכן באופן שוטף לאתר מורשה על חשבון הקבלן ,הכל
עפ"י הצורך או עפ"י הוראת המפקח.
 27.2לא מילא הקבלן אחר הוראות ס"ק  1לסעיף זה במועדים שנקבעו ע"י המפקח ,תהא מי בת-
ים רשאית לבצעם על חשבון הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות,
מי בת-ים תהיה רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע ,או שיגיע לקבלן מאת מי בת-
ים  ,בכל זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
 .28הגנה על עצים ועל צמחיה
 28.1הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה אלא אם הדבר דרוש
לצרכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.
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 .29מניעת הפרעה לתנועה
 29.1הקבלן אחראי שתוך כדי בצוע העבודה ,לרבות הקמת כל מבנה ארעי וביצוע כל עבודה
ארעית ,הדרכים המובילות לאתר העבודה תהיינה עבירות ,ושלצורך הובלת משאות
מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מהרשויות המוסמכות ,וינקטו כל האמצעים ,
לרבות בחירתם של הדרכים ,של כלי הרכב ושל זמני ההובלה ,כך שתמעט ככל האפשר
ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע ככל האפשר נזק לדרכים.
 29.2הקבלן אחראי לבצע הסדרי תנועה (למעט הכנת תכניות) כדלקמן :
 29.3טיפול וקבלת אישורים לתוכנית הסדרי תנועה מטעם הרשויות המקומיות אשר בשטחן
פועלת מי בת-ים ומשטרת התנועה.
 29.4אספקת והצבת כל העזרים הנדרשים באתר העבודות בהתאם לנדרש בתוכנית הסדרי
התנועה המאושרים.
 29.5כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים
נקיים ,אשר יבטיחו כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בזמן הנסיעה.
 29.6הקבלן ימנע מחנית כלי רכב המגיעים לאתר העבודה ,בדרכים המובילות לאתר העבודה
והסמוכות לו ,וידאג לכך כי אלה יוחנו במקומות המיועדים לכך.
 29.7הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה ,וכן השטחים הציבוריים ,יהיו פתוחים
לשימוש מי בת-ים ו/או קבלנים אחרים ,לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח ,וכי הוא לא
יאחסן עליהם חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כל שהיא.
 29.8הקבלן יפנה רכבים החוסמים תוואי העבודה ו/או גישה לתאי בקרה ולמתקנים שונים
באתר העבודה .לצורך כך הקבלן יפיץ לדיירי הרחוב עלונים לפני תחילת העבודה .הפצת
עלונים  24שעות לפני תחילת העבודה כאמור במסמך ד' ,פרק ב' ,ס.ק 13.4.5 .לעיל.
 29.9במידע ולא יפונו רכבים מאתר העבודה לאחר הפצת עלונים כאמור בס.ק ,31.6 .באחריות
הקבלן ועל חשבונו לגרור את הרכבים ,באמצעות גרר מורשה ,למגרשים הריקים בעיר או
למקומות המורשים לחניה.
 29.10במקרה של פינוי רכבים כאמור בס.ק 31.7 .מי בת-ים תכסה לקבלן את הוצאות הפעלת
הגרר בתוספת  12%על פי תנאי ס.ק 68.2.1 .ו 68.2.2 -שלהלן .לצורך קבלת החזר עבור
הפעלת גרר ,הקבלן ימציא למי בת-ים חשבונית מספק שרותי חילוץ וגרירה .אין מי בת-ים
מתחייבת לכסות לקבלן הוצאות גרירה ללא המצאת חשבונית מתאימה כאמור לעיל.
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 29.11למען הסר ספק ,מובהר כי כל ההוצאות אשר יגרמו לקבלן בגין קיום סעיפים  23עד ,31
למעט הכנת תוכנית הסדרי תנועה זמניים לעבודות יזומות עפ"י דרישות מיוחדות של
משטרת התנועה ,יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו .במידה ומשטרת התנועה תדרוש תכניות
מפורטות להסדרי תנועה זמניים עבור עבודות יזומות ,מי בת-ים תכין את התוכניות
הנדרשות עבור הקבלן .במקרים אלה הקבלן יפעל לפי דרישות ס.ק 31.2.1 .ו 31.2.2 -לעיל.
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק ה – עובדים
 .30אספקת כוח אדם
 30.1הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לבצוע העבודה ,את ההשגחה
עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך .הקבלן מתחייב להעסיק עובדים,
מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים במועד הקבוע
לכך בחוזה .כן הוא מתחייב להיות בעצמו או לדאוג לכך ,שמנהל עבודה מוסמך מטעמו
יהיה במקום בצוע העבודה בשעות העבודה ,כדי שהממונה או המפקח יוכל לבוא איתו
בדברים ולתת לו הוראות ,אותן הוא רשאי לתת.
 30.2הקבלן ישלם שכר לעובדים שיועסקו על ידו בבצוע העבודה ויקיים את כל תנאי העבודה
המתחייבים מכל דין לרבות הסכמים והסדרים קיבוציים ,ויהא אחראי לכך שגם העובדים
שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו שכר עבודה דלעיל.
 30.3הקבלן מתחייב לדאוג לכך שהוא ,כל העובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודה וכל קבלני
המשנה ועובדיהם ,באם יהיו כאלה ,ילבשו בזמן ביצוע העבודה אפוד נושא כיתוב כפי
שתקבע מי בת-ים .על הקבלן לרכוש ,טרם תחילת ביצוע העבודה ,את האפודים .אם יתברר
כי עובד לא לבש אפוד בעת ביצוע העבודה – תופסק עבודתו לאלתר ,ובמקרה של אירוע כזה
על הקבלן יוטל קנס בסך  ₪ 100לטובת מי בת-ים בגין כל אירוע.
 30.4במקרה של עבודות מיוחדות ,על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים בעבור עובדיו.
 30.5על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה ו/או לכל אמצעי הגנה ,בעבור עובדיו ,הנדרשים לשם ביצוע
העבודות ,בהתאם לחוקים ותקנות הבטיחות ,הסיכונים באתר ,נוהל עבודת קבלנים ,וכל
הנחיה אחרת מטעם המפקח ,הממונה וממונה הבטיחות של התאגיד.
 30.6לפי דרישה בכתב מאת הממונה או המפקח ,יחליף הקבלן את מנהל העבודה המוסמך או
מנהלי העבודה האחרים ו/או כל עובד אחר לרבות קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה
אם לדעת הממונה אין הם מתאימים לתפקיד.
 30.7הקבלן ימלא כל דרישה מטעם הממונה או המפקח ,בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל
אדם המועסק על ידו או ע"י קבלן משנה באתר העבודה ,אם לדעת הממונה או המפקח
התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידיו ,או שהוא מבצע תפקידיו
ברשלנות.
 30.8אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין,
באתר העבודה .אי מילוי הוראות ס"ק זה ,יחייב את הקבלן בתשלום פיצויים מוסכמים
למי בת-ים סך בשקלים השווה ל 100$ -ליום לכל פועל ,בעל מלאכה או עובד אחר ,שיעסיק
הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה ,בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות מי בת-ים.
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 .31ביטוח מעבידים וביטוח לאומי
 31.1הקבלן ישלם בעד עובד ,המועסק בביצוע העבודה ,מסים לקרנות ביטוח סוציאלי ,בשיעור
שיקבע לגבי אותו עובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
במדינה באותו ענף.
 31.2הקבלן יבטח את עובדיו ו/או פועליו בבטוח מעבידים.
 31.3הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי(נוסח משולב) תשכ"ח 1968-כפי
שיתוקן מזמן לזמן ותקנות שהותקנו או יותקנו על פיו ,ולהמציא למי בת-ים לפי דרישתה,
אישורים של המוסד לביטוח לאומי ,כי קיים את התחייבויותיו לפי ס"ק זה .הנאמר בס"ק
זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל חובות על מי בת-ים
כלפי האנשים המועסקים ע"י הקבלן.
 31.4הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש
כחוק ,ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפקוח על
העבודה תשי"ד.1954-
 .32פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם
 32.1הקבלן מתחייב שבבצוע העבודה ינוהלו ,בצורה נאותה ,פנקסי כח אדם ,שירשם בהם שמו,
מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד ,וכן ,ימי עבודתו ,שעות עבודתו ושכר עבודתו.
 32.2הקבלן מתחייב להמציא למי בת-ים ולמפקח ,לפי דרישה ,את פנקסי כח האדם לשם בקורת,
וכן להכין ולהמציא למפקח ,לפי דרישתו ולשביעות רצונו ,מצבת כח אדם חודשית ,שבועית
ויומית ,שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצותיהם ,סוגיהם והעסקתם.
 32.3בכל מקרה ,האחריות והחובות מכל מין וסוג שהוא ,על העובדים ,תהיינה על הקבלן ,ולמי
בת-ים לא תהיה כל חובה וכל אחריות כלפי העובדים.

 .33רווחת העובדים
 33.1הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בבצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות
אכילה נאותים באתר העבודה לשביעות רצונו של המפקח.
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק ו' -ציוד ,חומרים ועבודות על פי חוק
 .34אספקת ציוד מתקנים וחומרים
 34.1הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו בלבד את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים והדברים
האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.
 34.2הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לבצועה היעיל של העבודה בקצב
הדרוש .הקבלן לא ישתמש בציוד או במתקן כל שהוא אלא לאחר אישורו של המפקח ,זולת
אם ויתר המפקח מפורשות בכתב ,בכלל או לענין מסוים ,על בדיקתו ואישורו של הציוד או
המתקן.
 34.3מוסכם במפורש שהקבלן אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים
ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה ,אף אם החומרים או המוצרים הללו עמדו
בבדיקות תקנים ישראליים או תקנים זרים ואושרו על ידי המפקח.
 34.4מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר ,הנדרשים לביצוע העבודה ,חייב הקבלן לקבל מן
היצרן או הספק של אותו החומר או המוצר תעודת אחריות מתאימה.
 .35חומרים ,ציוד ומתקנים
 35.1חומרים פירושם כל החומרים שהובאו על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה ,לרבות
אביזרים ,מוצרים בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים ,וכן מוצרים העתידים להיות חלק
ממבנה ,מתקן או מכל חלק אחר של העבודה.
 35.2חומרים ,כמפורט בסעיף  37.1לעיל ,שהובאו לאתר העבודה או הוקמו באתר העבודה על ידי
הקבלן למטרות ביצוע העבודה ,ייחשבו מאת הבאתם או הקמתם בבעלות מי בת-ים .הקבלן
אינו רשאי להוציאם מאתר העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב.
 35.3כל החומרים שנפסלו על פי הוראת המפקח או חומרים שאינם נדרשים לבצוע העבודה,
יוצאו על ידי הקבלן מאתר העבודה עם פסילתם או סיום השימוש בהם ,והם חדלים מלהיות
רכוש מי בת-ים .הקבלן חייב להוציאם מאתר העבודה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד
שנקבע על ידי המפקח .נמנע הקבלן מלעשות כן ,רשאית מי בת-ים ,לאחר מתן הודעה מראש
לקבלן של  7ימים ,לסלקם ,למכרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה ,והקבלן
יישא בהוצאות הסילוק ו/או המכירה.
 35.4הקבלן אחראי על חשבונו לשמירתו הבטוחה של הציוד ,החומרים ,המבנים והמתקנים
הארעיים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך בצוע העבודה.
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 35.5אם לצורך ביצוע העבודה ,יש צורך להשתמש בחומרים מסוכנים ו/או רעילים ו/או נפיצים,
הקבלן יעדכן את המפקח טרם תחילת עבודה ויועברו כל האישורים הנדרשים בחוק בגין
שימוש בחומרים אלו.
 35.6המפקח ו/או ממונה הבטיחות של מי בת-ים רשאי לתת לקבלן בכל זמן שהוא ,הוראות
שונות לפי שיקול דעתו ,בכל הנוגע לביצוע העבודה ,לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד
וחומרים מלשמש בבצוע העבודה ,הוראות בדבר החלפת ציוד וחומרים שנפסלו וכיוצא בזה
הוראות .הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו.
 35.7אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כל שהוא על ידי המפקח לטיבם של חומרים
וציוד כשלהם ,בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין אם לא עשה בהן שימוש ,והמפקח יהיה
רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן שהוא.
 .36טיב החומרים והעבודה
 36.1כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך בצוע העבודה יהיו חדשים ושלמים
ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות מסמכי החוזה ולדרישות התקנים
הישראליים המעודכנים.
 36.2חומרים שלגביהם קיימם תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי ,יתאימו
בתכונותיהם לתקנים האמורים ,ולסוג המובחר של החומר או המוצר.
 36.3בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם -יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו
לדוגמאות ,ואשר יאושרו ע"י הממונה .הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים
מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים שמחייבים התקנים הישראליים ,הכל בכפוף לאישור
הממונה.
 36.4מוסכם במפורש שהקבלן אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים
ובמוצרים שהשתמש בהם לבצוע העבודה ,אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו
בבדיקות התקנים הישראליים ,ואושרו ע"י הממונה.
 36.5מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר ,הנדרשים לביצוע העבודה ,חייב הקבלן לקבל מן
היצרן או הספק של אותו החומר או המוצר תעודת אחריות מתאימה.
 .37טיב החומרים והוצאות הבדיקות
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 37.1הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ,ולפי הוראות המפקח ,דגימות מהחומרים ,בין
שהובאו או שהם נמצאים באתר העבודה ובין שלא ,ומהעבודה שבוצעה ,וכן לספק את
הכלי ם ,את כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות ,החומרים והעבודה
באתר העבודה או להעביר אותם לבדיקת מעבדה ,הכל לפי שיורה המפקח.
 37.2התשלומים וההוצאות הכרוכות בבדיקת דגימות ,בדיקת תקן ,ניסויי העמסה וכל בדיקה
וניסויים מכל מין וסוג הכרוכים בבדיקת העבודה לדעת הממונה ,יחולו על הקבלן במלואם,
כולל הוצאות הבדיקה בין שהעבודה או חלקיה עמדו בדרישות ובבדיקה ובין שהעבודה או
חלקיה לא עמדו בדרישות האמורות.
 37.3כל החומרים והמוצרים – בין אלה המיוצרים בבית חרושת ,בבתי מלאכה ובמקומות
אחרים ובין אלה הנעשים באתר העבודה -אשר יידרשו לשם בדיקות תקניות או אחרות,
יסופקו ע"י הקבלן ,על חשבונו והוצאותיו.
 37.4הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם בדיקות תקניות או אחרות ,למקום
בו יורה הממונה ,והוצאות הובלתם למקום הבדיקות יחולו על הקבלן.
 37.5ההוצאות לבדיקות לרבות בדיקות חוזרות יחולו על הקבלן בלבד.
 37.6מי בת-ים תהיה רשאית לשלוח חומרים ומוצרים לשם בדיקות לשלם עבור הבדיקות ולנכות
סכומים ששולמו כאמור על ידה מכל סכום המגיע לקבלן עפ"י חוזה זה .הממונה שומר
לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה בה יבוצעו הבדיקות וכן להזמין בעצמו את ביצוען
של הבדיקות והתשלום בעדן ,מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב
החומרים ו/או טיב העבודה .כל סכום בגין ההוצאות ששלמה מי בת-ים עבור הבדיקות,
ינוכו מכל חשבון חלקי שיגיש הקבלן למי בת-ים.
 37.7נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל ,על הקבלן לבצע בקורת ויזואלית באתר העבודה,
לפחות פעם בשבוע ,כדי לוודא שהביצוע יעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח.
בקורת זו תעשה על ידי מהנדס או הנדסאי של הקבלן ,ותוצאותיה החתומות על ידי מבצע
הביקורת ,יצורפו לכל חשבון חלקי שיגיש הקבלן למי בת-ים.

 .38נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור בו ,מוסכם כדלהלן:
 38.1מתן הוראות על ידי המפקח ו/או בצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן
לגבי טיב חומרים ,עבודה ובצוע כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים
בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן.
 38.2עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כל שהיא להשלמת
העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.
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 .39עבודות על פי חוק
 39.1כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה ובאורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונו
המלאה של הממונה .עבודות שלגביהם קיימים חוקים ,תקנות או הוראות מטעם רשויות
מוסמכות ,תבוצענה בהתאם לחוקים ,לתקנות ולהוראות אלה .מחובתו של הקבלן להמציא
לממונה אשור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות לחוקים ,לתקנות
ולהוראות האמורות לעיל ,וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן.
 .40בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים
 40.1הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודה.
 40.2הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסרתו של חלק כל שהו מהעבודה שנועד על פי התוכנית
להיות מכוסה או מוסתר ,ללא הסכמתו של המפקח.
 40.3יושלם חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן על כך למפקח,
 48שעות מראש ,כדי לאפשר למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני
כיסויו או הסתרתו ,ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה אותו חלק מן העבודה.
 40.4לא בדק המפקח תוך  48שעות משעה שקיבל על כך הודעה ,את חלק העבודה שנועד להיות
מכוסה או מוסתר כאמור בס"ק  42.2לעיל ,יודיע על כך הקבלן לממונה וימלא אחר
הוראותיו.
 40.5כיסה הקבלן חלק כלשהו מן העבודה מבלי שקבל אישור מהמפקח או מהממונה ,או לא
הודיע הקבלן למפקח מראש על הכיסוי ,יגלה ויחשוף הקבלן ,על חשבונו והוצאותיו לשם
ביקורת ,את אותו חלק מהעבודה שכוסה עפ"י דרישת המפקח ובתוך הזמן שנקבע על ידו,
ויכסנו מיד לאחר אישורו ע"י המפקח.
 40.6אם הקבלן לא ימלא אחר דרישת המפקח כאמור בסעיפים  42.3ו 42.5 -או התרשל בכך,
יהא הממונה רשאי להעסיק פועלים על חשבונו של הקבלן והוצאותיו ,לשם גילוח חלק
כלשהו מהעבודה וכיסויו.
 40.7הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ,רשאית מי בת-ים לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן
בכל זמן שהוא ,וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
 .41סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
 41.1המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך מהלך העבודה:
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 41.2על סילוק חומרים כלשהם מאתר העבודה שאינם מתאימים לייעודם לדעת המפקח ,בתוך
תקופת זמן אשר תצוין בהוראה.
 41.3על הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם ,במקום החומרים האמורים בפסקה 43.1.1
לעיל.
 41.4על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של כל חלק שהוא מהעבודה שהוקם ע"י שימוש
בחומרים בלתי מתאימים ,או במלאכה בלתי מתאימה ,או בניגוד לתנאי החוזה.
 41.5מובהר בזאת כי סילוק פסולת מאתר העבודה תעשה לאתר מורשה בלבד ועל חשבון הקבלן
בלבד.
 41.6כוחו של המפקח לפי ס"ק  43.1לעיל ,יפה על אף כל בדיקה שנערכה ,ועל אף כל תשלום
ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.
 41.7לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי ס"ק  43.1לעיל ,תהיה מי בת-ים רשאית לבצען
על חשבון הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות ,ומי בת-ים תהא
רשאית לגבותו או לנכותו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן
מהקבלן בכל דרך אחרת.
 41.8מבלי לפגוע באמור לעיל ובמידה ואין זה מעשי לסלק או להרוס ולהקים מחדש חלק
מהעבודה שנעשה תוך שמוש בחומרים בלתי מתאימים או שאינו עונה על התקן הנדון ,ישלם
הקבלן למי בת-ים את הסכומים המפורטים בהקשר לכך במפרט.
 .42אספקת מים
 42.1הקבלן יתחבר למקור מים במקום שיקבע המפקח ,ושיהיה בסביבת אתר העבודה .הוצאות
התחברות למקור המים והתשלום בגין צריכת המים יחולו על הקבלן.
 42.2מי בת-ים תבצע על חשבון הקבלן את כל הסידורים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה
(מתן חיבור מים מהמערכת הציבורית) ,לרבות התקנת מד מים בנקודות החיבור ,על פי
צרכי העבודה .הוראת ס.ק .זה מתייחסת לעבודות יזומות בלבד.
 .43אספקת חשמל
 43.1הקבלן חייב לספק את החשמל הדרוש לביצוע העבודה באמצעות חבור ישיר למתקני חברת
החשמל או באמצעות גנרטור בעל הספק מתאים לפי קביעת המפקח .כל ההוצאות הכרוכות
באספקת החשמל וצריכתו יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
 .44הגנה על חלקי העבודה
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 44.1הקבלן יאחז ,על חשבונו ,בכל האמצעים להגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי עבודה ועל
אתר העבודה וחלקי העבודה מפני נזקים העלולים להיגרם על ידי מפולת אדמה ,שיטפונות,
רוח ,שמש ,השפעות אקלימיות אחרות וכדומה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי על
הקבלן לנקוט בכל אמצעי דרוש להגנה על אתר העבודה בפני גשמים או מקור מים אחר
לרבות חפירת תעלות ניקוז ארעיות ,שאיבת מים ,סתימת תעלות ניקוז וכו' ,הכל לפי
דרישות המפקח ולשביעות רצונו.
 44.2כל נזק אשר נגרם לחומרים ,מוצרים אתר העבודה או לחלקי העבודה ,על ידי הגורמים
המפורטים בס"ק  46.1לעיל ,בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא ,יתוקן על
ידי הקבלן מיד ,על חשבונו ,לשביעות רצון של המפקח.
 44.3הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו ,לרבות נזקים
העלולים להיגרם על ידי עבודות אחרות המתבצעות באתר העבודה עד למועד תעודת קבלת
עבודה והשלמתה.
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק ז' – התחלת העבודה ,מהלכה ,סיומה והארכתה
 .45מועד התחלת העבודה
 45.1הקבלן יתחייב בבצוע העבודה בתאריך שייקבע ע"י הממונה בהוראה בכתב שתיקרא "צו
התחלת העבודה".
 45.2לא התחיל הקבלן בבצוע העבודה תוך  15ימים לאחר התאריך הנקוב בצו התחלת העבודה,
רשאית מי בת-ים לבטל את החוזה ,לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע מהקבלן
פיצוי על כל נזק שיגרם למי בת-ים בשל כך.
 45.3בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לצאת ולפנות את אתר העבודה תוך  24שעות ממועד
קבלת הודעה בכתב ממי בת-ים וזאת על מנת לאפשר למי בת-ים להכניס לאתר העבודה
קבלן אחר.
 45.4מי בת-ים שומרת לעצמה את הזכות להורות על בצוע העבודה שלא באופן רצוף ,בקטעי
בצוע או בשלבים נפרדים ,או על פי לוח זמנים אחר (השונה מלוח הזמנים המקורי) ,כפי
שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של מי בת-ים ,ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה ו/או
זכות לפיצוי כל שהוא בשל כך.
 45.5כמו כן שומרת לעצמה מי בת-ים את הזכות להורות לקבלן ,על פי שיקול דעתה ותוך כדי
בצוע העבודה ,להפסיק העבודה בקטע מסוים ולעבור לקטע אחר אשר בו יש לבצע את
העבודה.
 .46העמדת האתר לרשות הקבלן
 46.1במועד שנקבע בלו"ז ,תעמיד מי בת-ים לרשות הקבלן את אתר העבודה או את אותו חלק
הדרוש ,לדעת המפקח ,להתחלת בצוע העבודה ולהמשכה בהתאם ללו"ז.
 .47שילוט
 47.1ה קבלן נדרש לשלט בצורה ברורה את כל הרכבים ,מחסומי הדרכים וציודים אחרים בהם
משתמש ה קבלן לביצוע העבודות .השילוט יציין את העובדה שהקבלן לתחזוקת מערכת
הביוב פועל בשירות חב' "מי בת-ים" ,לרווחת התושבים ,ומביע צער על המטרד הזמני
הנגרם עקב עבודת האחזקה.
 47.2הקבלן יציב בכל אתרי עבודה שלטי אזהרה בהתאם לצורך.
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 47.3ב כל מקרה נוסח השלטים וגודלם ייקבע בתיאום בין הקבלן לבין חב' "מי בת-ים" וזאת
מיום תחילת העבודה .
 47.4עפ"י החלטת המפקח ,מתחייב הקבלן להעמיד שלטים ניידים ביום תחילת העבודה על ידי
הקבלן באתרי העבודה עפ"י דרישת מי בת-ים.
 47.5השלטים יהיו מחומר מחזיר אור רב עוצמה ועיצוב גרפי כמפורט בסעיף  .48.3העיצוב הגרפי
של השלטים יעוצב ע"י המפקח לפני הביצוע.
 47.6השלטים יכללו את הפרטים כדלקמן:
 47.6.1שם וסמל מי בת-ים.
 47.6.2שם הקבלן וכתובתו.
 47.6.3מהות העבודה המתבצעת.
 47.6.4שם מנהלי העבודה.
 47.6.5מספר טלפון של מוקד תפעולי של מי בת-ים.
 47.7הקבלן ידאג ,במהלך כל תקופת העבודה לשלמותם וניקיונם של השלטים ,כולל חידושם
ו/או החלפתם על פי הנחית המפקח.
 47.8הקבלן לא יציב באתר העבודה כל שלט אשר לא התקבל לגביו אישור מראש ובכתב על ידי
המפקח ,או כל שילוט אשר לא קבל אישור הרשויות מוסמכות מראש.
 47.9הקבלן יפרק ויסלק את השלטים עם תום העבודה.
 47.10הקבלן ידאג לכל האישורים והרשיונות הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלטים,
וישא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת השלטים ,הצבתם והרשיונות בגינם.
 .48הכנות לבצוע העבודה
 48.1לפני התחלת בצוע העבודה יגדר הקבלן את אתר העבודה ,ידאג להתקנת צנורות המים
הדרושים ,לאספקת מים ו /או חשמל לבצוע העבודה ,וסידורי ההגנה בפני שטפונות ,יקים
שרותים זמניים בשביל העובדים ,וכן יבצע את ההכנות הדרושות לביצוע העבודה ,כדי
הנחת דעתו של המפקח .כל הפעולות הנ"ל תעשנה על ידי הקבלן ועל חשבונו .הוראות סעיף
זה מתייחסות לעבודות יזומות בלבד.
 48.2טרם תחילת עבודה תבוצע הערכת סיכונים ע"י הקבלן .הקבלן לא יחל עבודתו במידה
וקיימים סיכונים בלתי קבילים לביצוע העבודה ,עד להסרת הסיכונים וקבלת אישור
מהממונה ו/או ממונה הבטיחות של התאגיד להתחלת עבודה.
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 .49ביצוע – לפי תכניות לביצוע
 49.1מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן יבצע את העבודה על פי תכנית שמצוין עליהן "לבצוע" .כל
תכנית שמצוין עליה "למכרז בלבד" או "להזמנה בלבד" לא תשמשנה לבצוע העבודה.
 .50תקופת החוזה וסיומו
 50.1הקבלן מתחייב להשלים את העבודה לפי האמור בסעיף  5.2לחוזה.
 50.2בכפוף לדרישה כלשהי הכלולה במסמכי החוזה ,בדבר השלמת חלק כלשהו מהעבודה לפני
סיומה המלא והגמור של העבודה כולה ,מתחייב הקבלן לסיים את העבודה כולה בתוך הזמן
שנקבע בחוזה ,שמניינו יתחיל מתאריך שיקבע בצו התחלת העבודה .ניתנה ארכה להשלמת
העבודה או קוצר המועד ,ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך.
 .51הארכת או קיצור תקופת העבודה
 51.1הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת
מועד השלמת העבודה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור,
יכולה לכלול בה את השינוי במועד השלמת העבודה בהתאם לשינוי המשוער כתקופה
הדרושה לבצוע העבודה.
 51.2נגרם עיכוב בביצוע ע"י כוח עליון ,או ע"י תנאים אחרים שלדעת הממונה ,לא היתה לקבלן
שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב – רשאי הקבלן לבקש הארכה במועד
השלמת העבודה ,בתנאי כי:
51.2.1

הקבלן לא יהיה רשאי לבקש הארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר  15יום
מיום תום התנאים שגרמו לדעתו לעיכוב ביצוע העבודה.

51.2.2

הקבלן יהיה חייב להביא ראיות ,לשביעות רצונו של הממונה לרבות יומן עבודה,
מאושר ע"י המפקח ,שהתנאים האמורים ארעו וגרמו לעיכוב בבצוע העבודה,
ולקבלן לא הייתה שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע עיכוב.

51.2.3

הממונה רשאי לאשר או לסרב מתן ארכה כאמור ,ובאם אישר ,יקבע שעור
הארכה .הממונה יודיע על אישורו או סירובו בכתב לקבלן.

51.2.4

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מחסור בכח אדם לא יהווה כוח עליון ו/או
תנאים שלקבלן אין שליטה עליהם.
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 .52קצב ביצוע העבודה
 52.1אין הקבלן מתקדם ,לדעת המפקח ,בבצוע העבודה במידה המבטיחה את סיומה במועד
הקבוע בחוזה ו/או הזמנת אחזקה או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודה – יודיע
הממונה לקבלן על כך בכתב והקבלן ינקוט מייד באמצעים הדרושים כדי להבטיח את סיום
העבודה במועדה.
 52.2לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים לסיום העבודה במועדה להנחת דעתו של הממונה ,יחולו
במקרה זה הוראות סעיף זה דלהלן .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אי מתן הודעה ע"י
הממונה לפי ס"ק זה אינו משחרר את הקבלן ממילוי התחייבותו לסיום העבודה במועד
שנקבע בחוזה.
 52.3בחר הקבלן בין היתר ,לשם סיום העבודה במועדה ,לעבוד במשמרות – וקיבל אישור לכך
מאת הממונה ,לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים עקב העבודה במשמרות .הקבלן
יפצה ויפטור את מי בת-ים על חשבונו והוצאותיו ,מכל תביעה שתוגש נגדה בכל הקשור או
הנובע מהעבודה במשמרות.
 52.4לא תעשה עבודה לאחר השעה  19:00ובימי שבת ומועדי ישראל כמשמעם בפקודת סדרי
שלטון ומשפט ,תש"ח , 1948 -ללא הסכמת הממונה בכתב .הוראות סעיף זה לא יחולו על
עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים ללא הפסק ,או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי
נמנעת להצלת נפש או רכוש או לשמירה על בריאות הציבור – ואולם במקרה של עבודה כזו
על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.
 52.5יהיה צורך ,לדעת הממונה ,בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב בצוע העבודה ולסיימו לפני
המועד לסיום שנקבע ,יפנה הממונה בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו
להחשת בצוע העבודה כמבוקש ע"י הממונה .כמו כן מתחייב הקבלן למלא את כל הוראות
המפקח לצורך זה ,בנוגע לשעות העבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה.
 52.6מלא הקבלן התחייבותו כאמור בס"ק  53.5לעיל ונגרמו לו לדעת הממונה כתוצאה מכך
הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בבצוע העבודה לפי הקצב שנקבע מלכתחילה ,תשלם מי
בת-ים לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיקבע ע"י הממונה בתוספת של  15%רווח
והוצאות כלליות ,ובלבד שהוראת המפקח להחיש את קצב העבודה לא ניתנה בשל אי
עמידת הקבלן בלוחות זמנים.
 52.7לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק  53.1יחולו הוראות סעיף  9בחוזה ,ובלבד שהקבלן
לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה.

 .53פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים
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 53.1לא יסיים הקבלן את בצוע העבודה במועד שנקבע בחוזה  /הזמנת העבודה ,ישלם הקבלן
למי בת-ים סכום הנקוב בחוזה בסעיף  9למסמך ג' -פיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,בעד
כל יום איחור שבין מועד שנקבע לסיום העבודה לבין מועד סיום העבודה למעשה .התשלום
ישולם בשקלים חדשים .תשלום פיצויים מוסכמים כאמור ,אינו מותנה בהוכחת נזק
כלשהו .זאת ,בנוסף לכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות מי בת-ים לפי כל דין ו/או הוראות
חוזה זה.
 53.2תשלום פיצויים מוסכמים כאמור ,אינו מותנה בהוכחת נזק כלשהו.
 53.3הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים המוסכמים לעיל הנו נזק שהצדדים רואים אותו
כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על חוזה זה.
 53.4מי בת-ים תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים ,האמורים בס"ק  54.1לעיל מכל סכום
שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת .בתשלום
הפיצויים ,או נכויים ע"י מי בת-ים אין משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו לסיים את
העבודה ,או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
 53.5קיבלה מי בת-ים לפני סיום העבודה ,חלק כלשהו מהעבודה לפי ס"ק  54.1לעיל  ,יופחת בעד
כל יום שלאחר קבלת חלק מהעבודה האמור חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים
מראש ,האמורים בס"ק  54.1לעיל ,לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין
העבודה כולה ,שייקבע ע"י הממונה.
 .54התקנת אביזרים ,השארת חללים ותיאום בין עמדות
 54.1על הקבלן לעיין היטב בכל מסמכי החוזה ,לרבות התוכניות המהוות חלק מהם ,לבדוק
אותם ולבצע את העבודה בדרך שיש בה תיאום בין העבודות השונות הכלולות בחוזה זה,
על מנת למנוע את הצורך בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו.
 54.2התברר כי קיים צורך לפרק או להרוס עבודות שבוצעו ו/או לבצע עבודות מחדש ,בשל כך
שהקבלן לא קיים את המוטל עליו לפי ס"ק – חייב הקבלן ,לפרק ו/או להרוס ו/או לבצע
מחדש עבודות  -הכל על חשבונו בלבד ובהתאם לחוזה ולפי הנחיות המפקח.
 .55עדיפות בבצוע לפי הוראות המפקח
 55.1המפק ח רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים
מהעבודה או שלב בצוע כלשהו בעבודה ,מכל סיבה שהיא לרבות מן אפשרות עבודה
לקבלנים אחרים ,והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שקבע
המפקח.
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 55.2מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי לתת הארכה כל שהיא לקבלן
לסיום העבודה או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בבצוע או לאי ביצוע חלק כל שהוא
בעבודה.
 55.3לקבלן לא תהינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד מי בת-ים בגין ההוראות שניתנו כאמור
לעיל.
 55.4מוסכם במפורש כי המפקח לא יהא רשאי לשחרר ו/או לפטור את הקבלן מחובה כל שהיא
המוטלת עליו על פי חוזה זה וכן לא יהא רשאי להורות לקבלן על ביצוע עבודה העלולה
לגרום לעיכוב בגמר העבודות ו/או העלולה לגרום לתשלומים שאינם כלולים בחוזה זה ו/או
להורות על שינויים כשלהם בביצוע העבודות ללא הסכמה מראש של הממונה ,והקבלן
מתחייב כל מ קרה שבו קיבל הוראה מן הסוג האמור לעיל ,לקבל הסכמת הממונה לבצוע
אותה הוראה .מוסכם כי אם לא יפעל הקבלן כאמור בס"ק זה ,לא תהא למי בת-ים כל
התחייבות ו/או אחריות כלפי הקבלן בגין ביצועה של אותה הוראה.
 .56עבודה בקטעים
 56.1לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח העבודות יבוצעו בקטעים על מנת לאפשר הסדרי תנועה
והליכה סבירים ונוחים לתושבי האיזור .סיום עבודה מלא בקטע מסוים כולל שיקומו יהווה
אישור למעבר לעבודה בקטע הבא.
 56.2חלוקת הפרויקט לקטעים תיקבע בלו"ז המפורט המאושר ע"י המפקח או במהלך הביצוע
בהתאם ללימוד בעיות בשטח.
 .57ניקוי אתר העבודה
 57.1הקבלן ישמור את אתר העבודה נקי ומסודר כל הזמן ,ומזמן לזמן יסלק מאתר העבודה ,על
חשבונו ,את עודפי החומרים והפסולת עפ"י הצורך או עפ"י הוראות המפקח.
 57.2בסיום כל יום עבודה ינוקה אתר העבודה ,וייפתח למעבר הולכי רגל ו/או כלי רכב.
 57.3הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי פסולת וחומרים אל
מחוץ לאתר העבודה .עודפי חומרים ופסולת יסולקו רק לאתר שהרשות המקומית הועידה
ואישרה לצורך כך.
 57.4מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה ,יסיר הקבלן על חשבונו כל מכשול או
סיכון שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו ,לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות,
ישור ערימות עפר ,ציפוי אספלט וכדומה.
 57.5הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו בלבד.
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 57.6על הקבלן להחזיק באופן קבוע צוות חירום לטיפול בטיחותי במדרכות ,בכבישים ,במעברים
בטוחים ,בגידור ,תמרור ,נקיון וכו'.
 57.7מנהל עבודה של הפרויקט ,שיהיה אחראי על הצוות ועל פעילותו יהיה זמין בטלפון  24שעות
ביממה כולל ימי חגים ושבתות לפי הצורך (פיקוח נפש).
 57.8מנהל העבודה יהיה בקשר ישיר ומתמיד בנושא זה עם מוקדים ומנגנוני פיקוח ברשויות
המקומיות אשר בשטחן פועלת מי בת-ים ,מוקד תפעולי מי בת-ים ,המפקח ,וכל נציג מי
בת-ים ו/או רשות רלוונטית שיפנה אליו בנושא בטיחות במשך כל שעות היממה.
 57.9על הקבלן החזיק מלאי תמרורים ואמצעי בטיחות באתר העבודה ,על מנת לאפשר הצבתם
מיידית לפי הצורך או לפי הוראות המפקח.
 57.10הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו בלבד.
 .58הפסקת בצוע העבודה
 58.1הקבלן חייב להפסיק את בצוע העבודה ,כולה או מקצתה ,לזמן מסוים או לצמיתות ,לפי
הוראה בכתב מאת הממונה בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ,ולא יחדשה אלא
אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב ע"י הממונה.
 58.2הופסק ביצוע העבודה כולה ,או מקצתה לפי ס"ק לעיל ,ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת
העבודה שבוצעה ולהגנתה לפי הצורך ,לשביעות רצונו של המפקח.
 58.3הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של בצוע העבודה לפי הוראות המפקח,
תחולנה על מי בת-ים ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל לאחר
שעברו  30יום מיום קבלת הוראת המפקח .שעור ההוצאה יקבע על ידי הממונה ,לאחר
שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.
 58.4נגרמה הפסקת העבודה הזמנית ,לדעת הממונה ,באשמת הקבלן ,תחולנה ההוצאות שנגרמו
לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה ,על הקבלן.
 58.5תופסק בצוע העבודה ,כולה או מקצתה לצמיתות ,לאחר שניתן ע"י הממונה צו התחלת
עבודה לפי סעיף  47.1לעיל ,והקבלן החל בבצוע למעשה ,יגיש הקבלן ,בתוך  60יום מהיום
בו ניתנה לקבלן הוראת הפסקת בצוע העבודה לצמיתות ,חשבון סופי לגבי אותו חלק
מהעבו דה שבוצעה למעשה .הוראה זו לא תחול במקרה שנגרמה הפסקת העבודה ,לדעת
הממונה ,באשמת הקבלן .במקרה כזה תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי
הוראות המפקח לפי סעיף זה ,על הקבלן.
 58.6תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן ,ולקבלן לא תהינה כל תביעות ו/או
טענות כלשהן כלפי מי בת-ים ,כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות
לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כל שהיא בקשר עם הפסקת העבודה
וכתוצאה ממנה.
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 58.7היה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל לצמיתות ,תהא מי בת-ים רשאית להתקשר
עם כל קבלן אחר להמשך ביצוע העבודות ,במלואן או בחלקן ,אם בדרך של הזמנה לקבלת
הצעות לבצוע ואם בכל דרך אחרת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של מי בת-ים.
 .59שימוש או אי שימוש בזכויות
 59.1הסכמה מצד הממונה לסטות מתנאי החוזה במקרים מסוימים ,לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 59.2לא השתמשו מי בת-ים או הממונה או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי מסמכי החוזה
במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ,ואין ללמוד מהתנהגות
זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי מסמכי החוזה.
 .60עבודה בחורף
 60.1הקבלן יודע שחלק מהעבודות יבוצעו בתקופת החורף ,ויתחשב ב 15%-ימי גשם או ימי
תחזית לגשם כאשר בימים אלה אין אפשרות לבצע עבודות יזומות או מסוכן לבצע עבודות
יזומות ,כדי לא להסתכן בגרימת נזק צפוי לחפירות ,חלקי עבודה שלא הושלמו ,חומרים
שסופקו לשטח ובטיחות הקהל שבסמיכות מקום וכו'.
 60.2הקבלן יודע שעליו לפעול באחריות מלאה ובלעדית בכל פעולה שמתבצעת בתקופת החורף
ועלולה לגרום להפסקות בעבודה ,לנזקים ולהארכת תקופת הביצוע כתוצאה מכך.
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק ח'  :העבודה
 .61עבודה רגילה
 61.1עבודה רגילה  -בתחילת כל יום עבודה יקבל הקבלן ממפקח בתאגיד מי בת-ים ,הזמנת
אחזקה לביצוע עבודות יזומות הנדרשות.
 61.2על הקבלן לבצע כל עבודה שקיבל באותו יום עבודה וזאת בשעות העבודה הרגילות עפ"י
הזמנת אחזקה שקיבל מהמפקח.
 61.3עבודה שלא הסתיימה תימשך אף מעבר לשעות העבודה הרגילות.
 .62עבודה דחופה
 62.1עבודה דחופה -הזמנת אחזקה לביצוע עבודה דחופה תימסר טלפונית לקבלן .על הקבלן
להתחיל בביצוע העבודה תוך שעה ממועד מסירת ההודעה.
 62.2על הקבלן לדאוג לקבלת הזמנת אחזקה בכתב למחרת האירוע.
 62.3על הקבלן להחזיק באופן קבוע ולמשך  24שעות ביממה ,צוות מיומן וכלים מתאימים
לביצוע עבודות תיקון וחירום דחופות כהגדרתן לעיל ,בתוך הזמנים הקבועים ,ובעל יכולת
עבודה עצמאית בשטח ובכל שעה ,לרבות גנרטור ,עמודי תאורה ,מובילים ,כלי חפירה
וכיוצ"ב.
 .63קבלת העבודה
 63.1הושלמה העבודה – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב ,והמפקח יתחיל בבדיקת העבודה.
 63.2קבלת העבודה מתייחסת לכל הזמנת אחזקה פרטנית ומחייבת את חתימת המפקח בטופס
הזמנת אחזקה.
 63.3ביומן העבודה יירשמו ע"י המפקח התיקונים וההשלמות אשר ידרשו ,אם ידרשו ,והתקופה
אשר הוקצבה לקבלן לבצע את התיקונים והשלמות .נדרשו תיקונים והשלמות כאמור (להלן
"התיקונים") ,לא תחשב העבודה כמתקבלת ויקבע מועד חדש "לקבלת עבודה" כאמור.
 63.4קבלת עבודה כלשהי אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי מסמכי החוזה.
 63.5למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת בצוע התיקונים נכללת בתקופת הבצוע של העבודה
לפי החוזה ,ולא תינתן לקבלן ארכה כלשהי של תקופת הביצוע בשל הצורך בתיקונים
וביצועם.
39

 63.6תאריך קבלת העבודה על פי סעיף זה יחשב תאריך סיום העבודה ו/או מסירת העבודה ע"י
הקבלן למי בת-ים בכל מקום שאחד המונחים הנ"ל מופיע בחוזה זה.
 63.7אישר המפקח כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו ,או בכפוף לתיקונים ,יהיה המפקח
רשאי לאשר את התשלום לעבודה.
 63.8מי בת-ים רשאית בכל עת לתפוס את העבודה .קבע הממונה כי הושלמה העבודה או הושלם
חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלים במועד מסוים ,חייב הקבלן למסור למי
בת-ים לפי בקשתה את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה כאמור ,הכל לפי הענין,
והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או חלק מסוים מהעבודה ,מחמת דרישות,
טענות ,או תביעות כלשהן שיש לו כלפי מי בת-ים.
 63.9לא בי צע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח ,תהיה מי בת-ים
רשאית לבצע את התיקונים בכוחות עצמה או בכל דרך שתמצא לנכון ,על חשבון הקבלן .מי
בת-ים תגבה הוצאות אלה ,בתוספת  15%מהקבלן ,בתמורה להוצאותיה ולהוצאותיה
הכלליות ,על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת.
 63.10קבלת העבודה או חלקה לאחר ביצוע התיקונים  ,אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו
לפי כל תנאי מתנאי החוזה.
 63.11קבע המפקח או הממונה כי הושלמה העבודה ,או הושלם חלק מסוים ממנה שעל הקבלן
היה להשלימו במועד מסוים ,חייב הקבלן למסור למי בת-ים את העבודה ו/או החלק
המסוים ממנה ,הכל לפי העניין .הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק ממנה
מחמת דרישות ,טענות או תביעות כל שהן שיש לו כלפי מי בת-ים.
 63.12לאחר קבלת העבודה ,חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד והמבנים העראיים
ואת עודפי החומרים השייכים לו .שילמה מי בת-ים בגין חומרים או מבנים אלה ,יעשה בהם
הקבלן כפי שתורה מי בת-ים.
 63.13במידה ונדרשו תיקונים מסוימים על ידי המפקח במקביל לאישורו ,ישאיר הקבלן באתר
העבודה רק ציוד וחומרים הנדרשים להשלמת העבודות .על שאר החומרים והציוד תחול
דרישת פינוי מידית ולקבלן לא תהיה זכות סירוב או ערעור על ביצוע דרישה זו.
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק ט' – שינויים ,תוספות והפחתות
 .64שינויים
 64.1הממונה רשאי להורות ,בכל עת שימצא לנכון ,על עשיית שינויים בעבודה ובכל חלק ממנה,
לרבות שינויים בצורתה של העבודה בכמותה ,באופייה ,בסגנונה ,באיכותה ,בממדיה
וכיו"ב .הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.
 64.2מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה ,רשאי הממונה להורות על:
64.2.1

הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן.

64.2.2

השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות.

64.2.3

שינוי האופי ,הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות.

64.2.4

שינוי גבהי המפלסים ,המתארים והממדים של העבודה ופרטיה.

64.2.5

תוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוע העבודה.

 64.3ההוראה לשינויים תינתן בכתב
 64.4הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה ,אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב מאת
הממונה (להלן " פקודת שינויים").
 .65היקף שינויים בעבודות
 65.1בכתב הכמויות מובאות הערכות משוערות לגבי כמות הפריטים והעבודות שיידרשו
במסגרת המכרז .הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הינן לצורך הערכה ראשונית בלבד
ולא יחייבו את מי בת-ים בכל אופן שהוא .התשלום לקבלן יהיה בכל מקרה בהתאם לביצוע
עבודה בפועל על פי מחירי היחידה בכתב הכמויות ,כאשר התשלום יחושב לכל יחידה בקיזוז
הנחה/תוספת שהוצעה ע"י הקבלן.
 65.2ידוע לקבלן כי מי בת-ים תהיה רשאית להגדיל ו/או להקטין את היקף הכמויות וזאת ללא
שינוי כלשהו במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
 65.3למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי ההקטנה או ההגדלה בסעיפים שונים בכתב הכמויות יכול
ותהיה בכל שיעור שהוא ,כולל ביטול סעיפים במלואם ,וזאת מבלי תוספת או פיצוי כספי
כלשהו בגין כך.

 .66הערכת שינויים
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 66.1ערכו של שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים ,יקבע על ידי הממונה בכפיפות לתנאים
הבאים :
66.1.1

אם במחיר החוזה ישנם פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראות השינויים,
מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים יהיה כמחירם בחוזה.

66.1.2

אם לדעת מי בת-ים אין במסמכי המכרז פריטים זהים או דומים לאלה
שבהוראת השינויים ,הרי:

66.1.3

אם הסעיפים בהוראת השינויים (להלן ":הסעיפים המחליפים") באים במקום
סעיפים שבחוזה ,יקבעו מחירי היחידה של הסעיפים המחליפים לפי ערך השוק,
ובכפוף לכך ששיעור ההוצאות והרווח של הקבלן לא יעלו על  20%ממחיר הפריט
המוחלף.

66.1.4

אם הסעיפים שבהוראת השינויים באים כתוספת לסעיפים שבחוזה ,יקבע
הממונה את מחירי היחידה של הסעיפים שבהוראת השינויים לפי ערך השוק ,או
לפי ערך החומרים והעבודה ,בזמן מתן ההוראה לשינויים ,בתוספת שלא תעלה
על  20%מערך החומרים והעבודה ,כתמורה מלאה ושלימה עבור כל ההוצאות
הכלליות והרווח הקבלני .שעור הרווח וההוצאות הכלליות יקבע על ידי הממונה
בהתאם למהותו ולאופיו של כל שינוי ושינוי ,אך השיעור לא יכול לעלות על .20%

66.1.5

האמור לעיל יחול גם על תעריפי שכר עבודה.

 .67תביעות הקבלן
 67.1הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים,
שלא הותנה עליהם ,ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש שקדם
להגשת הרשימה האמורה.
 67.2תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות ,כאמור בס"ק  73.1לעיל ,רואים את הקבלן כאילו
ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי ,פרט אם הודיע בסוף החודש כאמור על כוונתו העקרונית
להגיש את התביעה ,ובתנאי שאת פרטיה ימסור עד סוף החודש הבא.
 67.3הקבלן לא יפסיק בצוע העבודה מחמת דרישה ,תביעה או טענה כלשהיא שיש לו כלפי מי
בת-ים.
 .68החובה להגיש ניתוח מחירים
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 68.1לצורך קביעת מחירים שהם שינויים בעבודה ,יהא הקבלן חייב  ,על פי דרישת הממונה,
להמציא ניתוח מחירים של מחירי יחידה לסעיפים כל שהם ,תוך פרק הזמן שיקבע הממונה.
 .69איסור לעכב את בצוע השינויים
 69.1הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועם של השינויים או להפסיק את ביצוע העבודות מחמת אי
קביעת ערכם ,או מחמת דרישה ,תביעה או טענה כל שהיא ,ועליו לבצעם מיד עם קבלת
ההוראה מאת הממונה.
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק י' – מדידות
 .70מדידת הכמות והשיטה
 70.1הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות מדויקות
הנדרשות למעשה לצורך ביצוע העבודות על ידי הקבלן.
 70.2הכמויות המדויקות יחושבו על ידי הקבלן על סמך התכניות ועל סמך מדידה בשטח ,הכל
לפי הענין ולפי קביעת המפקח .כל החישובים יעשו בצורה מקובלת באופן שיאפשר ביקורת
נוחה על ידי המפקח .חישובי הכמויות יוכנו על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע העבודה
ובתאריכים המוקדמים ביותר.
 70.3חישוב הכמויות יסתמך על המדידות באתר ויוגש למפקח לביקורת ולאישור .לגבי עבודות
אשר ימדדו בשטח יחולו הסעיפים  76.4עד  76.6להלן.
 70.4לפני ביצוע המדידה של כל חלק בעבודה ,יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד המדידה.
הקבלן מתחייב להיות נוכח במדידה ,או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ,לבצע את המדידות
הדרושות וכן לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא
ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים לשם כך.
 70.5האמור בסעיף זה חל גם לגבי המדידה השנייה.
 70.6לא נוכח הקבלן ,או ממלא מקומו ,בעת המדידות ,רשאי המפקח לבצע את המדידות
בהעדרו ,והקבלן לא יהא רשאי לערער על הכמויות שנקבעו על ידי המפקח על סמך
המדידות .אולם אם נעדר הקבלן במועד המדידה מסיבה שהניחה את דעתו של המפקח
ונמסרה על כך הודעה מראש לפני מועד המדידה כאמור ,ידחה מועד המדידה למועד אחר,
כפי שיקבע על ידי המפקח.
 70.7נוכח הקבלן בעת המדידה ,רשאי הוא לערער תוך  7ימים על כל שנמדד ,והמפקח יקבע מועד
למדידת הכמות האמורה מחדש .נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן למפקח גם לאחר המדידה
השנייה ,יכריע בעניין הממונה והכרעתו תהיה סופית.
 70.8היתה העבודה כולה או מקצתה מוכנה למדידה ,והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות
בהקדם ,לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחיה.
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תנאים כלליים
פרק י"א– תשלומים
 .71תשלומים
 71.1בנוסף לאמור בסעיף  6-11למסמך ג' – 1-החוזה ,יחולו בענין תשלום שכר הקבלן ההוראות
המפורטות בסעיפים כדלקמן.
 .72תשלום מע"מ
 72.1כל תשלום שיבוצע על ידי מי בת-ים ,יתבצע כנגד המצאת חשבונית מס כחוק.
 72.2לכל סכום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין ,כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום .מי בת-ים
רשאית לשלם לקבלן את סכום המע"מ במועד בו עליו לשלם המע"מ לשלטונות המס.
 .73תכולת המחירים
 73.1אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה ,יראו בכל מקרה את שכר החוזה על
כל מרכיביו ככולל את התשלום המלא עבור ביצוע העבודה ,ובין היתר את כל האמור להלן
:
73.1.1

כל העבודה ,הציוד והחומרים ,לרבות הפחת ,ובכלל זה מוצרים מכניים ,עבודות
לוואי וחומרי עזר ,הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי חוזה זה.

73.1.2

תיאום עם כל הגורמים ,לרבות עירית בת-ים ,קבלנים אחרים ,חברת הגז ,חברת
החשמל ,חברת צינור הנפט ,חברת קצא"א ,חברת מקורות ,בזק ,טלויזיה
בכבלים וכיו"ב ,כאמור בחוזה.

73.1.3

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח ,לרבות סילוק
מי גשמים ושאיבת מים.

73.1.4

כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לקבלן ו/או לציוד שבשימושו בעקבות הגשמים
וההצפות לרבות ההוצאות לשם חילוץ הציוד ולרבות הנזקים ,שייגרמו במידה
ויגרמו ,בעקבות השבתת הציוד ואובדן הכנסה אלטרנטיבית.

73.1.5

כל ההוצאות בגין שינוי מקום העבודה תוך כדי ביצוע העבודה בפועל.

73.1.6

הובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקבלן או ע"י מי בת-ים ,המוצרים והציוד
האחר לאתר העבודה ,החזרתם ,ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים
לאתר וממנו.
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73.1.7

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם ,וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו,
אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם.

73.1.8

מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים
לשם כך.

73.1.9

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות.

73.1.10

כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.

73.1.11

הכשרת דרכים זמניות ועוקפות ,אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע
וביטולן לאחר גמר העבודה.

73.1.12

ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.

73.1.13

דמי הביטוח למיניהם ,מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות ,מס קנייה,
מכס ,בלו ,מיסים ,אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

73.1.14

ההוצאות להצבת שלטים כנדרש עפ"י החוזה.

73.1.15

ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.

73.1.16

אספקת מים וחשמל ,כמפורט בחוזה.

73.1.17

ההוצאות לחישוב הכמויות של העבודות המתבצעות.

73.1.18

ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה למי בת-ים.

73.1.19

כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התנאים המפורטים במסמך
ד'.

73.1.20

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק
ותיקונים בתקופתו.

73.1.21

רווחי הקבלן.

אין האמור בסעיף זה גורע מכל סמכות או כוח של מי בת-ים ו/או הממונה ו/או המפקח לעכב ,לחלט,
לקזז ,להפחית או להוסיף סכומים כלשהם עפ"י הוראת חוזה זה ו/או על פי כל דין.
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק י"ב – סיום החוזה או אי המשך ביצועו
 .74תפיסת האתר על ידי מי בת-ים:
 74.1בכל אחד מהמקרים דלהלן ,תהיה מי בת-ים רשאית ,לאחר מתן הודעה מראש של  7ימים,
לתפוס את אתר העבודה ,לסלק את ידו של הקבלן ממנו ,ולהשלים את בצוע העבודה
בכוחות עצמה או בכל דרך אחרת ,ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד והמתקנים
שבאתר העבודה ,וכן למסור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים ולהשתמש
בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למי בת-ים מהקבלן על פי חוזה זה.
74.1.1

כשהקבלן פושט את הרגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים ,או שהוא בפירוק (פרט
להתמזגות עם גוף מאוגד אחר)

74.1.2

כשהקבלן מסב את החוזה ,כולו או מקצתו לאחר ,או מעסיק קבלן משנה בבצוע
העבודה ללא הסכמת מי בת-ים בכתב.

74.1.3

כשהקבלן מסתלק מביצוע העבודה.

74.1.4

כשאין הקבלן מתחיל בבצוע העבודה ,או שהוא מפסיק את מהלך ביצועו ,ואינו
מציית ,תוך  7ימים ,להוראה בכתב של הממונה להתחיל או להמשיך בבצוע
העבודה.

74.1.5

כשהממונה סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמתו במועד
הקבוע בחוזה או במועד שהוארך ,אם הוארך ,להשלמתו ו/או שהקבלן אינו עומד
בלוח הזמנים לדעת הממונה ,והקבלן אינו מציית תוך  7ימים להוראה בכתב
מהממונה ,המפרטת את האמצעים שעל הקבלן לנקוט במטרה להבטיח את
השלמת העבודה במועדה.

74.1.6

כשיש בידי הממונה הוכחות להנחת דעתו ,שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה.

74.1.7

כשיש בידי הממונה הוכחות להנחת דעתו ,שהקבלן או אדם אחר בשמו של
הקבלן ,נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק או טובת הנאה כל שהיא בקשר
לחוזה ,או לכל דבר הכרוך בבצוע החוזה.

74.1.8

תפיסת אתר העבודה וסילוק ידי הקבלן ממנו לפי ס"ק  77.1אין בו משום ביטול
החוזה על ידי מי בת-ים ,והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה,
פרט להתחייבויות שמי בת-ים תמנע מהקבלן למלאן.
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק י"ג – הפרות ופיצויים

 .75מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל
הסעדים והתרופות המוקנים לה ,על פי חוזה ועל פי כל דין.
 75.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,
כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  30יום
ממועד ביצועם.
 75.2מונה לנכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.
 75.3הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון ,או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק ,או שהוצא נגדו צו
פירוק ,או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו ,כולם או חלקם ,או שקבלן פנה לנושיו
למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף  233לפקודת החברות (נוסח
חדש) ,התשמ"ג .1983
 75.4כשהקבלן כלל לא התחיל בביצוע העבודה ,או שהפסיק את ביצועה ולא ציית תוך  7ימים
להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה ,או כשהסתלק מביצוע
העבודה בכל דרך אחרת.
 75.5כשהמפקח סבור שקצב העבודה איטי מדי והקבלן לא יוכל להשלים את כל העבודה במועד
שנקבע לכך ,והקבלן לא ציית תוך  7ימים מיום קבלת הוראות בכתב מהמפקח להוראותיו,
ולא נקט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד
שנקבע בחוזה ,כפי שהוארך או הוקדם לפי הוראות סעיף  51לחוזה זה.
 75.6כשיש בידי הממונה הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה
בכתב לא נשאה תוצאות רצויות.
 75.7כשהקבלן הסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה-
בלי לקבל את הסכמת מי בת-ים בכתב.
 75.8אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה למי בת-ים לפני חתימת
חוזה זה עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת מי בת-ים לחתום על חוזה זה.
 75.9הוכח להנחת דעתה של מי בת-ים כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה או לא מבצע סעיף עיקרי
בו.
 75.10כשיש בידי מי בת-ים הוכחות להנחת דעתה שהקבלן או אדם או גוף בשמו של הקבלן ,נתן
או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר
הכרוך בביצוע החוזה.
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 .76הפר הקבלן חוזה זה תהא מי בת-ים זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל
דין .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה והופר חוזה זה הפרה יסודית על ידי הקבלן תהא מי
בת-ים זכאית לפיצויים מוסכמים בסך בשקלים חדשים השווה לסכום הערבות הבנקאית כנקוב בסעיף
 11לחוזה  ,ו/או לבטל את החוזה ו/או לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודה ו/או לתפוס את
החזקה באתר העבודה ,ובנוסף ובמקרה של ביטול החוזה קודם להשלמת ביצוע העבודה להשלים את
ביצועה באמצעות קבלן אחר ,ו/או לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות
הבנקאית.
 .77החליטה מי בת-ים לבטל את החוזה תיתן החברה לקבלן הודעה על כך בכתב (להלן" :הודעת הביטול").
 .78עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה ולמסור את החזקה בו לידי
החברה .הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה למי בת-ים בגין תביעה ו/או טענה כלשהי
שיש לו כלפי החברה  ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגבי אותם סכומים.
 .79עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל ממי בת-ים את שווי העבודה שבוצעה על ידו
עד למועד הודעת הביטול לפי קביעת שמאי מוסכם ,וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע למי
בת-ים מהקבלן על פי הוראות חוזה זה.
 .80החליטה מי בת-ים לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן אחר,
תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן ,והוא יישא ,בנוסף להוצאות האמורות ,בתוספת
 15%מהן כתמורה להוצאות משרדיות ,מימון ותקורה.
 .81תפסה מי בת-ים את אתר העבודה ,יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב ,תוך  14יום מיום תפיסת האתר,
ויציין בהודעה תוך  45יום מיום תפיסת האתר ,את הערך המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד
תפיסת אתר העבודה ,ואת פירוט החומרים ,הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה באותה שעה.
 .82תפסה מי בת-ים את אתר העבודה ,ויהיו בו חומרים ,ציוד או מתקנים ,רשאי המפקח בכל עת שהיא
לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים ,הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ,ואם
לא ציית הקבלן לדרישה זו בתוך  15ימים ,רשאית מי בת-ים על חשבון הקבלן ,לסלקם מאתר העבודה
לכל מקום שייראה בעיניה ,ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם להם .מבלי לגרוע מן האמור
לעיל תהיה מי בת-ים רשאית להשתמש בחומרים ,בציוד ובמתקנים של הקבלן להשלמת העבודה ,או
למוכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע למי בת-ים מאת הקבלן.
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 .83נתפס אתר העבודה  -לא תהא מי בת-ים חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה ,אלא בכפוף
לסעיף  92להלן.
 .84תפסה מי בת-ים את אתר העבודה ,זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו עד
ליום תפיסת אתר העבודה ,כפי שהוערכו ע"י המפקח ,וכן לתשלום עבור החומרים  ,הציוד והמתקנים
שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו ע"י מי בת-ים ,או לתשלום הערך הנומינלי של החומרים ודמי שימוש
בציוד ובמתקנים שנתפסו כאמור ,הכל – לפי השווי והערך שיקבע המפקח ,בניכוי כל ההוצאות,
הנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או ייגרמו למי בת-ים עקב הפרת החוזה ע"י הקבלן ו/או עקב הצורך
להשלים את ביצוע העבודה ,כפי שיוערכו ע"י מי בת-ים.
 .85הוראות פרק זה באות להוסיף על זכויות מי בת-ים לפי החוזה ולפי כל דין ,ולא לגרוע מהן.
 .86על הוראות והפרות חוזה זה יחול חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א .1970 -
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק י"ד – שונות
 .87קיזוז
 87.1מי בת-ים רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה ,כל חוב ,בין קצוב ובין
שאינו קצוב ,המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שביניהם או על פי כל
דין .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של מי בת-ים לגבות את החוב האמור בכל דרך
אחרת.
 87.2בחישוב הקיזוז או החיוב כאמור ,יוצמדו ההוצאות למדד המחירים לצרכן על ידי הכפלה
של המדד האחרון אשר היה ידוע ביום בצוע החיוב או הקיזוז במדד אשר היה ידוע ביום
תשלום ההוצאה הכרוכה בבצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור על ידי מי
בת-ים.
 .88ביצוע על ידי מי בת-ים
 88.1כל התחייבות ,לרבות נשיאה בהוצאות אשר על הקבלן היה לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע
מלבצעה ,והוראות אשר קבל המפקח ,או הממונה או מי בת-ים ואשר נמנע מלציית להלן,
על אף שהתחייב לכך בחוזה זה ,תהיה מי בת-ים רשאית לבצען בעצמה או באמצעות
אחרים.
 88.2מי בת-ים תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים האמורים בס"ק  91.1בהוצאות אשר
נגרמו לה בבצוע כל אותן התחייבויות או הוראות ,בתוספת  15%שיחשבו כהוצאות כלליות.
 88.3מי בת-ים לא תתחיל בבצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בס"ק  91.1לפני מתן
התראה של  15ימים לקבלן.
 88.4אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות מי בת-ים לגבות
את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.
 .89שימוש או אי שימוש בזכויות ,סטיות והארכות
 89.1הימנעות מי בת-ים מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה במקרה מסוים או
בכלל ,אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,ואין
ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהוא על זכות לפי חוזה זה.
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 89.2הסכמה מצד מי בת-ים ו/או הממונה ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה ובמקרה מסוים
לא תהיה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
 89.3כל ויתור ו/או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי מי בת-ים או מטעמה,
לא יפגעו בזכויותיה של מי בת-ים ולא ישמשו צידוק או הגנה בקשר להפרה ו/או אי קיום
מצד הקבלן ,ולא יחשבו כויתור מטעם מי בת-יםעל זכות מזכויותיה.
 89.4כל הודעה שצד אחד צריך ליתן לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי
הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה
ע"י הצד אליו נועדה  72שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל ,ואם נמסרה ביד ,מיד
עם הימסרה.
 89.5סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה ,תהא לבית משפט השלום
בבת-ים או לבית המשפט המחוזי בתל אביב ,על פי הסמכות העניינית.
 89.6הקבלן ישא בהוצאות חוזה זה ובהוצאות ביול כל המסמכים האחרים הקשורים או נובעים
מחוזה זה.
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מסמך ד' – תנאים כלליים
פרק ט"ו  -בדק ותיקונים
.90

הגדרת "תקופת הבדק"
 90.1לצורך החוזה ,תקופת הבדק פירושה שנה תמימה שמניינה יתחיל מיום קבלת העבודה
בשלמותה ושינוי סטאטוס ל"הושלם" בהזמנת אחזקה.
 90.2קבלת עבודה כלשהי אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי מסמכי החוזה
ומתייחסת לכל הזמנת עבודה באופן פרטני.

 .91תיקונים ע"י הקבלן
 91.1במקרה של פגמים ,ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו במשך תקופת הבדק ומהווים
תוצאה מביצוע עבודה לקויה או רשלנית או תוצאה משימוש בחומרים לקויים או לא
תקינים ,יהא הקבלן חייב לתקנם על חשבונו – הכל לפי דרישת מי בת-ים ובמועד שנקבע
ע"י הממונה בכתב .הדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת
הבדק .ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן בלבד.
 91.2במידה והתיקונים המפורטים בס"ק  94.1לעיל לא בוצעו לשביעות רצונו של הממונה או בא
כוחו ,רשאית מי בת-ים לבצע את התיקונים הדרושים בכוחות עצמה או ע"י ספקים אחרים
ולחייב את הקבלן בגין ההוצאות הכרוכות בכך.
 91.3מי בת-ים רשאית להסב את אחריות הקבלן בתקופת הבדק לעיריית בת-ים או לכל גוף
אחר ,ובלבד שתינתן על כך הודעה לקבלן בכתב.
 .92פגמים וחקירת סיבותיהם
 92.1נתגלו פגם/ים ,ליקוי/ם וקלקול/ים בעבודה ,בזמן ביצוע או במהלך תקופת הבדק ,רשאי
הממונה לחקור ,את סיבת הפגמים ,הליקויים והקלקולים כאמור .נמצא שהפגם/ים,
הליקוי/ם או הקלקול/ים אינם תוצאה מפעולות הקבלן ,יחולו הוצאות החקירה
והתיקונים על מי בת-ים .נמצא שהפגם/ים ,או הליקוי/ם או הקלקול/ים הינם תוצאת
עבודות/פעולות הקבלן ,במהלך תקופת הבדק ,יחולו הוצאות החקירה על הקבלן ,וכן יהא
הקבלן חייב לתקן על חשבונו את הפגמים ,הליקויים ,הקלקולים וכל הכרוך בכך .אם אין
הפגמי ם ,הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למי
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בת-ים בסכום שייקבע ע"י הממונה.
 92.2במידה והפגמים ,הליקויים ,הקלקולים וכל הכרוך בכך אינם ניתנים לתיקון ,או בגינם
נדרשת מי בת-ים לשלם פיצויי נזקין או לכסות הוצאות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה
מהפגמים ,הליקויים ,הקלקולים המוזכרים לעיל ובכלל ,יהיה הקבלן חייב בתשלום
פיצויים למי בת-ים ,בסכום שיקבע ע"י הממונה.
 92.3ההחלטות אם הפגם/ים ניתן/ים לתיקון או לא תהינה בידי מי בת-ים או גוף אחר המוסמך
על ידה.
 .93תיקונים ע"י אחרים בתקופת הבדק – על חשבון הקבלן
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 93.1לא ימלא הקבלן אחר הוראות הסעיפים  93עד  95דלעיל ,רשאית מי בת-ים לבצע את
העבודות האמורות ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת .במידה ומי בת-ים תישא בהוצאות
בגין העבודות הנ"ל ,תהא מי בת-ים רשאית לגבות או לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל
זמן שהוא את ההוצאות האמורות ,בתוספת של  15%שיחשבו כהוצאות כלליות.

לראיה באו הצדדים על החתום

___________________
מי בת-ים

____________________
הקבלן
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מסמך ג()4

מפרט כללי בהוצאות הועדה הבין-משרדית (משרד ביטחון מע"צ ומשרד הבינוי
והשיכון) על פרקיו השונים ,בהוצאה האחרונה
קישור לחוברת המפרט הכללי לעבודות בנייה באתר )(mod.gov.il
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מסמך ג()5

מפרט טכני מיוחד

פרק  00מוקדמות
00.01

תאור העבודה ותנאים מיוחדים
במסגרת הסכם זה יש לבצע עבודות אחזקה ברשת הביוב העירונית בתחומי העיר בת ים.
המפרט המיוחד להלן כולל תיאור ופירוט עבודות אחזקה של רשת הביוב.
א .אחזקת רשת הביוב – העבודה כוללת :
.1

אספקת צנרת ביוב ,מגופים ,מחברי תיקון ,ושאר האביזרים הנדרשים לביצוע העבודות
כאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.

.2

ביצוע תיקוני פיצוצי צנרת ,נזילות ,דליפות וכיו"ב.

.3

חידוש ושיקום חיבורי ביוב ,תיקונים של המערכות הקיימות ,התאמת גובה שוחות ,עיבודים,
והחזרת מצב לקדמותו בעבודות ביוב לרבות ,תיקוני נזקים וקריסות בקווי ביוב וסניקה וכד'.

.4

עבודת הקבלן לאחזקת רשת הביוב תכלול את כל האמצעים הטכניים הנדרשים לביצוע
העבודה ובכללם :אספקה ,הובלה והתקנת צנרת ואביזרים ,מחברי תיקון למיניהם ,ביצוע
מעקפים על קווי ביוב עם משאבות ניידות וקווי סניקה ,כלים מכניים לביצוע העבודה ,כלי
רכב ,תקשורת ,נקיטת כל אמצעי הבטיחות לרבות סימון ושילוט ,הכוונת תנועה ,הסדרי
תנועה ,קבלת אישורים מהרשויות השונות ובכללן ,משטרת ישראל ,חברת חשמל ,בזק ,הוט,
סלקום ,פרטנר ,IBC ,רשות העתיקות ,איגודן ,נת"ע ,נתיבי ישראל ,רכבת ישראל ,מקורות,
קו מוצרי דלק ,ק.צ.א.א ,עיריית בת ים ,תאגיד המים "מי בת ים" וכיו"ב.

.5

שאיבת נוזלים ,פתיחת סתימות ,ניקוי קווים ושוחות ,צילום צנרת

.6

וכל שאר העבודות הנדרשות על פי המפרט ,כתב הכמויות והנחיות המזמין.

.7

אחזקת רשת הביוב תתבצע לפי עבודה בפועל על פי כתב הכמויות של הסכם זה.
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00.02

תאום עם קבלנים וגורמים אחרים
יתכן ובמקביל לבצוע עבודת הקבלן על פי מכרז/חוזה זה ,יועסקו באתר העבודה קבלנים נוספים
ע"י המזמין ו/או גורמים אחרים (כגון בזק ,חח"י וכד').
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לתאום עבודתו עם הקבלנים האחרים ,או מי מטעמם.
הקבלן יידרש לעבוד בתאום עם התקדמות עבודות הקבלנים האחרים תוך כדי הפסקות ,ללא
תשלום נוסף עבור ההפרעות וההפסקות.
לשם תאום העבודה עם עבודת הקבלנים האחרים ,יהיה המפקח רשאי לשנות את סדר הבצוע של
עבודות הקבלן ,ושינוי זה לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים כמצויין בחוזה ,ולא יהווה עילה
לתביעות כלשהן מצד הקבלן.

00.03

דרישות מיוחדות
 .1כל העובדים המועסקים בפרויקט יהיו עובדי הקבלן הזוכה .לא תותר העסקת קבלני משנה,
אלא באישור ובהסכמת התאגיד מראש ובכתב.
 .2על הקבלן להחזיק באופן קבוע בתחום של עד  30ק"מ מגבולות השיפוט של העיר ,צוות עובדים
מקצועיים בין השעות  .07:00-19:00הצוות יכלול מנהל עבודה ,רתך מוסמך ,פועלים פשוטים,
מחפרון +מפעיל וכיו"ב.
 .3בעבודות ריתוך צנרת פלדה יאושרו אך ורק רתכים בעלי תעודות הסמכה מאושרות לריתוך
ממוסד המוסמך לכך.
בעבודות ריתוך צנרת  HDPE/ P.Eיועסקו אך ורק רתכים אשר עברו הסמכה במפעל היצרן.
 .4הקבלן על צוות עובדיו וכל כלי העבודות הנדרשים ,לרבות :מחפרון ,רתכת ,קומפרסור וכו'
יהיה מוכן להגעה לאתר העבודה בימי חול בין השעות  07:00-18:00בתוך שעה ממועד
הקריאה ובשבתות ,חגים ובין השעות ( 19:00-07:00שעות הלילה) בתוך שעתיים ממועד
הקריאה.
 .5על הקבלן להחזיק מלאי של צינורות ואביזרים לתיקון על פי הרשימה המצורפת .כל החומרים
הנדרשים יאוחסנו בטווח של  30ק"מ מגבולות הישוב.
.8

על הקבלן לדאוג לקבלת כל האישורים המתאימים מהרשויות ,כגון :משטרת ישראל ,חברת
חשמל ,בזק ,הוט ,סלקום ,פרטנר ,IBC ,רשות העתיקות ,איגודן ,נת"ע ,נתיבי ישראל ,רכבת
ישראל ,מקורות ,קו מוצרי דלק ,ק.צ.א.א ,עיריית בת ים ,תאגיד המים "מי בת ים" וכיו"ב
וזאת לצורך בצוע העבודה שהוטלה עליו מטעם הרשות ועל חשבונו ,למעט תשלום עבור פיקוח
ושוטרים בשכר שיהיה על חשבון התאגיד והקבלן בחלוקה של  50%לכל אחד.

 .6עבודות הביוב המתוארות במפרט המיוחד ובכתב הכמויות כוללות ביצוע של עבודות תחזוקת
רשת ביוב בתנאי ביוב זורם (מערכות זורמות ,קווי גרביטציה וקווי סניקה ,צורך בביצוע
מעקפים לביוב וכדומה) ועבודות ביוב אחרות ברחבי העיר ,בהם מבוצעות העבודה "על יבש".
 .7על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים במהלך העבודה ,בכלל זה את תיאום הסדרי
התנועה .
 .8בגמר העבודה ,יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו ,כולל סילוק הפסולת ועודפי החפירה לאתר
מאושר על ידי הרשויות המוסמכות.
 .9הקבלן אחראי לכל הליקויים בעבודה ועליו לתקנם באופן מיידי.
 .10על הקבלן להביא בחשבון במחירי היחידה שהעבודה תתבצע בשלבים ולא ישולם בנפרד בעבור
העבודות הנוספות הכרוכות בכך ,כגון:
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00.04



התאמת רומי מכסים לפני כביש ומדרכה סופיים.



בצוע הסתעפויות לחציית כביש בשלבים ,עפ"י אישורי המשטרה ,כולל סתימת
החפירה ופתיחתה מחדש עפ"י שעות העבודה שיותרו לבצוע ע"י המשטרה.

התאמה בין התקנים ,מפרט ,כתב כמויות ותכניות
המפרט מהווה השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות
תמצא את ביטויה הנוסף במפרט .התגלתה סתירה בתיאורי עבודה כלשהי בין המפרט לבין כתב
הכמויות ו/או התכניות ,או התגלו טעויות ו/או השמטות כלשהן במסמכים הנ"ל ,חייב הקבלן
להביא את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח לא יאוחר משבוע ימים לפני התחלת הבצוע של אותו
חלק מהמבנה שלגביו התגלו הטעויות כאמור לעיל ,והמפקח יקבע איך תבוצע העבודה .לא הביא
הקבלן את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח כאמור לעיל-תחולנה על הקבלן כל ההוצאות -
בחומר ו/או בעבודה ,ו/או הנזקים שיגרמו עקב כך.

00.05

הפרעות ומכשולים
על הקבלן ללמוד ולהכיר את כל המכשולים התת-קרקעיים ,כגון :מים  ,ביוב ,כבלי טלפון ,כבלי
חשמל ,צנרת גז ,כבלי חב' הטלוויזיה וכו' .על הקבלן להימנע מכל פעולה אשר עלולה לגרום להם
נזקים  ,לתמוך את המבנים ,צנרת כבלים וכיו"ב.
בכל מקרה של חציית מתקן תשתית קיים ,כביש ,קווי צינורות של מים ,ביוב ותיעול ,כבלים של
טלפון וחשמל ,צנרת גז ,יסודות מבנים או כל מתקן קיים אחר ,ידאג הקבלן בטרם תחילת
העבודות לקבלת רשות או רישיון (במידה ודרוש) לשם ביצוע סדיר של העבודות .הקבלן מתחייב
למלא בקפדנות אחר תנאי הרישיון ובהתאם להוראות המהנדס .עבודות חפירה וכן כל עבודה מסוג
אחר ,בקרבת מתקנים קיימים יבוצעו בצורה כזו שלא יגרם להם נזק ותאפשר את פעולתם
השוטפת התקינה.
לפני כל חציה יהיה על הקבלן להתקשר עם הגורם המתאים המחזיק ומפעיל את השרות והקשור
במתקן ולתאם עם הגורם או הגורמים המתאימים את הפעולות בקרבת המתקן .בכל מקרה
שמתקן כל שהוא יפגע תוך כדי עבודתו של הקבלן ,יהיה עליו להודיע על כך לבעלים ולאחראים
ולכל הגורמים הקשורים במתקן שנפגע ולגשת מיד לתיקון הנזק לפי הוראותיהם ועל חשבונו הוא.
את כל ההוצאות הקשורות בסידורי החצייה יכלול הקבלן במחירי היחידות השונים הנקובים
ברשימת המחירים.
הקבלן מתחייב להחזיר למצבם המקורי ועל חשבונו את המתקנים והנכסים שייפגעו תוך כדי
מהלך העבודה לרבות  :מדרכות ,כבישים ,צינורות למיניהם ,שרותי חשמל ,טלפון ,ביוב ,תיעול,
נטיעות וכל רכוש פרטי או ציבורי אחר
עבור הסרת מכשולים ,כגון :אבנים ,עצים ,גדרות וכיו"ב לא תשולם כל תוספת מחיר.
העבודות תבוצענה תוך גרימת מינימום אי נוחות לתושבים ותוך הסדרת מעבר לכלי רכב ולהולכי
רגל וכיו"ב ,בכפוף להנחיות התאגיד והעיריה.

00.06

רישיונות ואישורים
לפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן ,לפי הצורך ,למהנדס התאגיד ו/או למנהל הפרויקט ו/או
למנהל התפעול את כל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים לבצוע העבודה לפי התכניות ,לצורך זה
המזמין מתחייב לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל
הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות
הדרושות לצורך קבלת הרישיונות ,תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם .כוונת
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המילה רשויות בסעיף זה הינה :משרדי ממשלה ,רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם,
משטרת ישראל ,חברת חשמל ,בזק ,הוט ,סלקום ,פרטנר ,IBC ,רשות העתיקות ,איגודן ,נת"ע,
נתיבי ישראל ,רכבת ישראל ,מקורות ,קו מוצרי דלק ,ק.צ.א.א ,עיריית בת ים ,תאגיד המים "מי
בת ים" ,רשות הניקוז וכל רשות אחרת גם אם איננה מצוינת בסעיף זה ואשר יידרש ממנה רישיון
לצורך ביצוע העבודות ,עפ"י בירור שיבוצע ע"י הקבלן באחריותו המלאה.
כל ההוצאות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות והרישיונות השונים ,יהיו על חשבון
הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורן בנפרד .השגת כל האישורים
ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות הינה באחריותו הבלעדית של הקבלן,
ולא תהווה עילה לעיכוב ו/או שינויים בלוח הזמנים לביצוע.
00.07

חציית כבישים ותכנון הסדרי תנועה
מחירי היחידות יכללו את כל הקשיים והסידורים שידרשו ע"י מתכנן התנועה מטעם הקבלן,
המשטרה ,משרד התחבורה הרשות המקומית וכל רשות ו/או גוף אחר והתאום עמם ,כולל עבודה
בשלבים ,עבודה מזורזת במשמרות ,לרבות עבודת לילה ,התקנת השילוט הדרוש ,וכן השגת כל
הרישיונות הדרושים .על הקבלן לדאוג לליווי ופיקוח משטרתי במהלך כל העבודה.
התשלום בעד העסקת שוטרים בשכר ו/או כל פיקוח של גורם רשותי אחר (בזק ,רשט"ג ,רשות
העתיקות ,הגנת הסביבה וכדומה) יעשה על ידי המזמין (התאגיד) והקבלן בחלוקה שווה (.)50-50
במידה ולהחלטת המזמין ,שילם הקבלן בעד פיקוח כמפורט לעיל לצורך קידום העבודה ,יפצה
המזמין את הקבלן ע"פ העלות האמיתית ,כנגד קבלות וחשבוניות ללא תוספת תקורות או עלויות.
במידה וכתוצאה מעבודה לא יעילה על דעת המזמין וליקויים בהתארגנות לביצוע העבודה  /תיקון
ובמהלכה נדרש המזמין לתוספת תשלום עבור הזמנת פיקוח  /הזמנת שוטרים ,יישא הקבלן בעלות
זאת.
על הקבלן לתכנן עבודות התנועה ,התמרור וכל המשתמע מהסדרי התנועה הנדרשים ע"י העיר,
התאגיד ,המשטרה ,נתיבי ישראל וכו' .על הקבלן החובה להעסיק מתכנן תנועה ולדאוג לאישור
תכנית הסדרי התנועה ברשויות המתאימות כתנאי לתחילת העבודות וזאת ללא כל תשלום נוסף.
על הקבלן יהיה לחצות כבישים ולעבוד לאורך כבישים במספר שלבים ,לרבות במשמרות ועבודות
לילה בהתאם להוראות המשטרה והמפקח ,במטרה לגרום למינימום הפרעות לתנועת כלי הרכב.
לא יהיה זכאי הקבלן לשום תשלום נוסף עבור עיכובים ,קשיים ,וסידורים מיוחדים הכרוכים
בחציות הנ"ל .על הקבלן יהיה לספק ולהתקין למשך ביצוע העבודה את כל השילוט שיידרש,
להכוונת תנועה ,ע"י המשטרה ,המפקח ,ומח' התנועה של העיר.
רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות הנ"ל וכלל
אותן במסגרת הסעיפים השונים בכתב הכמויות.

00.08

אספקת מים וחשמל
הקבלן ידאג לספק את כמויות המים הדרושות והחשמל הדרוש לביצוע העבודות הכלולות בחוזה
לרבות התשלומים הכרוכים בכך.
רואים את הקבלן כמי שבדק ווידא את סידורי הספקת המים.
התקנת החיבורים והובלת המים ממקומות החיבור למקום העבודות תיעשה על ידי הקבלן ועל
חשבונו .הקבלן יבצע את החיבורים ,יניח צינורות זמניים ,יתקין מיכלי אגירה  -באם יידרשו ,כדי
להוביל ולספק את המים למקום העבודה .את כל ההוצאות הנ"ל הקשורות בהובלת המים יכלול
הקבלן במחירי היחידה הנקובים בהצעתו.
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הקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו .במידה וניתן הדבר,
יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים עירוניים ,וזאת בתנאי שיתקין שעוני
מדידה ,וכל זאת באישור המפקח.
הקבלן יעשה על חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם,
כגון :הפעלת משאבות ,הנחת צינורות ,מכלים ,מכלים רזרביים ,מכוניות וכד' .כל ההוצאות
הקשורות באספקת המים ובהובלתם הנקובים יכללו בהצעת הקבלן ולא ישולמו בנפרד.
הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודה על ידי הפעלת דיזל-גנרטורים או
התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון :קבלת
אישורים מחברת חשמל וכד' ,וכל זאת באישור המפקח.
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00.09

קריאות תיקון
00.09.1

כללי
.1
.2
.3

00.09.2

העבודה תתבצע  24שעות ביממה 365 ,יום בשנה על פי קריאות שיקבל הקבלן על פי
הנחיות מאת נציג המזמין .הקבלן מחויב לצאת לכל קריאה מנציג התאגיד.
עבודות שמהותן אינן תחזוקה שוטפת או תחזוקת שבר ,יבוצעו על פי לוח זמנים מוסכם
מראש בין המזמין ובין הקבלן .היקף העבודה יימסר לקבלן עם אומדן ביצוע ולו"ז .לוח
הזמנים לסיום העבודה יהווה נספח מחייב במכתב ההזמנה של המזמין אל הקבלן.
בעבור עבודת לילה ,שבת וחג לא תשולם לקבלן כל תוספת.

קריאות לעבודות דחופות
.1
.2

.3
.4

על הקבלן לספק למזמין פרטי התקשרות של  2אנשי קשר (לפחות) אחראים מטעמו
שאליהם ניתן לפנות  24שעות ביממה במשך כל ימות השבוע.
קריאות לתיקון פיצוצי ביוב ,פתיחת סתימות ועבודות חירום (לפי שיקול דעת נציג
המזמין) ,תועברנה על-ידי מוקד התקלות של התאגיד או מפקח העבודה מטעם התאגיד
למוקד התקלות של הקבלן ,ו/או לצוותי העובדים מטעמו ,טלפונית ,באמצעות מערכת
הקשר במקביל להודעה הטלפונית יישלח לקבלן פקס ו/או מייל ו/או מסרון ( )SMSובו
פירוט האתר בו נדרש לתקן את הפיצוץ בקו הביוב ,אנשי הקשר באתר תוך פירוט שמות
וטלפונים ,שעת העברת ההודעה לקבלן וסוג התקלה במידת האפשר.
עבודות תיקון פיצוצי ביוב ,פתיחת סתימות ועבודות חירום (לפי שיקול דעת נציג
המזמין) ,תבוצענה על-ידי צוותי העובדים מטעם הקבלן בכל שעות היממה 7 ,ימים
בשבוע .
על הקבלן להגיע לאתר ולהתחיל בביצוע העבודה בתוך שעה ממועד הקריאה .בשבתות,
חגים ובין השעות ( 18:00-07:00שעות הלילה) בתוך שעתיים ממועד הקריאה.
העבודה תמשך ברצף ,תוך נקיטה בכל האמצעים ושימוש בכל המשאבים לרבות הגדלת
כוח אדם ועבודות לילה ,הכל עד לסיום העבודה בהקדם האפשרי.

.5

על הקבלן להודיע למוקד התקלות של המזמין על הגעתו לאתר העבודה באמצעות
מערכת ניהול התקלות אשר נמצאת בתאגיד וכן לצלם את מקום התקלה בתחילת
העבודה ובסיומה .בנוסף יעדכן הקבלן במערכת את נתוני התשתית לפי דרישת המזמין,
וכן מיד עם סיום ביצוע תיקון התקלה יעדכן הקבלן על סגירת האירוע ומהות התיקון
שבוצע .הדיווח יהיה באמצעים שיקבעו ע"י הנהלת התאגיד.
עדכון התקלה במערכת לניהול התקלות על פי דרישות התאגיד ובזמן אמת (בתנאי
שקיימת בתאגיד) הינו תנאי לתשלום החשבון.
במידה והקבלן לא ישתמש  /יעדכן את מערכת ניהול התקלות בזמן אמת על פי דרישת
התאגיד ,לרבות צילום העבודה לפני ואחרי – יוטל על הקבלן קנס כספי כמוגדר בטבלת
הקנסות.
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00.10

שילוט ,בטיחות וגיהות
 .1על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות עפ"י האמור
בחוק ,כגון :שלוט הקשור לתפקודו של הקבלן ,שלוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה
ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה ,קבלת אישורים
תקופתיים לגבי ציוד מכני ,ציוד הרמה ,כלי עבודה מכניים וחשמליים ,ציוד מגן אישי ,הגנה
בפני מקומות וחומרים מסוכנים.
הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת ,משרד העבודה ,חברת
החשמל ,חברת בזק וכיו"ב .כל הנ"ל כלול בשכר החוזה .לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין
אי-ידיעת דרישה כלשהיא של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.
 .2הקבלן הוא האחראי לבטיחות באתר העבודה וזאת בהתאם לתקנות הבטיחות השונות מטעם
משרד העבודה .הקבלן מצהיר שהוא אחראי על בטיחות בזמן ביצוע העבודה ויש לו ידע מספיק
לכך בהתאם להוראות המכרז ובהתאם להוראות הדין.
 .3לפני תחילת העבודה על הקבלן להצטייד על חשבונו במעקות בטיחות ניידים ,בשלטי אזהרה
ושלטי הכוונת תנועה (כולל פנסים לשעות הלילה עם מערכת הטענה סולרית) ושאר אמצעי
הזהירות הנדרשים לבטיחות העבודה ולבטיחותו ונוחיותו של הציבור ולהתקינם בכל מקום
שיהיה צורך בכך ,או שיידרש ע"י המנהל ,בא כוחו או המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על
פי הוראה מצד רשות מוסמכת כל שהיא לדאוג לשלמותם במשך כל זמן העבודה ולהורידם מיד
לאחר תום תוקפם במקום.
בעבור אספקת והתקנת ציוד הבטיחות הנדרש לא ישולם לקבלן בנפרד ומחירו כלול במחירי
היחידה השונים.
 .4הקבלן מתחייב להתקין ,לספק ולהחזיק ,על חשבונו הוא ,שמירה ,גידור יציב (גדרות ברזל ולא
סרטי סימון) סביב כל בור שנחפר במשך יום העבודה וכל עוד הבור פתוח ,תמרורי אזהרה,
הצבת שילוט ופנסים מהבהבים ,הסדרת מעבר בטוח להולכי רגל ולכלי רכב וכל שאר אמצעי
הזהירות הנדרשים לביטחון העבודה ולביטחונו ונוחיותו של הציבור.
 .5בעת ביצוע העבודה ידאג הקבלן המבצע ל-
• שילוט להכוונת תנועה ,אשר יוצב משני עברי החצייה ,ע"פ הנחיות המשטרה ,תאגיד יועץ
התנועה והעיר.
• שלטי הכוונה להולכי רגל ,ע"פ הנחיות המשטרה ,יועץ התנועה והעיר.
• אישור משטרת ישראל (במידת הצורך)
 .6בעבור נקיטת כל אמצעי הזהירות אשר צוינו במפרט ו/או נדרשו ע"י משרד העבודה ו/או ע"י
הרשויות השונות ו/או לצורך בטיחות בעבודה ו/או ע"י המפקח לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה
כלול במחיר הכללי.
 .7הקבלן מתחייב לדאוג שהעובדים המועסקים על ידו ילבשו בשעת ביצוע העבודות אפוד זוהר
אשר יהיה בולט באור ובחושך ,כאמצעי בטיחות .על בגדי העובדים יוטבע שם התאגיד וכן שמו
וסמלו של הקבלן במקום בולט.
 .8הקבלן מתחייב להציב על הרכבים והציוד המכני הנדסי המועסקים על ידו באתר שלטים
המציינים את שם התאגיד וסמלו .השלטים יוצבו במקום בולט וגודלם יתואם עם המפקח.
אגרת שילוט אם תחול ,תמומן ע"י הקבלן.
 .9על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות עפ"י האמור
בהוראות הדין ,כגון :שילוט הקשור לתפקודו של הקבלן ,שילוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי
מנהל העבודה ופרטים על "ממונה הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה ,קבלת
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אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני ,ציוד הרמה ,כלי עבודה מכניים וחשמליים ,ציוד מגן אישי,
הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים.
הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת ,משרד העבודה ,חברת
החשמל ,חברת בזק ו כיו"ב .כל הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים .לא תתקבל כל טענה של
הקבלן בגין אי-ידיעת דרישה כלשהיא של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.
 .10בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים
המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי
הגישה אליו ,לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיהם,
לרבות "הקבלנים האחרים" ,לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה
על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת
על חשבונו בלבד.
הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי
הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.
 .11מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר ,חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות
ולהשלים את הגדרות ,באם נפגעו.
 .12הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל
שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה ,אמצעי זהירות ובטיחות,
כנדרש לפי הוראות הדין ,לפי הצורך וכפי שייתכן שיורה המפקח.
 .13הקבלן מצהיר ,בחתימתו על החוזה ,שהוא מקבל אחריות מלאה ,ישירה ובלעדית על שמירת
הבטיחות ולכל נזק שייגרם ,אם ייגרם ,לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה והייצור של
מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר .הקבלן מצהיר ,בחתימתו על החוזה ,שהוא משחרר את המזמין
ואת המפקח מכל אחריות עבור נזקים לגוף ולרכוש שייגרמו לעובדים ,למזמין ,למפקח ,לאדם
כל שהוא ולכל צד ג' ,לאתר ו/או לעבודה ושהוא מסיר מראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין
וכלפי המפקח.
 .14על הקבלן לספק על חשבונו כובעי מגן תקניים אשר מיועדים למבקרי האתר ,כובעי מגן יאופסנו
בארון נעול במשרדי מנהל העבודה.
 .15המזמין ימנה יועץ/ממונה בטיחות מטעמו ועל חשבונו ,אשר יפקח מעת לעת (ולא כמפקח צמוד
באתר) כי הקבלן ו/או מי מטעמו מקיימים את הוראות הבטיחות באתר המחייבות לפי דרישות
כל דין .על הקבלן לשתף פעולה באופן מלא עם יועץ/ממונה הבטיחות מטעם המזמין ולהישמע
להוראותיו .מובהר ,כי אין במינויו של יועץ/ממונה הבטיחות כאמור על ידי המזמין כדי לגרוע
בכל אופן שהוא מאחריות הקבלן לקיום הוראות הבטיחות באתר לפי דרישות כל דין משך כל
תקופת ביצוע העבודות לפי הסכם זה.
00.11

נזקים
 .1הקבלן אחראי בלעדי לתשלום הוצאות בגין נזקים שייגרמו עקב פעולותיו ,פעולות שכיריו
ושליחיו השונים ,כולל פעולת קבלני המשנה שלו ,ספקיו וכו'.
 .2הקבלן יבטיח את אתרי העבודה בפני נזקי גשמי שיטפונות ,וינקוט בכל האמצעים הדרושים
לשם כך.
 .3כל הנזקים שייגרמו לעבודה או לרכוש ציבורי או פרטי ע"י הקבלן או שליחים מטעמו במהלך
העבודה ,יתוקנו על ידו תוך  24שעות והתיקונים לא ידחו עד סוף העבודה.

00.12

מדידות
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כל עבודות המדידה והסימון ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,ולא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר
עבורן.
המדידות יעשו בהתאם למפרט  827.1ומפרט  GISשל התאגיד.
00.13

תכניות
 .1תכניות הביצוע חתומות ע"י המתכנן והמזמין יסופקו ע"י המפקח/מנהל הפרויקט לקבלן.
 .2תוכניות להסדרי תנועה יכין הקבלן ,ולאחר אישורו של מנהל מח' הדרכים והמנהל ברשות
המקומית ,יגישם למשטרת התנועה לצורך קבלת אישור העבודה.
 .3תכניות נוספות הדרושות לצורך ביצוע העבודה כגון פרטי ריתוכים וסדריהם ,הרכבה ו/או
התאמה של פרטי ביצוע יכין הקבלן על חשבונו.
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00.14

תחום העבודה ודרכי גישה
 .1המפקח יקבע עבור הקבלן רוחב רצועת הקרקע לאורך התוואים לשימושו .כמו כן יקבע המפקח
לקבלן את השטח בו רשאי הקבלן לרכז ציודו וכליו ,להקים מחסניו ולבצע פעולות הדרושות
לצורך ביצוע העבודה.
 .2שטח האחסנה יקבע בהתחשב בצרכיו של הקבלן והקבלן לא יורשה לחרוג בפעולותיו ובהקמת
מבנים אל מחוץ לתחום שטח האחסנה שנקבע עבורו אלא באישור המפקח.
 .3לצורך ביצוע העבודה יכשיר לעצמו הקבלן את דרכי הגישה ואת תחום העבודה שאושרו ע"י
המפקח על חשבונו .הקבלן ידאג להחזיקם במצב תקין עד גמר העבודה.
 .4לאחר סיום העבודה כל השטח שהיה בשימוש הקבלן ,לרבות דרכי גישה ושטחי אחסנה ,יוחזר
לקדמותו ועל חשבונו לשביעות רצונם של המפקח/המזמין והעיר .אישור זה יינתן בכתב.

00.15

תנועה על פני כבישים קיימים
כל תנועה על כבישי אספלט קיימים ,הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע
אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומאטיים .יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים
ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה .במידה ועל הקבלן להשתמש בציוד
מכאני הנדסי כבד עם זחלים יקבל את אישור המפקח והמזמין בכתב טרם הכניסה לאתר.

00.16

הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים
הקבלן ינקוט ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הבצוע
ועד למסירתו למפקח ,מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה ,שיטפונות ,רוח ,שמש וכו' ,ובמיוחד
ינקוט הקבלן ,על חשבונו ,לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ,בכל האמצעים הדרושים להגנת
האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר ,כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים,
החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.
כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן .כל נזק שיגרם
כתוצאה מהגורמים הנ"ל ,הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן ,יתוקן ע"י
הקבלן בלי דיחוי ,על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

00.17

סדרי עדיפות
המזמין שומר לעצ מו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות ,הקטעים
בו יבוצעו וכו' .כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא.
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00.18

עבודות נוספות (סעיפים חריגים)
מובהר בזאת כי כל עבודה נוספת ו/או עבודה חריגה מחייבת באישור מראש ובכתב של מנכ"ל
התאגיד או מהנדס התאגיד או כל נציג שיקבע על ידם .לא ישולם לקבלן בעבור עבודה אשר תבוצע
ללא אישור כנ"ל וטרם ביצועה.
 .1הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח יש צורך בביצועה גם אם לא הוגדרה בסעיף
מסעיפי כתב הכמויות .הקבלן מתחייב לבצע עבודה זאת מיד עם קבלת דרישת המפקח ואינו
רשאי לעכב את ביצועה מכל סיבה שהיא ,לרבות מפאת אי סיכום מראש של מחירה.
 .2עבודה נוספת שאפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה ,לדעתו הבלעדית של המפקח ,בהסתמך
על סעיף דומה ברשימת הכמויות ,ייקבע מחירה על ידי סיכום בכתב בין הקבלן לבין המהנדס.
 .3עבודה נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיף קטן  2לעיל ,ייקבע מחירה
לפי מאגר המחירים לבניה בהוצאת "דקל" במהדורה האחרונה ,לאחר שערוך למדד הבסיס של
החוזה והפחתה של .15%
 .4עבודה נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיפים קטנים  2או  3לעיל,
תשולם לפי שעות העבודה אפקטיביות שהושקעו בביצוע העבודה ,על פי מחירי היחידה
לעבודות רג'י ולפי ערך החומרים שיאושר ע"י המפקח ושנעשה בהם שימוש בתוספת  20%מערך
החומרים בלבד ,עבור הוצאות כלליות ,תקורות ורווח קבלן.
 .5על הקבלן להציג עלויות חומרים כפי שנרכשו בפועל ושהינם חלק ממרכיבי העבודה הנדרשת.
אסמכתאות לכך חייבות להיות ,בין היתר ,חשבוניות מס של הספקים מהם הן נרכשו .היה
ומצא המפקח ששיטת החישוב שמתוארת בסעיף זה לעיל אינה מתאימה לסוג העבודה הנוספת,
אזי רשאי המפקח לחייב כל שיטת חישוב אחרת ,כגון ניתוח מחירים של מרכיבי העבודה
השונים .מוסכם שבכל מקרה של הפעלת שיטת חישוב אחרת כאמור לעיל ,לא יחרוג ערך
ההוצאות הכלליות ,התקורות ורווח הקבלן מעבר ל.20% -

00.19

מלאי וציוד הקבלן
עם חתימת חוזה ,הקבלן יעביר למזמין הוכחה על כך שבבעלותו הציוד הנדרש ומלאי אביזרים
וצנרת כמפורט מטה ובנספח מלאי החירום (נספח ג').המפקח יהיה רשאי לבקר מעת לעת במחסני
הספק ולוודא את קיום המלאי שברשימה.
על הקבלן לספק למקום העבודה ציוד מתאים לחפירה והידוק ,ריתוך ,פיזור הצינורות וכו' .אחת
לרבעון באחריות הקבלן להמציא מסמך המפרט את קיומן של כל הציוד והכלים במלאי לפי מכרז
זה .במקרה והמפקח ידרוש הוצאת כלי מהשטח שלדעתו לא מתאים לביצוע העבודה ,יסלק הקבלן
את הכלי מהשטח ולא יקבל דמי בטלה או הובלה עבור הכלי שהחליף.
 2 .1מחפרונים מסוג  JCB 3משנת ייצור  2013לפחות כולל שלוש סוגי כפות לרוחב 80 ,40 ,60
ס"מ  +וו גרירה לעוקבי מים (יצול עגול ולא תפוח)
 .2מיני מחפרון עם זרוע עד  2מ'
 2 .3טנדרים  4*4כולל עגלה נגררת לסחיבת הציוד והכלים
 .4נגרר להובלת צינורות מים  12מ' אורך עם רישיון להובלות
 .5משאית להובלת חול ומצעים לפחות  20קוב
 .6ידית מומנט לסגירת חבקים הידראוליים לפי הוראות היצרן
 .7רתכת ,אלקטרודות ,מבער – ירותק לתאגיד בשעת חירום
 2 .8משאבות טבולות " 3ו – " 4ושרוולים מתאימים לניקוז מים מתעלות /שוחות  -משאבה
אחת לפחות תרותק לתאגיד בשעת חרום
 .9משאבת ביוב טבולה – עד  70מק"ש לגובה הרמה  20מ' לפחות כולל צנרת בקוטר " 6עד 400
מטר
 .10משאבת בוצה – עד  10מק"ש לגובה הרמה  20מ' לפחות  -תרותק לתאגיד בשעת חרום
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.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

משאבת ביוב נגררת עד  400מק"ש כולל צנרת למעקפים עד  300מטר.
 2מסורים לניסור אספלט 2 ,קומפרסורים  2קונגו (כולל תיבת השתקה) לעבודות באספלט
ובטון כולל חלקי חילוף.
 2מהדקים מכנים מתאים להידוק מצעים וחול בתעלה ,ולשיקום כבישים ומדרכות.
בומג ידני
כלים ידניים לעבודות שונות (מקדחות ,מברגות חשמליות ,פטישים ,כלי חפירה וכו')
מכשירי קשר אלחוטי
רמקול להודעות הצרכנים קבוע ברכב השירות.
מאזנת – מכשיר מדידת גבהים.
לייזר להנחת צנרת ביוב
מכשיר לגילוי צינורות
מכשיר להצמדת הצינורות לפני ריתוך בחיבורי השקה – מצמדה תקנית ("טיפטון")
ציוד ריתוך לצנרת פוליאטילן ריתוך פנים עד לקוטר  500מ"מ כולל רתכת אלקטרו פיוזן כולל
כל הציוד הייעודי.
כל הציוד הנדרש להסדר תנועה כולל עגלת חץ ותאורת לילה.
 2מטאטא כביש  /בובקאט
משאית רכינה קלה חד צירית לעומס  6טון כולל מפעיל.

כל הציוד אשר ישתמש בו הקבלן למטרת ביצוע העבודה יהיה במצב תקין ובן לא יותר מ – 5
שנים אלה אם כן נאמר אחרת.

00.20

אחזקת האתר
כדי להסיר כל ספק ,יהיה הקבלן אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת ביצוע העבודה עד
למסירתה לידי המזמין (תעודת השלמה).
בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו לאתר העבודה
במשך תקופת הביצוע.
הקבלן יסלק את הפסולת ו/או האדמה למקום שפך מאושר על חשבונו.
הקבלן ינקוט ,על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע ,
מנזקים שיכולים להיגרם ע"י מפולות אדמה ,שיטפונות ,רוח ,שמש וכו' .כל נזק כנ"ל יתוקן ע"י
הקבלן בלי דיחוי על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח.

00.21

קבלני משנה
בכל מסגרת עבודה הקשורה למכרז זה – עבודות תחזוקה ברשת הביוב ,לא תותר העסקת קבלני
משנה על ידי הקבלן ,אלא באישור ובהסכמת התאגיד מראש ובכתב.

00.22

בונוסים וקנסות בגין אי קיום הוראות ו/או אי מתן שירות ועמידה בזמנים,
מובהר בזאת כי על הקבלן למלא בקפדנות אחר הוראות הפיקוח והוראות המזמין .אי מילוי
הוראות ,שנרשמו ביומן העבודה ו/או במכתב רשום ,בפקס או במייל שנשלח לכתובת הקבלן,
תהווה עילה להטלת קנס מוסכם וידוע מראש כדלקמן ולא יינתן למשא ומתן:
 .1פיצוי בגין כל איחור של עד שעה בהגעה לאתר לתיקון פיצוץ ו/או נזילה ו/או אי התחלת תיקון
התקלה ברשת הביוב על פי קריאה מראש שתועבר ע"י מוקד התאגיד או ע"י המפקח.₪ 500 :
איחור של יותר משעה .₪ 750 :לכל שעת איחור מעבר לשעתיים.₪ 1,000 :
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 .2פיצוי בגין יום איחור ,בהתחלת ביצוע עבודה שתואמה מראש ו/או פיגור במועד סיום העבודה
על פי לוח זמנים שיקבע –  ₪ 1,500לכל יום איחור/פיגור.
 .3אי ביצוע טיפול או הוראה של המפקח הנוגעת לכל אחת ממטלות הקבלן בעבודות אחזקת
השבר ובפיתוח על פי מכרז זה –  ₪ 1000לכל הפרה או אי ביצוע של הוראה.
 .4פיצוי בגין אי בצוע עבודה ברצף –  ₪ 1,500לכל אירוע
 .5פיצוי בגין אי פינוי פסולת מאתר העבודה בתום כל יום עבודה והשארת לכלוך לאחר תיקון
ו/או עבודה יזומה –  ₪ 2,000למקרה.
 .6פיצוי בגין אי דיווח על הגעה לאתר וסיום תיקון התקלה כולל מילוי פרטי הארוע במוקד
התקלות ובמערכת האחזקה הממוחשבת כולל שליחת תמונות טרם התיקון ובסיומן ואופן
התיקון –  ₪ 500למקרה.
 .7אי מילוי שימוש באמצעי הזהירות לעבודה בדרך לפי חוקי התעבורה ולפי הוראות המשטרה
והמפקח  ₪ 1000 -למקרה.
 .8פיצוי בגין אי לבישת אפודה זוהרת של פועל שטח ו/או מנהל עבודה או מי מטעם הקבלן בשטח
העבודה  ₪ 300 -למקרה.
 .9פיצוי בגין גרימת נזק לרכוש ציבורי ו/או פרטי ואי מילוי הוראות המפקח להשבה
לקדמותו/תיקון הנזק –  ₪ 2,000למקרה .
00.23

המונח "שווה ערך"
 .1לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך".
 .2המונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות
כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ,פירושו שהמוצר חייב
להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב .טיבו ,איכותו ,סוגו ,צורתו
מחירו ואופיו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן ו/או המפקח
ו/או מנהל הפרויקט.
 .3ההחלטה אם מוצר הוא שווה ערך למוצר שאופיין במפרטים הינה בלעדית של המתכנן /
המפקח ולקבלן לא תהיה זהות ערעור על החלטות המתכנן והמפקח החליטו המתכנן ו/או
המפקח ו/או מנהל הפרויקט לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעתם מחירו ו/או איכותו
פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו /או בכתב הכמויות ,יהיה רשאי לקבוע את שוויו של המוצר
שהקבלן עשה בו שימוש כאמור לחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע
במפרטים ו /או בכתב הכמויות.
ההפחתה בין המוצר המאופיין והמוצר שאושר כשווה ערך יהיה ההפרש בין המחירים
הקטלוגיים של שני המוצרים ללא התייחסות להנחות הניתנות ע"י הספקים לקבלן.

00.24

דיווח במערכת ממוחשבת לאחזקה ולניהול פרויקטים
לתאגיד אין כיום מערכת ממוחשבת לאחזקה .היה ובעתיד התאגיד ירכוש מערכת שכזו ,הקבלן
ידרש למלא את כל הדוחות הנדרשים במערכת זו.

00.25

קבלת העבודה
העבודה תימסר למפקח בשלמות .מסירת העבודה תבוצע לאחר בצוע מושלם של כל שלבי העבודה,
לרבות תיקונים במידה וידרשו והכנת תכנית "לאחר בצוע".
חתימת המפקח המזמין והמתכנן למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הבצוע של העבודה.
מובא בזאת לידיעת הקבלן ,שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל ,חב'
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בזק ,הוט וכו' אולם ,בשום מקרה ,אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן ,אלא באם נתנו באמצעות
המפקח מטעם תאגיד מי בת ים בנהלים המקובלים.
רק הוראות המפקח מטעם תאגיד מי בת ים מחייבות את הקבלן .למען הסר כל ספק ,מוצהר
בזאת ,שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י תאגיד מי בת ים מותנית בקבלת העבודה
גם ע"י הרשות הציבוריות המתאימה ,עיריית בת ים ,חב' בזק ,חב' חשמל וכו'.
האחריות לקבלת האישורים הנ"ל הינה של הקבלן ועל חשבונו.
סידור השטח בגמר העבודה – הקבלן מתחייב כי עם גמר העבודה ,ולפני קבלתה ע"י המפקח ,יפנה
ערמות ,שיריים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר העבודה וסמוך לו.
00.26

תכניות עבודה ולוחות זמנים
00.26.1

לוח זמנים ותכנית עבודה
א .הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות ובקצב הדרוש .אם בכל זמן שהוא המפקח
בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודות בזמן הקבוע -
יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח
השלמת העבודות תוך הזמן שנקבע להשלמתן ויודיע עליהם למפקח בכתב.
ב .היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן אינם מספיקים בכדי להבטיח את
השלמת העבודות בזמן הקבוע או תוך ההארכה שניתנה להשלמתן ,יורה המפקח לקבלן
בכתב על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהתאם ,והקבלן יהיה חייב לנקוט מיד
באמצעים האמורים.
ג .לוח הזמנים לביצוע כל עבודה הינו כפי שיפורט בהזמנת עבודה שתתקבל אצל הקבלן על
ידי המזמין .מובהר בזאת כי למזמין תהא האפשרות לדרוש מהקבלן לעבוד במקביל על
מספר אתרים בהתאם לשיקול דעתו וזאת בהתאם לדחיפות ולצורך של המזמין .הקבלן
מצהיר ומתחייב כי יש באפשרותו לבצע את העבודה כנדרש במכרז זה במקביל.

00.26.2

דו"ח התקדמות העבודה
מהתחלת עבודות ההכנה ,ובמשך כל תקופת הביצוע ,ישלים הקבלן ויעדכן את לוחות
הזמנים במערכת הממוחשבת בהתאם להתקדמות העבודה.

00.27

דו"ח סיור מפגעים
הקבלן יערוך סיורים חודשיים ( מינימום סיור אחד בחודש ) לאורך קווי ביוב ראשיים ובמתקני
השאיבה לביוב שבאחריות התאגיד .מידי חודש הקבלן ירשום רשמים שלו מן הסיור ,האם נצפו
מפגעים  ,המלצות של הקבלן לטיפול במפגעים וכן מעקב  ,במידת הצורך ,במפגע ובטיפול.
יש לציין כי הערותיו/המלצותיו של הקבלן אינן מחייבות את המזמין לביצוע עבודה כלשהי.
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פרק 57

עבודות לביצוע קווי ביוב
57.01

כללי
מפרט מיוחד זה בא להשלים את מסמך א' של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים אליהם.
כל העבודות כוללות אספקה ,הובלה והתקנה אלא עם כן נאמר אחרת במפרט ובכתב הכמויות.

57.02

עבודות אחזקת שבר/אחזקה מונעת ברשת הביוב
מובהר בזאת כי הקבלן הזוכה יתחזק את רשת הביוב העירונית בכל משך תקופת החוזה כנקוב
בהצעתו ובהתאם להוראות מסמכי המכרז.
עבודת הקבלן לאחזקת רשת הביוב תכלול את כל האמצעים הטכניים הנדרשים לביצוע העבודה
ובכללם :אספקת הובלת והתקנת צנרת ואביזרים ,מחברי תיקון למיניהם ,אספקת מים בקווים
זמניים ,קווי ביוב זמניים ,כלים מכניים לביצוע העבודה ,כלי רכב ,תקשורת ,נקיטת כל אמצעי
הבטיחות לרבות סימון ושילוט ,הכוונת תנועה (למעט העסקת שוטרים – אשר עלותם תחולק
בחלקים שווים בין התאגיד והקבלן) ,הסדרי תנועה ,קבלת אישורים מהרשויות השונות ובכללן,
משטרת ישראל ,חברת חשמל ,בזק ,הוט ,סלקום ,פרטנר ,IBC ,רשות העתיקות ,איגודן ,נת"ע,
נתיבי ישראל ,רכבת ישראל ,מקורות ,קו מוצרי דלק ,ק.צ.א.א ,עיריית בת ים ,תאגיד המים "מי
בת ים" וכיו"ב.
עבודות האחזקה יכללו תיקוני תקלות במערכת איסוף וסילוק השפכים ,פיצוצים ,סגירות מים
יזומות לקבלנים וספקים אחרים לפי דרישת המפקח.
איתור שוחות ביוב קבורות ,גישושים ,ניקוי ושטיפה של שוחות וצנרת  ,התאמת גובה שוחות
וכו'.
תיקון תקלות ברשת הביוב
תחזוקת "שבר" מתייחסת לכל כשל שהוא במערכת הביוב כולל קריסת קו ,קריסת שוחת ביוב,
פיצוץ בקו סניקה לביוב וכל סוג תקלה שהיא שאינה סתימה ארעית אלא שבר/פגם מכאני בצינור
הביוב/שוחת ביוב /מכסי ביוב וכל תקלה שיורה המפקח.
על הקבלן להכיר היטב את המפרטים ואת התקנים הענייניים ,לבקר באתרי העבודה ולהכיר את
תנאי השטח .הקבלן מחויב לקיים תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר במתכונת שוטפת כדי לאפשר
פעילות תקינה של המערכות במשך כל השנה .מטרתה של התחזוקה המונעת לאתר מבעוד מועד
תקלות מתהוות במערכת הביוב ולהתריע על כך בפני מהנדס התאגיד ומנהל התפעול.
על הקבלן לבצע את כל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע של פעולות תחזקת שבר תיקון קווים
וקריסת מערכות ביוב בזהירות מרבית על מנת שלא לפגוע במהלך התקין של שגרת החיים של
התושבים  ,במתקני תשתית קיימים ועליו להצטייד בכלים המתאימים לכך.
במצב בו התגלתה תקלה הגורמת לסכנת פגיעה בנפש ,לשיבוש התנועה ו/או למטרד תעבורתי ו/או
למטרד תברואי ו/או לסכנת פגיעה ברכוש ,יחויב הקבלן בביצוע פעולות שהגדרתן "תחזוקת שבר"
ולפי דרישת/הוראת המפקח ולפי לוחות הזמנים ואמנת השירות עליו חתום בחוזה זה.
תחזוקת שבר תכלול את הפעולות המוגדרות בפרק המתאים בכתב הכמויות המצורף לחוזה זה
והמכיל את כל הפעולות המכינות הנדרשות לצורך התארגנות הקבלן לביצוע של עבודת החלפת
קו ביוב שבור/קריסת קרקע עקב זרימת ביוב וביניהם מעקפים לזרימה ,הסדרי תנועה:
• תיאום עם משטרה לצורך ביצוע של חסימות/העתקות תנועה לרבות הזמנה ,אספקה והתקנה
של אמצעי הסטת תנועה ,עגלות חץ מכווני תנועה ככל שיידרש על ידי המשטרה ,העסקת
שוטרים בשכר (התשלום יחולק בחלקים שווים בין התאגיד והקבלן).

71

• הכנת כל החומרים הנדרשים לצורך תיקון השבר בקו הביוב ,לרבות חומרי צנרת ,חומרי מילוי
עפר מובא ,חומרי ריפוד לצינור ,הקמת סכרי איגום ,מעקפים לזרימה ללא הגבלת מרחק,
שוחת ביוב באם נדרשת וכל החומר הנדרש על מנת לבצע את תיקון קו הביוב בשלמותו.
• הובלה הכנה להפעלה והפעלה של משאבת ביוב זמנית לרבות הנחה של קו סניקה זמני לצורך
שאיבת השפכים הזורמים ממעלה אזור השבר ועד מורד קו הביוב במתווה של "מעקף"
לשפכים ,לרבות העמדת מקור אנרגיה זמין למשאבה ,צינורות לביצוע המעקף ללא הגבלת
מרחק ,אמצעי סימון ותאורה וכל הנדרש להסדרי תנועה ובטיחות העבודה.
• ביצוע כל הפעולות באופן מקצועי ומהיר על מנת להשלים תיקון אירוע השבר בקו הביוב
והחזרת הזרימה הסדירה במאסף הביוב במהירות האפשרית.
57.03

תשלום ל"משטרת ישראל" עבור העסקת שוטר
רישום ש"ע של השוטרים יהיה ביומן העבודה המאושר ע"י המפקח .תשלום לשוטרים יבוצע ע"י
הקבלן ויוחזר ע"י המזמין בגובה של  50%כנגד הצגת חשבונית כדין ללא תשלום רווח קבלני.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את השוטרים ישירות מול המשטרה ולחייב את הקבלן
בהשתתפות של .50%

57.04

ביצוע הסדרי תנועה זמניים
לפני ביצוע הסדרי תנועה להלן על הקבלן לחדש את האישור לתוכנית במשטרה ובעיר .ביצוע
הסדרי תנועה זמניים ע"י הקבלן כולל כל הציוד הנדרש :תמרור זמני ,שלטי אזהרה ,שלטי כיוון,
עגלת חץ ,נצנצים ,פנסים ,קונוסים ,מעקות תאורה זמנית וציוד עזר נוסף.
התקנת כל הנ"ל בהתאם לתוכניות המאושרות ו/או לפי הוראת המפקח ו/או רשות מוסמכת.
על הקבלן לדאוג לתפעולם ושלמותם של כל רכיבי הציוד כנ"ל במשך כל זמן עבודתו בפרויקט
ולהסירם מיד לאחר תום תוקפם במקום .לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור תוכנית הסדרי
תנועה.

57.05

עבודות ברג'י
כלים מכניים ופועלים
תשלום עבור עבודה בכלים מכניים (כגון :מחפרים ,קומפרסור וכד') ו/או עבודת פועלים יחושב על
פי שעות עבודה או ימים שלמים לפי הנחיות המפקח ואישור מוקדם
שימוש בסעיפי רג'י יעשה אך ורק במקרה שהיקף העבודה לא ניתן למדידה בכל צורה אחרת או
במקרה וסוכם מראש על עבודה ברג'י
יש לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח לגבי הכלים ו/או מספר הפועלים שיופעלו בעבודה מסוימת.

57.06

אספקת חומרים
.1

הקבלן מתחייב לספק ,להוביל ולאחסן חומרים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה.

.2

החומרים יהיו חדשים שלמים ותקינים ובעלי תו תקן ישראלי (אם קיים למוצר זה תו תקן).

.3

אחריות על תקינות החומרים מוטלת על הקבלן במשך  12חודשים מיום קבלת העבודה.
ההוצאות בהחלפת חומר לא תקין (עלות החומר ועבודה הכרוכה בכך) על חשבון הקבלן.

.4

הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים בהתאם להתקדמות העבודה ו/או בהתאם להוראות
של מהנדס או בא כוחו.
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.5

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן להעביר על חשבונו כל מוצר שיסופק,
לבדיקת מכון התקנים ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה.
א .המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק לקבלן את האביזרים הדרושים לביצוע העבודה
ולשלם עבור העבודה בפועל לפי כתב הכמויות
ב .וכל שאר העבודות הנדרשות עפ"י כתב הכמויות והמפרט המיוחד.

57.07

עבודות עפר

57.07.1

מדידה וסימון תוואי החפירה
על הקבלן לסמן על חשבונו ,באמצעות מודד מוסמך ,את הצירים אליהם קשור התכנון ,כגון קווי
מדידה ,אבני שפה וצירי כבישים מתוכננים ,גבולות מגרשים פוליגונים וכו' ,ולסמן את התוואי
ומקום התאים וההסתעפויות בהתאם לתכ' ולהנחיות המפקח ,ולהציגם לאישור לפני הביצוע.
כמו כן על הקבלן להתקין על חשבונו נקודות קבע הקשורות לרשת הגבהים הארצית לאורך
התוואי כל  200מ' ,אשר תשמשנה כנק' עזר למדידת הרומים המוחלטים.
לפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קווי הצינורות ובמקרה שיתקבל
הפרש בין המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים ,כפי שנמסרו לו ע"י המפקח ,עליו להודיע על
כך מיד למפקח שיבקר את המדידות ויכניס את השינויים לשרטוט .השרטוטים לאחר ביקורת
כנ"ל ישמשו בסיס חישוב עומק הצינורות לצרכי תשלום .במשך העבודה יאבטח הקבלן את נק'
הקבע ,המדידה והסימון ויחדשם בכל עת שיידרש ע"י המפקח.

57.07.2

הכשרת התוואי לצורך בצוע העבודה
על הקבלן להכשיר את התוואים של העבודה להנחת הצינורות והתקנת התאים ,כולל פנוי
התוואים ממכשולים (ערמות עפר ,שבר ,פסולת ,פרוק גדרות ,צמחיה ,שיחים ,עצים) ויישור
התוואי על מנת לאפשר עבודה במכונות ו/או בידיים בהתאם לאישור המפקח.

57.08

הנחת קווי ביוב

57.09.1

סוגי צנרת
א.

צינורות פלדה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ב.

הצינורות יהיו מסוג ,בקטרים ובעובי דופן כמפורט בתוכניות ו/או במפרט הטכני
המיוחד.
צינורות בקטרים מ 2" -ועד " 24כולל יהיו צינורות פלדה עם תפר ריתוך ללא פעמון עם
פאזה מלאה המתאימים לת"י " - 530צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי".
צינורות פלדה לביוב מעל " ,2כולל ,יהיו עם ציפוי פנימי מלט צמנט רב-אלומינה עמיד
לסולפטים.
צינורות הטמונים בקרקע יהיו עטופים חיצונית  TRIOאו  APCאו ש"ע.
חלופה או תוספת של עטיפת בטון דחוס תהיינה בהתאם להוראות המפרט הטכני
המיוחד.
צביעה חיצונית חרושתית.
צינורות המותקנים גלויים יהיו עם

צינורות  HDPEוצינורות פוליאתילן מצולב ( )PE-Xלפי ת"י 1519
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הצינורות יהיו צינורות פוליאתילן מצולב שחור ( )PEXלפי ת.י ,1519 .ו/או צינורות HDPE
 PE -100עמידים ב  ,U.V.מדרג וסוג כנדרש בכתב הכמויות.
הצינורות לקווי ביוב יסופקו במוטות באורך שלא יעלה על  6מ' .יודגש במיוחד כי מפרטי
היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
לא יאושרו צינורות ללא סימון (מוטבע) של פרטי היצרן והצינור על גבי הצינור הקבלן חייב
להיות בעל הרשאה מיצרן הצינורות להנחת צנרת פלסטית תוצרת המפעל .הקבלן מחויב
להגיש מכתב משרות השדה של יצרן הצינורות בו מדגיש שרות השדה שנתן הדרכה לקבלן או
לצוות העובדים הנוכחי של הקבלן בהנחת וריתוך צינורות המסופקים לאתר עבודה זה.
הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודות הנחת ביוב מצינורת  PEאו צינורות  ,PE-Xעד אשר יציג
את כל המסמכים וההוכחות להכשרתו לשביעות רצון המפקח .כל ההוצאות שייגרמו עקב כך
יהיו על חשבון הקבלן.
צינורות פי.וי.סי ).P.V.C( .לביוב

ג.

.1
.2
.3
.4
.5

ד.

צינורות פוליאתילן מחוזקים בפלדה
.1
.2
.3

57.09.2

צינורות פי.וי.סי .עבה לביוב  SN-8ת"י  884באורך  3.0מטר ("הצינור הכתום") עם אטמים
או צינורות פי.וי.סי .לחץ ת"י  "( 532הצינור הלבן") בדרג שיוגדר במפרט הטכני המיוחד.
חיבור בין הצינורות יהיה באמצעות מחברי שקע/תקע (מצמד פעמון) ואטם גומי מיוחד
מסופק ע"י יצרן הצנרת .האטמים יהיו טבעות גומי המתאימות לשפכים גולמיים ,כיוון
הנחת הצנרת תהיה יחד עם כיוון הזרימה ,כלומר פעמון בצידו העליון של הזרימה.
אחסנת צינורות באתר ובמחסני הקבלן תהיה בתנאים של הנחה על גבי אדני עץ במקום
מוצל מעת הגעתם לאתר ועד הנחתם בתעלה חפורה.
אביזרים/ספחים (כגון :ברך ,הסתעפות ,וכד') יהיו מאותו הסוג ממנו עשוי הצינור .אין
לעשות שימוש במחברים מסוגים או מחומרים אחרים.
מחברים בין צינורות לבין שוחות יהיו תעשייתיים ויסופקו על ידי יצרן הצינורות ו/או
השוחות .המחברים יאפשרו קבלת גמישות לתזוזה דיפרנציאלית בין השוחה לבין הצינור
ואטימות מלאה .בשוחות טרומיות המחברים יהיו עשויים מגומי המחובר בקצהו האחד
אל הפתח בדופן תא הבקרה ובקצהו החופשי אל הצינור הנכנס לתא הבקרה .הסטיות
האנכיות והאופקיות תאפשרנה גמישות של עד  25מ"מ .כדוגמה אטם גומי לחבור
"איטוביב".

צינורות פוליאתילן מחוזקים בפלדה דוגמת "פלדקס" לביוב דרג  . SN-8בעלי ת"י 5302
באורך עד  7.0מטר.
החיבור בין הצינורות יהיה באמצעות מחברי שקע/תקע וטבעת אטימה המסופקת ע"י
יצרן הצינור.
מחברים בין צינורות לבין שוחות יהיו תעשייתיים ויסופקו על ידי יצרן הצינורות.

קווים זמניים לביוב
הקבלן יאפשר המשך השימוש בקווים הקיימים בכל זמן העבודה עד להפעלת קווים חלופיים
מתאימים בהתאם לתכניות .אם יהיה צורך ,יבצע הקבלן קווים זמניים על מנת לאפשר הפעלה של
המערכת הקיימת וידאג לתקינותם בכל תקופת הפעלתם.

57.09.3

ספחים ואביזרים
במידה והקבלן מעוניין לספק אביזרים אחרים מאלה המצויינים במפרט ובכתב הכמויות עליו
להעביר את כל החומר הטכני לנושא האביזרים החלופיים לאישור המהנדס טרם תחילת בצוע
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העבודה .אביזרים אשר יסופקו לאתר ללא אישור המהנדס ייפסלו ,ועל הקבלן יהיה לפרקם על
חשבונו ולהביא לאתר אביזרים כנדרש במפרט.
שוחות/תאי-בקרה ומתקנים למערכות ביוב

57.09.4

כללי

א.

ב.

.1

שוחות/תאי-בקרה יורכבו מרכיבי-בטון טרומיים ויעמדו בתנאים של עומסי התכן בתקן
הקובע לעניין זה ו/או במפרט הטכני המיוחד.

.2

לא תאושר יציקת תאי בקרה באתר.

.3

כל רכיב של שוחה ,כולל החיבורים ביניהם ,יעמוד בעומסי התכן המוגדרים בתקן הקובע
לעניין זה ו/או במפרט הטכני המיוחד.

.4

חל איסור מוחלט על בניית שוחות/תאי-בקרה מבלוקים ,על שימוש בשוחות
מפוליאתילן ועל שימוש בשוחות עם תחתית פלסטית אינטגראלית.

.5

מתקנים הנמצאים בשטחים פתוחים בלתי מרוצפים ,או בלתי סלולים ,יובלטו מעל פני
הקרקע הסופיים בשיעור  30ס"מ לפחות ,אלא אם צוין במפורש אחרת במפרט הטכני
המיוחד או לפי דרישת/הוראת המפקח

מבנה שוחות/תאי-בקרה לביוב

ג.

.1

דפנות ותקרת השוחה/תא תהיינה מבטון מזוין כאמור לעיל.

.2

הקרקעית של שוחה/תא-בקרה לביוב תבוצע ביציקת בטון בעובי ועם פלדת זיון כנדרש
לפי העומס שנקבע על-פי תקן או בהוראות המפרט הטכני המיוחד.

.3

בתחתית של כל שוחה/תא-בקרה תעובד הקרקעית למתעל בהתאמה לקוטרים ולכיווני
זרימת השפכים של הצינורות הנכנסים והיוצאים או בהזמנת שוחה עם מתעל חרושתי
מוכן מראש.

עומקה של כל תעלה במתעל האמור בקרקעית /של שוחת/תא-בקרה יהיה כגובה ראש הצינור
הגבוה ביותר המתחבר לשוחה .מידות מינימאליות תאי בקורת
תאי הביקורת יתאימו במידותיהם לשרטוטים .המידות הנקובות ברשימת הכמויות
מתייחסות למידות הפנימיות של התאים לאחר הטיח .מידות תאי הביקורת יותאמו לעומק
הקווים .אם לא צוין אחרת בתוכנית יהיו מידות תאי הביקורת כלהלן:

ד.

57.09.5

תאי ביוב:
.1

תאים בעומק עד  2.75מ' יהיו בקוטר  100ס"מ.

.2

תאים בעומק מ 2.76 -ועד  3.75מ' יהיו בקוטר  125ס"מ.

.3

תאים בעומק מ 3.76 -מ' ועד  5.75מ' יהיו בקוטר  150ס"מ,

.4

תאים בעומק מ 5.76 -מ' ועד  7.75מ' יהיו בקוטר  180ס"מ,

.5

תאים בעומק מעל  7.76מ' יהיו בקוטר  200ס"מ

מכסים לשוחות/תאי-בקרה
א.

מכסים לשוחות/תאי-בקרה יהיו לפי ת"י  ,489קוטר  60ס"מ ,ממין  B-125לפחות בשטח
פתוח וממין  D-400לפחות במבני כבישים (מסעות ,מרצפים ושוליים) ,אלא אם יצוין אחרת
במפרט הטכני המיוחד.
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ב.

המכסים יהיו מיצקת ברזל או מטבעת יצקת עם מילוי בטון (ב.ב .).על המכסים תהיינה
מוטבעות הכתובות" :תאגיד מי בת ים"" ,שם היצרן" וכינוי "ביוב" על פי דוגמה.

ג.

המידה בין תחתיות התקרות של שוחות/תאי-בקרה לבין המכסה ,כולל ה"צווארון" ,לא
תעלה על  40ס"מ בכל מקרה המכסים יורכבו עם חגורת בטון מזוין ב -20-במידות  20/20ס"מ
יצוקה במקום מסביב .בעד הספקת המכסים והתקנתם ישולם לקבלן בנפרד ומחירם יכלול
את חגורת הבטון הנ"ל והתאמת המכסה לגובה הכביש /המדרכה.

ד.

בכל מקרה יותאמו במדויק הרום והשיפוע של פני המכסים לרום ולשיפוע של המיסעה ו/או
המשטחים המרוצפים ולא תשולם כל תוספת תשלום עבור עבודה זו.

סולם לירידה לשוחה/תא-בקרה

57.09.6

בכל שוחה/תא בקרה יותקן סולם משלבי-ירידה במרחק אנכי של  33.3ס"מ ביניהם ( 3שלבים
לכל  1מ' עומק של השוחה/תא) .השלבים והתקנתם יתאימו למוגדר בתקנים הישראליים
העניינים.
לחילופין יותקנו פודסטים וסולמות ירידה .הכל על פי הנדרש בת"י 5988
57.09.7

57.09.8

57.09.9

חיבור צינורות לתאי בקרה
א.

הקבלן יתכנן ויבצע את החיבורים בין צנרת לבין שוחות/תאי-בקרה ו/או קולטנים במקומות
המסומנים בתוכניות ועל פי ההנחיות המפורטות במפרט הטכני המיוחד.

ב.

בשוחות עגולות או מלבניות ,יש לבצע קידוח בבטון באתר לצורך התקנת מחבר שוחה שיבטיח
הן אטימות מוחלטת והן גמישות בין הצינור לבין השוחה .מחברים שישמשו לחיבור צינורות
לקירות של שוחות יתאימו לקוטר ,סוג ודרג הצינורות כמפורט לעיל.

ג.

צינורות פי.וי.סי ,.צינורות פלדה וצינורות פלסטיק ש.ע .יחוברו לתא בעזרת מחבר שוחה דגם
איטוביב או ש.ע.

ד.

צינורות בטון יחוברו לתא בעזרת חיבור טיט בטון -מילוי החלל מסביב הצינור .לפי דרישות
מיוחדות יחובר צינור בטון לתא בעזרת חיבור מיוחד דגם "קונטור סיל" או ש.ע.

ה.

קרקעית שוחת/תא -בקרה תעובד למתעל ,שבו עומקה של כל תעלה יהיה כגובה ראש הצינור
הגבוה ביותר המתחבר אליה .
מילוי בהיקף של שוחות/תאי-בקרה

א.

תושבת לשוחות/תאי-בקרה ומילוי צמוד בהיקפן יהיה כדוגמת האמור לעיל לגבי צינורות
אלא אם מפורט אחרת בהוראות המפרט הטכני המיוחד.

ב.

מילוי חוזר סביב שוחות ,יבוצע ויהודק מחומרים כפי שיורה המפרט הטכני המיוחד ו/או
מפקח.

ג.

כאשר נדרש כיסוי תוך זמן מוגבל ,כדי למנוע הפרעות לתנועה וכו' ,במקומות שהוגדרו וסומנו
מראש בתוכניות ו/או בהתאם להנחיות המפקח בכתב ,יבוצע המילוי החוזר בחומר בעל חוזק
נמוך מבוקר  -חבחמ"נ (.)Controlled Low Strength Materials - CLSM

מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תכנית סטנדרט כדלקמן:
 .1מפלים עד גובה  45ס"מ יבוצעו ע"י עיבוד פנימי.
 .2מפלים בגובה שמעל  45ס"מ יבוצעו ע"י מפל חיצוני.
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 .3מפלים חיצוניים יהיו מסוג " "DROPויכללו אספקת והתקנת הסתעפות " ,"Tקשת ,90
קטע צנור זקוף באורך הנדרש ,יציקת גושי בטון ,עשיית חורים בדופן החוליות בבית החרושת,
עיבוד המתעל ,אספקת והתקנת אטמים להתקנת הצינורות.
 .4מפלים פנימיים יבוצעו מצנרת  PVCכקוטר הקו הנכנס .המפלים יחוזקו בשלות נירוסטה
עם ברגי פלב"מ לדופן הת"א ויכללו קשת  90וקשת  45בשפיכה לתחתית המתעל.

 57.09.10הנחה וחיבור צנרת
א.

הנחה וחיבור צינורות פוליאטילן HDPE
 .1ריתוך (חיבור בין צינורות)
החיבור בין הצינורות יהיה בריתוך חשמלי – ELECTROFUSION
ריתוך יבוצע ע"י יצרן הצינורות או ע"י קבלן מאושר לביצוע העבודות ע"י היצרן
ובפיקוחו.
ריתוך קשתות ,יציאות וכו' תהיה ע"י צוות של היצרן ע"ח הקבלן או ע"י קבלן מאושר
ובפיקוח היצרן.
הצינורות.
כמו
סוג
ואותו
יצרן
מאותו
יהיו
האביזרים
הקבלן יזמן את הספק ויצרן הצינורות במהלך העבודה לקבלת אישור לטיב ואיכות
העבודה.

ב.

צינורות פי.וי.סי)P.V.C.( .
 .1הצינורות יונחו ויחוברו בתעלה החפורה בתוך מצע שייקבע על פי המפרט הטכני המיוחד,
מסביב ומעל הצינור בעובי שלא יפחת מ 20-ס"מ.
 .2פרט למקומות החיבור של צינורות לשוחות-בקרה לא יורשה הקבלן להשתמש בחלקי
צינורות שנחתכו במקום העבודה .חיתוך צינור בחיבור לשוחה יעשה אך ורק ע"י משור,
תוך הסתייעות בהתקן חיתוך כדי שהחתך יהיה ניצב לציר הצינור .אחרי החיתוך תתוקן
שפת קצה הצינור בעזרת שופין ליצירת קיטום בזוית של  15ºבקירוב.

 57.09.11צינורות מגן
א .כללי
המפקח יאשר את יצרן הצינורות לפני תחילת העבודה.
הובלת הצינורות לאתר העבודה תעשה באמצעות משאיות מתאימות כדי לשמור על שלמות
הצינור וצורתם העגולה.
הקבלן ישא באחריות לנזקים שיגרמו לצינורות בהובלה ,בפריקה ובאחסון.
ב.

צינורות פלדה
צינורות שרוול הקידוח יהיו מפלדה מסוג  , FE-360ת"י .1225
צינורות המגן שיושחלו בקידוח האופקי יהיו צינורות שחורים ,ללא עטיפה חיצונית וללא
ציפוי פנים ,ע.ד 10 .מ"מ.
צינור המגן יהיה בעל חוזק מספיק כדי לעמוד בלחץ הכוחות הפועלים עליו בזמן ההתקנה,
וכן בלחץ האדמה והכוחות החיצוניים לאחר שהותקן במקומו.
באם לא צוין אחרת בכתב הכמויות ו/או בתכניות ו/או בהוראות המהנדס ,יהיה הקוטר
הנומינלי של צינור המגן גדול ב 8"-מקוטר הצינור העובר דרכו.
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אורך צינור בודד לא יפחת מ 6-מטר (מומלץ  12מ"א).
עובי הדופן של שרוול הפלדה יהיה אחיד לכל אורכו .אין לאפשר בשום מקרה שימוש
בשרוולים צמודים שעובי הדופן שלהם שונה ,מתוך כוונה למנוע מדרגות בפנים השרוול.
המפקח יחד עם המבצע יבצע בדיקת קבלה של צינורות השרוול לשטח והתאמתם לדרישות.
צינור ראשון של (שרוול) הקידוח יהיה באורך סטנדרטי על מנת לשפר את דיוק הקידוח.
 57.09.12ריתוך צינורות

57.09.13

א.

שיטת הריתוך
כל הריתוכים יבוצעו לפי שיטת הריתוך של קשת מתכתית מוגנת .פרטי ניהול הריתוך:
מספר המחזורים בתפר ,קוטר האלקטרודה בכל מחזור ,עצירת הזרם ,המתח וכיוון הריתוך
יוגשו לאישור המפקח.
עבודות הריתוך יחלו לאחר שיתקבל אישור המפקח לפרטי הנוהל.
כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים אשר עמדו במבחן רתכים.

ב.

אלקטרודות
האלקטרודות אשר ישמשו לעבודות יהיו עפ"י תקן  ASTM 233סוג  ,6010כדוגמת
"אוניברסל  "6010מתוצרת אוניברסל או  Z21Pאו  Z610Hמתוצרת "זיקה".
בכל מקרה שימוש באלקטרודות מכל סוג טעון אישור המפקח.

ג.

עבודות הכנה לריתוך הצינורות
קצות הצינורות ייבדקו לשלמות ולצורתם העגולה הנכונה.
את קצות הצינור (המיועדים לריתוך) יש לנקות היטב מכל לכלוך ,שמן ,שיירי צבע ומכל
חומר זר אחר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך.
שיירי צבע ושמן יש להסיר בנפט או בבנזין.

ד.

ביצוע הריתוכים
הריתוכים יבוצעו במצב קבוע כשהצינורות נתמכים על אדנים או סמכים .אחרי השלמת כל
מחזור ומחזור יש לנקות את התפר היטב מכל סיגים ,קשקשים ולכלוך ,עד למתכת בריאה
ונקיה.
עובי מחזורי המילוי יהיה ½ 3 - 3מ"מ ,בכפיפות לנוהל הריתוך המאושר .גב התפר יבלוט
מפני הצינור לא פחות מ 1.0-מ"מ ולא יותר מ 1½-מ"מ .רוחב המחזור העליון יהיה בערך 4
מ"מ גדול מרוחב הנעיץ שמלפני הריתוך.
את התפר הגמור יש לנקות היטב במברשת פלדה .אין להתחיל בשני מחזורים באותו מקום.

אחזקת ציוד וחומרים למקרה של שקיעות בכביש
הקבלן או קבלן מטעמו ,יחזיקו באתר העבודה או בסמוך לו (עד חצי שעה מרחק נסיעה) כלים
וחומרים הנדרשים לתיקון מיידי של נזק העלול להפריע או לסכן את המשתמשים בדרך.
הכלים והחומרים יהיו זמינים במשך כל זמן ביצוע עבודות הדחיקה מתחת לכבישים במועדים
כפי שיורה המפקח.
אופן ביצוע התיקונים ייקבע ע"י נתיבי ישראל.
במעמד חתימת ההסכם ,הקבלן יידרש להציג את מסמך ההתקשרות לביצוע תיקון הכביש,
אם יחליט להטיל את הטיפול בנשק על קבלן המשנה.
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57.10
57.10.1

עבודות ביובית לשטיפה ,ניקוי ,צילום קווי ביוב וציוד נילווה
כללי
עבודות לפי מפרט זה תכלולנה עבודות שטיפה ניקוי וצילום ,פתיחת סתימות ע"י ביובית
במערכות הביוב ,ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת ,ביצוע מעקפי ביוב ע"י משאבות לשם ביצוע
תיקונים בקווי הביוב  /שוחות .מענה בשעת חרום על פי קריאה ואו תוכנית עבודה מאושרת
מראש .הקבלן יבצע ,במשך זמן חוזה זה ,עבודות שונות ואשר תאורן ,היקפן ,מקומן ומשך ביצוען
ייקבעו ע"י התאגיד .העבודה הינה כללית לאורך כל היום.

57.10.2

מועד וזמני העבודה :
בימים א'-ה' בין השעות  7:00ל  18:00תמצא ביובית משולבת בגודל שלא יפחת מ  9קוב בתוך
תחומי הקו הכחול של העיר בת -ים ,למקרים דחופים אחרים יהיה ברשות הקבלן ביובית משולבת
בגודל שלא יפחת מ  15קוב .
החל מהשעה  18:00בערב ועד לשעה  7:00למחרת מתחייב הקבלן לספק ביובית תוך שעה מקבלת
קריאה מנציג התאגיד או המוקד.
בימי שישי  ,חגים וערבי חג בין השעות  7:00ועד  13:00תמצא ביובית משולבת בגודל שלא יפחת
מ  9קוב בתוך תחומי הקו הכחול של העיר בת ים ,למקרים דחופים אחרים יהיה ברשות הקבלן
ביובית משולבת בגודל שלא יפחת מ  15קוב והחל מהשעה  13:0ועד לשעה  7:00ביום א' (או עד
צאת החג) מתחייב הקבלת לספק ביובית תוך שעה מקבלת קריאה מנציג התאגיד או המוקד.
אם הקבלן החל בעבודה מסוימת והמפקח קבע שיש לבצע עבודה דחופה יותר ,על הקבלן להפסיק
את העבודה שהחל בה ולבצע את העבודה הדחופה יותר ,בהתאם להוראות החדשות שיקבל.
התמורה עבור פיתחת סתימות ושירותי הביובית הינה תשלום חודשי קבוע בהתאם לכתב
הכמויות.

57.10.3

פגיעות ונזקים :
במקרה בו הקבלן ניגש לביצוע העבודה וראה כי מי גשם ואו מי ביוב שפרצו גרמו לתאונות ,נזקים
לרכוש עירוני או פרטי ,על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח לפני תחילת עבודתו .במקרים אלה
אסור לקבלן להתחיל בעבודתו פרט לשאיבת המים באזור התקלה ,למניעת תאונות נוספות.

57.10.4

חומרים שיסופקו על ידי הקבלן :
הקבלן יספק את חומרי העזר וכן הציוד ומפעיליו הדרושים להשלמת העבודה בהתאם לתנאי
החוזה .הקבלן יפעיל לפי הצורך את כל הציוד לרבות ביוביות ,משאבות ,קומפרסורים,
טרקטורים וכו'.

57.10.5

הפסקת זרימת שפכים או מי גשם :
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בכל מקרה בו ביצוע העבודה דורש הפסקת זרימת הביוב בקו בודד ו/או באזור שלם ,הקבלן יבצע
את השאיבה כנדרש באמצעות ביוביות ,משאבות.
הקבלן יבצע שאיבה רציפה כך שהזרימה תפסק לחלוטין ,ידאג לריקון באתר העבודה וידאג
לשילוט מתאים .כולל ביצוע מעקפים.
בזמן השאיבה ,ידאג הקבלן לשלמות המדרכה ,כל פגיעה במדרכת אספלט ו/או מרוצפת תתוקן
על חשבון הקבלן.
הטיפול ושאיבת ,שפכים ,מים וכל נוזל אחר יבוצע מיידית ע"י הקבלן באמצעות ביוביות ו/או
משאבות למניעת מטרדים ואו נזקים.
57.10.6

ציוד בטיחותי וציוד בטיחות :
הקבלן יצטייד ויפעיל בכל עבודותיו ,על פי מפרט זה ,ציוד בטיחותי וציוד בטיחות .הציוד
הבטיחותי כולל פרטי הלבוש ,הכלים ,האביזרים והמתקנים הדרושים להבטחת שלום עובדיו,
התושבים ,כלי הרכב וכל רכוש אחר העלול להימצא בסמוך לאתר העבודה ,בהתאם לנדרש בחוק
ובתקנות הבטיחות.
ציוד הבטיחות יכלול ,בין היתר ,בגדי עבודה ,נעלים ,מגפים ,לבוש זוהר ,גדרות בטיחות ,פנסים
מהבהבים ,סולמות ,אמצעי דיפון ,חגורות ,חבלי משיכה וכד' כנדרש על ידי חוק הבטיחות
והוראות המפקח ,המשטרה והעירייה.
הקבלן יצטייד בשילוט עפ"י הוראות התאגיד והמפקח.
הקבלן מתחייב לבצע את ההוראות של הממונה על הבטיחות מטעם התאגיד.
אספקה ושימוש בציוד בטיחותי ייכלל בסעיפי המכרז ולא ישולם בנפרד.
ציוד בטיחותי ,כלי עבודה ,רתכות ,משחזות וכל ציוד לביצוע העבודה ,יתאים לתקן הבטיחות
של משרד העבודה.

57.10.7

נוהלי עבודה :
חובת התייצבות  -הקבלן במקום מפגש מתואם שייקבע על ידי המפקח.
הקבלן יבצע את העבודה ,בצורה שתבטיח אי גרימת נזקים לרכוש ציבורי ו/או פרטי.
הקבלן לא יעזוב את אתר העבודה עד להשלמת סגירת האתר והחזרת השטח לקדמותו.

57.10.8

פירוט העבודות בשגרה ומענה בשעת חרום:
א.

פתיחת סתימות בקווי הביוב באמצעות ביובית.
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

שטיפת קווים.
צילום קווי ביוב.
תחזוקה שוטפת של קווי ביוב לפי תכנית סדורה (שטיפה וצילום)
ניקוי שוחות (תאים) ,לאחר ביצוע טיפול בסתימה.
טיפול בתקלות ,הנגרמות על ידי גורמים אחרים.
שאיבת בורות ו/או כל שאיבה שתידרש באמצעות ביובית.
מתן שרות בכל מצבי מזג אוויר ,כולל מזג אוויר סוער וחירום.

בכל העבודות ,הכלולות במסגרת החוזה ,הקבלן יבצע עבודות שאיבה וניקוי בתוך מערכות הביוב,
לרבות פינוי פסולת ,לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה והצגת אישור
בכתב ותשלומי אגרה למטמנה .הדבר כולל שאיבה של מקלטים ,בורות סופגים ,תעלות ,בורות
רקב וכו' .השאיבות יבוצעו על ידי הקבלן לפי שעות עבודה בפועל שבכתב הכמויות.
לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הגשת תצהירים ,הגשת טפסים ,הופעה בבית משפט ,מילוי
הנחיות הפיקוח העירוני בכל הקשור בנזקים ואו בהתייחסות למפגעים שנגרמו ע"י גורמים
פרטיים.

57.10.9

פתיחת סתימות בקווי ביוב .
העבודות שיבוצעו יכללו :
פתיחה וסגירת מכסה או רשת ,שאיבת תאים ,שטיפת הקטע הסתום וניקוי לפחות של שתי
השוחות הסמוכות לקטע הסתום.
העבודה תתבצע על ידי ביוביות משולבות ,מכונת לחץ או עבודה ידנית.
העבודה תכלול שאיבה ופינוי הפסולת והנוזלים ,לרבות ניקוי אתר העבודה .העבודה תבוצע בכל
קוטר של צינור ,בכל סוג של צינור או שוחה ובכל עומק של צינור או שוחה .הקבלן מתחייב לבצע
עבודות אלו ,בכל ימות החול ,שבתות וחגים ובכל שעות היממה ובשעת חרום.

 57.10.10ניקוי שוחות.
ניקוי שוחות ביוב ,יבוצעו באופן שוטף ,ויכלול שאיבת נוזלים ,ניקוי ופינוי מוצקים ,חיתוך
שורשים ,וכד'.
 57.12בטיחות בכניסה לתאי ביקורת
חל איסור לרדת לתאי הביקורת .כל עבודות ניקוי הצנרת יבוצעו ע"י שאיבה מתאי הביקורת .במקרה שיש לרדת
לתא ביקורת ,להוצאת אבנים גדולות או תיקונים ,על הקבלן לפעול לפי כל כללי הבטיחות :
-

אוורור התא והכנסת מפוח להוצאת הגזים.
גידור התא מסביב ושילוט.
העובד ירד לתא הביקורת עם מסכה וצינור לקבלת אויר חיצון ,שהוא מצויד
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-

בחגורת הצלה ,חצובה וכבל משיכה.
בכל ירידה לתא ביקורת ,חובה שיהיו בחוץ לפחות משני עובדים נוספים.
אי ציות להוראות אלו ,תגרום להפסקת העבודה ,ללא כל התראה או אזהרה.

בעבודת ניקוי הצנרת ,כאשר המיכל יתמלא משקעים ,שפכים ושומנים ,ייסע הנהג עם המכלית לאתר שפיכה מורשה,
ירוקן את התכולה וידאג לקבלת אישור חתום מהאתר ,המאשר את ריקון תוכן המיכל באתר הפסולת וכי שילם את
אגרת ההטמנה.
בסוף ה חודש ,בהגשת החשבון למזמין ,על הקבלן להציג את אישורי הריקון של המכלית ,באתר מורשה .אי הצגת
האישורים ,כמוה כאי ביצוע העבודה ,דבר אשר יגרום לאי אמינות ובירורים בקשר לתפקוד הקבלן.
לצורך פתיחת סתימות ביוב ותיעול ,לפי קריאות התאגיד ,יינתן השרות  24שעות ביממה .קיבל הקבלן קריאה
לפתיחת סתימה ,חובה עליו לענות ולטפל בקריאה ,בתוך שעה מזמן הקריאה (הסיבה לדחיפות הטיפול היא ,שמי
השופכין עולים על גדותיהם ,פורצים מתאי הביקורת וזורמים לכל עבר ,דבר אשר גורם למפגע סביבתי וזיהום חמור).
הקבלן לא יעזוב את השטח עד לווידוי מוחלט שהמפגע הוסר במלואו והשטח נקי.
הקבלן יהיה זמין ובקשר מתמיד עם מחלקת המים והביוב של התאגיד ,יחידת האחזקה והמוקד העירוני.
 57.13שאיבות
העבודה כוללת שאיבת נוזלים (מים ,מי שופכין ,שומנים ושמנים ,מי ביוב ,מי גשם וכו') .השאיבה תבוצע מתוך
בורות סופגים ,בורות רקב או כל בור שהוא ,לרבות מקלטים ,מרתפים ,בתים ,חצרות ,אגמי הצטברות נוזלים ,בכל
מקום ברחבי העיר .הנוזלים יישאבו למכלים מותאמים ,או לקולטנים ו/או לשוחות .המכלים ירוקנו באתר פסולת
מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה כולל תשלומי אגרה.

 57.14פרקי זמן לתגובה
הקבלן יתייצב ,באתר העבודה ,עפ"י השעות שציינתי בהערות .ע"י התאגיד ו/או מהמפקח וזאת עבור כל סוג של
עבודה ,בכל שעות היממה ,בימי חול ,שבתות וחגים ובשעת חרום .לא עמד הקבלן בדרישות ,רשאי המפקח לחייב
את הקבלן ,בשיעור הפיצוי ,המוסכם ,עבור כל שעת איחור ,ביחס לסכום החודשי.

אם יימסרו לקבלן ,יותר מ 4-קריאות בו זמנית ,מתחייב הקבלן להוסיף צוותי עבודה וציוד נוספים ,על פי הצורך
ובכל מקרה לא יסטה הקבלן מביצוע העבודות הנוספות ,משעתיים וחצי ,מרגע קבלת הדרישות.
מעת לעת תידרש ביובית יעודית לטיפול בבורות של תחנות שאיבה ,הקבלן יספק ביובית נוספת עפ"י תמחור בכתב
הכמויות ,זאת עפ"י דרישה מראש .עפ"י דרישת המפקח שאיבת בור של תחנת שאיבה תבוצע ע"י הביובית שנמצאת
בעיר.
 57.15כוח אדם
צוותי עבודה  -מספר העובדים ,בצוות העבודה ,יהיה בהתאם לנוהלי משרד העבודה והמוסד לבטיחות וגיהות (לא
פחות משני עובדים) .העובדים יהיו אזרחי מדינת ישראל כאשר אחד מהם לפחות יהיה בעל שליטה מלאה בשפה
העברית.
הקבלן יעסיק ,באופן קבוע ,בכל שעות היממה ,לאורך כל השנה ,מנהל עבודה ,מוסמך על ידי משרד העבודה ,אשר
ינהל את העבודות ויהיה בקשר מתמיד עם התאגיד והמפקח ,לצורך תאום וקבלת הודעות .כמו כן ,יהיה אחראי
מנהל העבודה ,על סדרי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודות.
הקבלן יעמיד צוותי עבודה מיומנים ,במספר הנדרש לביצוע תקין ושוטף של העבודות .ימצאו בעיר מינימום  1ביוביות
ומנהל עבודה ,לפי קריאה ברציפות בכל שעות העבודה הרגילות במשך הימים א' עד ו'.
נהגי הביוביות ,יהיו בעלי רשיון נהיגה מתאים לסוג הרכב ובעלי ניסיון מקצועי של  3שנים לפחות ,בסוג העבודה
הנדרש.
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המפקח יהיה רשאי להורות על הרחקתו של כל עובד ,אשר לדעתו הבלעדית ,אינו מתאים לביצוע העבודה והקבלן
ירחיק את העובד מביצוע כל עבודה עבור העירייה.

 57.16ציוד הקבלן:
הקבלן יעמיד ,את כל הציוד הנדרש לביצוע כל העבודות ,נשוא חוזה זה ,ברשת הביוב ,ללא תמורה כספית נוספת.
הקבלן מתחייב להפעיל ציוד ,כמתואר להלן ,בכמויות שיידרשו לפי היקפי העבודות שיימסרו לו לביצוע ,בכל עת.
מחסן הקבלן ,בו ירוכז באופן שוטף הציוד העיקרי ,יהיה עד רדיוס של  5ק"מ מהעיר בת ים.
הציוד יוצג כחלק מבדיקת הצעתו בסמוך לפתיחת ההצעות.
 57.17סוגי הציוד ,העיקרי :
 2ביוביות מסוג ביובית משולבת ,משנת ייצור  2016ומעלה.
 2ביוביות מסוג ביובית לחץ (קומבי) ,משנת ייצור  2016ומעלה .לביצוע עבודות בקטרים גדולים.
 1משאית שאיבה גדולה 15 ,קו"ב ,משנת ייצור  2016ומעלה
מעבדות צילום ,למערכות ביוב ותיעול ,משנת ייצור  2017ומעלה ,מד שיפוע וכיוון  º360לצילום ועינית מסתובבת
להסתכלות גם למעלה וגם למטה .אורך כבל שלפחות  250מ.א .צלם שעבר הכשרה ופיענוח הצילום עפ"י דרישת
רשות המים והרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
מכשור לגילוי גזים במערכת ביוב.
פקקים לסתימת קווים ,בכל הקטרים.
ציוד בטיחות לעבודות בכבישים.
משאבה ניידת ,בקוטר " ,4לשאיבת שפכים ,בספיקה של  200מק"ש ,לפחות.
משאבה ניידת ,בקוטר " ,6לשאיבת שפכים ,בספיקה של  400מק"ש לפחות.
צנרת ,בקוטר " ,6לביצוע מעקפים ,באורך כולל של  250מ"א ,לפחות.
צנרת ,בקוטר " ,4לביצוע מעקפים ,באורך כולל של  250מ"א ,לפחות.
ציוד לניקוי וחיתוך שורשים ,בתוך צנרת הביוב ו/או שוחות הביוב.
דיזות מיוחדות לניקוי קווים ,בכל הקטרים.
שני גנרטורים וציוד נלווה ,לביצוע עבודות שאיבה.
ביוביות לחץ ,משנת ייצור  2012ומעלה :
משאבת מים ,ללחץ  150אטמוספרות וספיקה של  300ליטר לדקה.
מיכל מים ,בנפח של  4מ"ק ,לשימוש משאבת המים.
ביובית  4X4לעבודה בחוף הים לפתיחת סימות ושטיפות קווים ושאיבת בורות.
ביובית לחץ גבוה ( 250אטמוספירות) ,משנת ייצור  2012ומעלה :
משאבת מים ,ללחץ  250אטמוספרות וספיקה של  300ליטר לדקה.
מיכל מים ,בנפח של  4מ"ק ,לשימוש משאבת המים.
.
 57.18ציוד נלווה :
משאבות טבולות או נגררות ,בעלות פתחי יניקה בקטרים " 4" ,3" ,2ו ,6"-הכוללות צינור באורך סניקה של  200מ'
ויניקה  10מ' ,תואם לקטרים.
צנרת  80מ"א ואביזרים נלווים ,לצורך הזרקת מים בלחץ ,לכל סוגי הצינורות.
כל הציוד הדרוש ,לניקוי וחיתוך שורשים ,בתוך צינורות הביוב או שוחות ביוב .
ניידת צילום ל CCTV-במעגל סגור ,משנת ייצור  2017ומעלה ,ממוחשבת ,לצורך ביצוע צילומים של קווי הביוב.
הביוביות ,הציוד והאביזרים ,יהיו בכל עת חדשים ובכל מקרה לא יהיו בשימוש יותר מ 5-שנים ,ממועד שנת הדגם
הרשומה ברשיון הרכב.
המ פקח רשאי לפסול כל פריט ציוד ,שאינו מתאים ,לדעתו הבלעדית ,והקבלן מתחייב לספק מיידית ציוד מתאים
אחר תחתיו ,ללא תמורה כספית נוספת.
הקבלן יספק את כל ציוד הבטיחות ,לכל עבודה וישתמש בו ,לבטיחות התושבים ועובדיו .הציוד יכלול את כל
הפריטים הדרושים להבטחת בטיחות בכבישים ,במדרכות ובחצרות .כמו כן ,יספק הקבלן את הציוד לעבודה בתוך
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כוכי הביוב מאווררים ,חגורות בטיחות ,חצובה וכבל ,מסכות וציוד נגד גזים רעילים ,שלטי אזהרה ,גופיות זוהרות,
כפפות וסרבלים ,קסדות ,מגפיים וכו'.
הקבלן יחזיק ציוד עזרה ראשונה,וציוד לגילוי גזים בכל רכב ביובית (משאית).
 57.19מערך הקשר :
הקבלן יקיים מערך קשר קבוע ,בין משרדו וכל אחד מצוותי העבודה ובין נציגי התאגיד והפיקוח ,בכל שעות היממה.
לקבלן יהיה משרד ובו קשר ,מחובר לתאגיד ויעמיד איש קשר קבוע ,לקבלת הודעות.
משעה  18:00ועד הבוקר למחרת ,ימנה הקבלן נציג ,אשר יקבל את ההודעות מהתאגיד .קבלן יקבל את הודעות
המפקח מטעם התאגיד ,משעת כניסת השבת או החג ועד לשעה  7:00למחרת מוצאי השבת או החג.
בכל רכב ,יותקן מכשיר טלפון סלולרי זמין ותקין ,לצורך קבלת הודעות לביצוע עבודות.
במקרה של תקלה ,יועברו הודעות לצוותי הקבלן ,במכשירי הטלפון הניידים ,לצורך הגעה ופתרון מהיר של
התקלות.
 57.20אחריות הקבלן:
הקבלן אחראי לביצוע כל העבודות הנדרשות ,לפי תאור העבודה הנדרשות במחירון ועל ידי המפקח .הקבלן אינו
רשאי להגביל את מספר העבודות ומספר הפעמים ,שהגיעו לאותו אתר עבודה ,לא יזכה את הקבלן בפיצוי כספי נוסף.
הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ויעשה את המירב ,לצמצם את מספר העבודות החוזרות (המפקח רשאי לחייב את
הקבלן בגין עבודה חוזרת.

 57.21סילוק פסולת.
הקבלן ירכז את הפסולת מהקווים ,מתאי הביוב ,בשקיות פלסטיק מתאימות .לאחר הוצאתם ,יסלקם מיידית
למקומות ריכוז ,במגרש או מחסן ,השייכים לקבלן ומשם יפונו לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות
הסביבה וישלם את אגרת ההטמנה .יפר הקבלן תנאי זה ,ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה והעירייה רשאית
לפעול על פי כל סעד הנתון לה בחוזה או על פי כל דין.
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 57.10.11צילום צנרת ביוב
א.

כללי
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
ב.

לשם הבטחת בצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט
המיוחד ,על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח ,ובחיבורי
הבתים והצנרת בכלל לאחר סיום העבודות .הצילום ייערך באמצעות מצלמה שתוחדר לצנרת
לכל אורכה.
מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן בצוע הנחתה בדיקת
שיפועים ,ניתוקים  ,כניסת עצמים זרים וכו'
פעולת צלום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת ,שמטרתה לוודא ולאשר את
תקינות הבצוע לפי התכניות ,המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הבצוע.
עבודת הצילום תוזמן ע"י הקבלן ועל חשבונו גם בתיקוני שבר ולפי דרישת המפקח.
לצורך צלום הקו רשאי הקבלן להעסיק קבלן משנה מיומן שיאושר ע"י המפקח ,בעל ציוד
וניסיון לביצוע העבודה ,שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט .הקבלן
יקבל אישור ממפקח למבצע העבודה ,קודם לתחילת עבודתו.
המפקח רשאי להורות על ביצוע פעולת הצילום בקטעים לפי תוכנית עבודה מפורטת בהתאם
להחלטתו הבלעדית
בצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הינו על תנאי לקבלת העבודה
לאחר ביצוע ותנאי לקבלת התשלום.
במקרה בו התגלתה שוחה או חיבור  ,Tעל הקבלן לסמן זאת.

בצוע העבודה
 .1שטיפה
לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג שהצנרת נקיה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש
במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.
הניקוי יבוצע בשטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך ,הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט
המיוחד המשלים אותו.

 .2ציוד
הציוד יכלול מצלמת וידיאו דיגיטלית במעגל סגור בעלת יכולת לצילום תמונות בודדות
בחדות ( )Resolutionשל  3מגה-פיקסל לתמונה לפחות.
כן יכלול הציוד מנורה לתאורה מתאימה של פנים הצנרת בעת הצילום ,כן נסע לציוד הצילום
בתוך הצנרת וכבלים לאספקת חשמל ,לתקשורת לפיקוד על המצלמה ועל כן הנסע ,לשידור
החוזי ( )Visionלתחנת הנטור ולהוספת קול לסרט המצולם ומד שיפוע.
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בתחנת הניטור יימצא צג מתאים ,כדוגמת צג טלוויזיה ,ומחשב לגיבוי של סרט הצילום בזמן
אמיתי .כן יימצא בתחנת הנטור מיקרופון שבאמצעותו יוכל המנטר להוסיף את הבחנותיו
לסרט המצולם.
 .3מהלך הביצוע
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמה בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד.
מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך במהלך בצוע הצילום .על המנטר להורות למצלמה לבצע
צילום רצוף (וידיאו) לאורך הצינור הנבדק וצילום תמונות בודדות בכל מקום שיתגלה חשש
לליקוי .בנוסף יוסיף המנטר הערות אבחנה לסרט ולתמונות המתקבלות
 .4תיעוד
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי מדיה מגנטית לשם רישום ומעקב ,וכן בעזרת תיעוד קולי
בעזרת מיקרופון ,על גוף הסרט בלווי הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.
כל מפגע שיתועד (שורשים ,שבר בקו ,עיבוד שבור ,שוחה מוסתרת ,חיבור  Tוכו') יועבר למפקח
לאישור התיקון/ביצוע העבודה ,עבודה זו תתומחר לפי כתב הכמויות..
הקבלן יערוך את הצילום לפי מספור שוחות הביוב בהתאם לתוכנית עדות.
ולאחר תיקוני שבר יערוך הקבלן טרם הצילום סקיצה עם מספור השוחות שלפיו יבצע את
הצילום ועריכת הדוח.
התיעוד יבוצע כאשר אין זרימה בצינור ההולכה.
 .5תיקון מפגעים
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת יתגלו
מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים
המהנדס.
של
המלאה
רצונו
לשביעות
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים על חשבונו .תהליך
הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".
 .6דו"ח צילום
במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מבצע העבודה .דו"ח צילום אינו מבטל את
הדרישה להכנת "תכנית עדות".
הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
• מרשם מצבי (סכימה) של הצינור והשוחות הביוב ,שוחות מגופים וקטעי הקו בהתאם
לסימוניהם בתכניות הבצוע ,וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו
ומיקומו.
• דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה ,שתכלול :קטע הקו ,נקודת זמן בהקלטה ,תאור
המפגע ,הערות וציון מיקום המפגע "במרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה ושיפוע
הקטע.
• סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.
• מסקנות והמלצות.
• הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות .תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך
הטלויזיה בעזרת מצלמה מתאימה .
• הדו"ח הסופי והצילומים יצורפו לערכת תוכניות העדות בגמר העבודה ויהוו חלק ממנה.
מספר העותקים יהיה זהה למספר העותקים של ערכת תוכניות העדות.
 .7אחריות הקבלן
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בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת
תוקף האחריות של הקבלן.
במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר ,הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות
אחרות הקשורות בבצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן ,יתוקנו המפגעים ע"י הקבלן לפי
דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין על חשבון הקבלן .
עלות הצילום הנוסף במידה ויתגלו נזקים הדורשים תיקון תחול על הקבלן.
לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן כל זאת כפוף לתנאים
הכלליים של החוזה.
 57.10.12בדיקות -אטימות קווי ביוב בגרביטציה ובשוחות בקרה
כל הבדיקות לכל סוגי הצינורות והמובלים תבוצענה לפי המפרט הכללי לעבודות בנייה/פרק - 57
"קווי מים ,ביוב ותיעול".
כל הקווים והמובלים המוליכים בגרביטציה וכל השוחות/תאי-בקרה שיבוצעו יעברו בדיקות
בנייתם/התקנתם.
שתסתיים
לאחר
הקבלן
ע"י
מוחלטת
לאטימות
בדיקות האטימות תבוצענה בנפרד לכל קטע בין כל שתי שוחות סמוכות ובנפרד לשוחות ,לפני
מילוי חוזר מעל הקטע הנבדק.
על הקבלן מוטלת האחריות לרישום מדויק ביומן העבודה של כל האירועים של בדיקות-אטימות
בכל קטע וקטע .לצורכי בדיקות האטימות יכין הקבלן מבעוד מועד:
א.

פקקי איטום מסוג ומקוטר מתאים לקווים ולשוחות/תאים הנבדקים בלחץ מבלי שישלפו.

ב.

קו מים זמני לצורך מילוי הקו הנבדק וביצוע בדיקות האטימות ,שיונח באחריות הקבלן
ועל חשבונו.

על מנת להבטיח יעילות מרבית בבדיקת האטימות והצלחת הבדיקה על הקבלן להבטיח ליווי
טכני של שירות השדה של יצרן/ספק הצינורות/מובלים במהלך העבודה.

57.11
57.11.1

הנחיות לבטיחות עבודה במתקני ביוב פעילים
הנחיות לבטיחות באתרי-עבודה בתחום-דרך

א.

אמצעי ונוהלי הבטיחות באתרי העבודה יהיו ככלל כמפורט במפרט הכללי/פרק " - 000מוקדמות"
ועל-פי כל דין ולרבות הנחיות משרד העבודה/המוסד לבטיחות ולגהות בעבודה.

ב.

אמצעי ונוהלי בטיחות בעניין תנועה עוברת יהיו כנדרש במפרט הכללי/פרק " - 051עבודות סלילה
 -הנדסת-תנועה"/תת-פרק " - 35הסדרי-תנועה זמניים לבטיחות באתרי-עבודה".

ג.

מודגש כי עבודת הקבלן באתרים מחויבת בליווי קצין בטיחות בעבודה בעל אישור מוסמך מעת
משרד העבודה.

ד.

הקבלן ימציא למפקח האתר או מהנדס התאגיד ,לבקשתו ,אישור של הסמכת קצין הבטיחות
והגהות להיות מנהל הבטיחות באתר בהתאם להסמכתו.

57.11.2

הנחיות לבטיחות בחציות מסילות-רכבת ותשתיות דלק
לפני ביצוע חציות מתחת למסילות רכבת קיימות ומתחת לקווי דלק קיימים על הקבלן לעבור
הדרכת בטיחות אצל ממוני הבטיחות ברכבת ישראל ובחברת תשתיות נפט ואנרגיה.

57.11.3

נוהלי בטיחות בעבודה בשוחות-בקרה
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בעבודה במתקני ביוב פעילים (עבודה בשוחות קיימות ,התחברות לשוחות או ביבים קיימים,
וכדו') ,על הקבלן לבדוק תחילה את המתקנים להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי
הזהירות וההגנה הדרושים כאמור ,ובהתאם להוראות הבאות:
א.

אין להיכנס לשוחת-בקרה אלא לאחר שהשוחה תאוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים .השוחה
תאוורר במשך  24שעות לפחות לפני הכניסה אליה.

ב.

רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחת הבקרה
וזאת אך ורק לנושאי מסיכות גז.

ג.

מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,לפי הכללים הבאים:
.1
.2
.3
.4

.5
57.11.4

לקראת עבודה בשוחת-בקרה קיימת יוסרו מכסה השוחה שבה עומדים לעבוד והמכסים בשתי
השוחות הסמוכות ,סה"כ שלשה מכסים.
לקראת התחברות אל ביב קיים יוסרו המכסים משוחות הבקרה משני צידי נקודת החיבור.
לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה שיהיה בכוננות
להגיש עזרה במקרה הצורך.
הנכנס לשוחת -בקרה יילבש כפפות גומי ,ינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות
ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האדם הנמצא בכוננות
מחוץ לשוחה.
בשוחות בקרה שעומקן עולה על  5.0מטר יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל
זמן העבודה בשוחה.
מינוי ממונה בטיחות ותדרוך עובדים

א.

על הקבלן למנות אחראי מקצועי מטעמו על הבטיחות באתר העבודה שידווח ישירות למפקח על
הפעילות באתר וההוראות שניתנו מטעמו למילוי הוראות הבטיחות.

ב.

על הקבלן לתדרך את העובדים המועסקים על-ידו בעבודה הדורשת כניסה לשוחות/תאי-בקרה
ולאמנם בנושא אמצעי בטיחות הנדרשים ובשימוש באמצעי הבטיחות האמורים.

ג.

אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הקבלן בהתאם לכל דין ולהסכם.

57.12
57.12.1
א.

תחזוקה מונעת –מערכת הביוב
ביקורות תקופתיות
ביקורת חודשית
 .1אחת לחודש ,יערוך הקבלן סיור יזום בקטע/ים נבחר/ים ,לפי סבב שגרתי מתוכנן על-ידו
ומאושר ע"י המזמין ,של המערכות שבאחריות תחזוקתית שלו.
 .2סבב הביקורת חודשי יתוכנן ע"י הקבלן ויוגש לאישור המזמין לקראת התחלת העבודה בפועל.
 .3קטע לסיור חודשי לא יפחת מ 1 -ק"מ

57.12.2
א.

ב.

עבודות לביצוע במסגרת הביקורות התקופתיות
בדיקת זרימה
 .1על הקבלן לפתוח את כל שוחות הבקרה בקווי הביוב ולוודא קיום של זרימה שוטפת בהן.
 .2על הקבלן לאתר נקודות ,אם יש ,בהן עלולה להיגרם הצפה/סתימה במערכות.
לדווח למזמין על כל איתור כזה ,לקבל הנחיותיו ולפעול על פיהן .טיפול בשוחות-בקרה
 .1על הקבלן לבדוק את תקינות מכסי-שוחות .מכסים סדוקים או חסרים (כולל אלה שנגנבו)
יחלפו באחרים מסוג מאושר ע"י המזמין
 .2מכסים שמסיבה כלשהי נמצאו בלתי-יציבים יוצאו ויותאמו למסגרת בה הם מונחים.
 .3במידה וההתאמה לא תהייה מיוצבת כהלכה ,יוחלפו המכסה או המסגרת באחרים מסוג
מאושר ע"י המזמין.
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 .4על הקבלן לוודא באופן חד-משמעי שכל מכסה מונח באופן יציב וללא חשש לתזוזתו.
 .5חוליות טרומיות סדוקות או שבורות בשוחות-בקרה תוחלפנה באחרות מסוג מאושר.
ג.

דיווח ותיעוד

 .1בסוף כל ביקורת על הקבלן להכין דו"ח מפורט הכולל תאור של מהלך הביקורת ובו ציון זמנים
(תאריכים ושעות) ,מהלכי הביקורות לפי קטעי מערכות ,ממצאים שהתגלו ופרוט הפעולות שננקטו
על ידי הקבלן במהלכה.
 .2תחנות שאיבה לביוב
 .3מעת לעת לפי דרישת המפקח יבוצעו עבודות אחזקה בתחנות שאיבה לביוב ,כולל קווי הסניקה
בתחנות .העבודות כוללות טיפול/החלפה של אביזרים בצנרת של תחנת השאיבה (מגופים ,אל חוזרים,
פורקי אויר וכו') .כולל פתיחה וסגירת מגופים .עבור סיוע בכוח אדם לביצוע עבודת הנ"ל ישולם לפי
שעות עבודה ותשלום בנפרד עבור חלפים .
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מסמך ג( – )7כתב כמויות/מחירון
(יצורף בקובץ נוסף עם פרסום המכרז)
הערות לכתב הכמויות:
 .1לא תשולם כל תוספת מחיר בגין עבודות שיתבצעו בשבתות ו/או בחגים ,ו/או בשעות הלילה.
 .2לא תשולם כל תוספת תשלום עבור סגירת מגופים ועבודות ניקוז קווים.
 .3לא תשולם כל תוספת תשלום עבור הסדרי תנועה ,שילוט ,וצוותי הכוונה.
 .4הקבלן לא ישנה ו/או יוסיף דבר לכתב הכמויות.
 .5התשלום עבור עבודות יהיה ע"פ מדידה של הביצוע בפועל ובהתאם לסעיפים בכתב הכמויות ,כפוף
לתוספת או הנחה כללית שניתנה ע"י הקבלן .
 .6התוספת או ההנחה תהיה כללית ותחול על כל סעיף בכתב הכמויות.
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מסמך ג()8
ביטחון מים וחירום למכרזי קבלני תשתיות  -מי בת-ים
מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם
 .1במסגרת היערכות התאגיד הרב אזורי "מי בת-ים" למשברי מים בשגרה וחירום ,נעשתה פנייה פומבית
לחברות בשוק לקבלת שירותים שבנדון בהתאם להוראות ,התנאים והמפרטים המצורפים למסמכי
המכרז וההסכם
 .2תאגיד "מי בת-ים" הינו תאגיד מים וביוב לעיר בת-ים.
 .3התאגיד מוגדר כמפעל קיומי/חיוני ע"פ הגדרת משרד הכלכלה למפעלים חיוניים המחויבים לרציפות
תפקודית בכל שעה ובכל ימות השנה בעיתות שגרה מצבי חירום /מלחמה אסונות טבע ועוד.
 .4התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי /מצב חירום
א.

הקבלן יידרש לתת מענה רציף ,בכל ימי השבוע ,לרבות בימי שישי ,שבת ,ערבי חג וחג לאורך כל
שעות היממה .בכל מזג אוויר ,במצבי חרום ,מלחמה ,טרור ,רעידת אדמה וכו'.

ב.

הקבלן מתחייב להמשיך ולספק את השירותים הניתנים על ידו בשוטף כפי שמפורט בחוזה זה
גם בעת משבר מים מקומי שיוגדר ע"י המנהל או בזמן חירום המוכרז ע"י המדינה ,ולספק את
מלוא הציוד הנדרש לטיפול במקרה או עיתות המשבר ,וזאת בנוסף לכל הכלים והציודים אשר
בשימושו לפעילות השגרתית.

ג.

לקבלן ידוע כי התאגיד הוכרז כמפעל קיומי/חיוני ע"י משרד הכלכלה ובמסגרת זו גם הקבלן
יהיה ברשותו אישור מפעל חיוני ממשרד הכלכלה .ויפעל לריתוק משקי של עובדי הקבלן וכן
לריתוק משקי של הציוד וכלי הרכב המשמשים את העובדים לביצוע העבודות במסגרת חוזה זה
וכן טופס ריתוק ייעודי של משרד הכלכלה ,כל זאת בתקופת הניסיון.

ד.

הקבלן מחויב לדאוג למיגון אישי עבור כלל עובדי השטח -המיגון אישי יכלול קסדת פלדה
ושכפ"צ -בהתאם לתקן פיקוד העורף ,וזאת כחלק מההיערכות המוקדמת .לקבלן יהיה תיק
חירום עפ"י הגדרת פיקוד העורף.

ה.

הקבלן ועובדיו ישתתפו בכל תרגיל או אימון או הדרכה שתתבצע או תתקיים ע"י מי בת-ים או
פיקוד העורף או משטרת ישראל או כל גוף אחר ,בהתאם לתחומי הפעילות והתפקידים
המתוארים בהסכם.

 .5תפקידי הקבלן בעת הכרזה על מצב חירום או משבר מים מקומי/אחר:
א.

במידה ויוכרז מצב חירום או משבר מים מקומי יבצעו עובדי הקבלן את העבודות בהתאם
לסדרי העדיפות שיקבעו ע"י הממונה מטעם התאגיד.

ב.

הקבלן יתגבר במידת הצורך צוותי עובדים ,נוסף לקיימים ,לשם ביצוע תיקונים דחופים
במערכת המים/ביוב/אחר וכן לשם סיוע בפריסת תחנות לחלוקת מים לתושבים במידה ויוחלט
כי לא ניתן לספק מים דרך מערכת אספקת המים העירונית  .זאת בכפוף לתוכנית פריסה של
תאגיד "מי בת-ים" .
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ג.

במידה ויחליט התאגיד על הקמת תחנות לחלוקת מים יסייעו עובדי הקבלן לצוות האחזקה של
התאגיד בפריסת התחנות כולל הצבת מחסומים וגידור התחנה ,הצבת שלטים בתחנה ,סיוע
בהובלת מיכלי מים ניידים או נייחים ברזיות מחסומים או כל ציוד אחר שיידרש לשם הקמת
התחנות ,ובסיום המשבר פירוק התחנות והחזרת הציוד למחסנים.

ד.

הקבלן יחזיק מלאי צנרת ואביזרים לתיקון רשתות המים בהתאם לדרישות נוהל מל"ח מס' 152
 .במידה והקבלן יחליט על התקשרות עם ספק/ים לאחזקת המלאי יצרף במועד חתימת החוזה
התחייבות מאת הספק/ים לספק האביזרים הנדרשים בשעת חירום ותוך  6שעות מרגע קבלת
ההזמנה .

ה.

במידה ויחליט הקבלן להחזיק המלאי במחסניו יצרף במועד חתימת החוזה אישור על הימצאות
כל האביזרים והצנרת במחסני החברה ואחת לרבעון תתבצע בדיקת המלאי בהתאם לרשימה
ע"י ממונה מטעם התאגיד .

ו.

אחת לשנה או בהתאם לתוכנית שנתית שתיקבע ע"י התאגיד יערך תרגיל לבחינת מוכנות
התאגיד לשעת חירום ,עובדי הקבלן ייקחו חלק בתרגילים אלה ויסייעו לצוות עובדי התאגיד
ככל שיידרש ובהתאם למפורט לעיל ,בפריסת תחנות חלוקת מים הובלת מיכלי מים ,הובלת
מחסומים שילוט וכל הנדרש לפריסת תחנות.

ז.

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה חוקית שתתקבל במשך תקופת ההסכם בעניין הקשור
בשירותים והעבודות הכלולות בהסכם ,וכן לפעול ככל הנדרש לקיום כל עדכון או הנחיה
שתתקבל מאת מי בת-ים לביצוע עבודה או שירותים בישובים אשר באחריותה.

ח.

אין בהוראות אלה למשבר וחירום כדי לפגוע בהוראות ההסכם או כל מסמך אחר הנלווה
להסכם ובכל מקרה מובהר כי הקבלן יהיה מחוייב לשירותים השוטפים ולביצוע העבודות
המתוארות בהסכם על נספחיו ,ביחד ובנוסף לכל עבודת חירום או שירות הנובע מעיתות משבר
או מלחמה או כל מצב בטחוני או רפואי או אפידמיולוגי אחר.

__________________

_________________

חתימה  +חותמת

שם  +תפקיד
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