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 06/21מספר פומבי מכרז 

 

שירותי שאיבה ושטיפה של למתן 

 מערכות ביוב באמצעות ביובית

) משאבה  וצילום מערכות ביוב

בתחום  נגררת( דיזל טבולה או

שיפוטה של המועצה האזורית 

 תמר  
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  1מסמך 

 

 ערכות הביובוצילום מ שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביוביתלמתן שירותי  06/21מכרז מס' 

 "בתחום שיפוטה של המועצה האזורית "תמרנגררת(, דיזל ) משאבה טבולה או 

 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

 

   תנאים כלליים ותיאור השירותים הנדרשים

"( מזמינה בזאת הצעות להשתתף במכרז המועצה)להלן: " וגופי הסמך תמרהמועצה האזורית  .1

ושרותי  וצילום מערכות הביוב יפה של מערכות ביוב באמצעות ביוביתשאיבה ושטלמתן שירותי 

בהתאם למפורט להלן, , הכל בתחום שיפוטה של המועצה שאיבה ) משאבה טבולה או נגררת(

)להלן:  "( וביתר מסמכי המכרזהחוזה; להלן: "4מסמך כבחוזה על נספחיו )המצ"ב 

 "(.השירותים"

ממעוד חתימת החוזה עמו  חודשים 12 בתהא לתקופה תתקופת ההתקשרות הבסיסית עם הזוכה  .2

כאשר למועצה נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  ,"(תקופת ההתקשרות)להלן: "

"(. תקופת ההתקשרות תקופת ההארכה"להלן: ) חודשים כל אחת 12תקופות נוספות בנות  4בעד 

 . חודשים 60ותקופת הארכה לא יעלו על 

לגובה ביחס  הנחה על מחירי המקסימום המפורטים על המציעים ליתן ת המחירצעהבמסגרת  .3

, כמפורט בהצעה הכספית עבור מתן השירותים מציע הזוכה)ללא מע"מ( שתשולם ל התמורה

השירותים התמורה תשולם בהתאם לסוג וכמות מובהר, כי למסמכי המכרז.  2מסמך המצ"ב כ

 בפועל.  שיינתנו

פה של מערכות ביוב באמצעות ביובית וצילום מערכות הביוב יובהר כי שירותי השאיבה ושטי .4

)לא ₪  1,000,000בהיקף כספי מצטבר שלא יעלה על יהיו  ,ושרותי שאיבה )משאבה טובלה נגררת(

 "(.היקף ההתקשרותכולל מע"מ( לשנה )להלן: "

הצעת המחיר מטעם המציע תכלול את כל ההוצאות הכלולות בביצוע השירותים, בהתאם לכל  .5

סמכי המכרז, לרבות פעילות הביובית, הציוד, החומרים וכוח האדם הדרוש לשם ביצוע מ

ושפכים בעלי מוליכות  מורשה לטיפול בשומניםהשירותים, הוצאות הכרוכות בהובלה לאתר 

 , אשר בהן תישא המועצה( וכיוצא באלה. בשומנים טיפול)ללא עלויות  גבוהה 

 (. 100%בד )ההצעות במכרז תדורגנה על פי מחיר בל .6

  מסמכי המכרז

 "(:מסמכי המכרזמסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " .7

 .)מסמך זה( דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות - 1מסמך 

 .06/21הצהרת המציע להשתתפות במכרז מס' ה הכספית והצעה -2מסמך 

 .)ערבות קיום(נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה  - 3מסמך 

 חוזה התקשרות בין הזוכה לבין המועצה על נספחיו:  - 4מסמך 

  נספח ביטוח -נספח א'    

 נוסח ערבות ביצוע. - נספח ב'
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 מפרט הבטיחות. -נספח ג'

 .התאם לחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר בדבר קיום דיני העבודה ב  - 5מסמך 

 .ו עובד מועצה והיעדר ניגוד ענייניםתצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר א  - 6מסמך 

 כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

ש"ח )שלא יוחזרו בכל מקרה(, במשרדי  500 תמורה לסך שלבאת חוברת המכרז ניתן לרכוש  .8

, או באמצעות תשלום בכרטיס 09:00-15:00ה' בין השעות  -המועצה שבנווה זוהר, בימים א' 

. בנוסף, PDF, והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט 08-6688855/6ן: אשראי בטלפו

 -9:00 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' עד ה' בין השעות

15:00 . 

 תנאי סף  

נאי הסף , את כל תו למכרז, במועד הגשת הצעתבעצמו אשר מקייםרשאי לגשת למכרז מציע  .9

 הבאים: 

  ;תאגיד רשום בישראלאו אזרח ישראלי המציע הינו         8.1

   אתר המורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לטיפול בשומניםהמציע קשור בהסכם עם         8.2

 ;מילי סימנס 3,000ולפינוי שפכים עם מוליכות מעל               

דמו להגשת ההצעה במהלך שש השנים שק ,ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחותמציע ל 8.3

וצילום מערכות  במתן שירותי שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית ,במכרז

 יו/או תאגידרשויות מקומיות  יתש, לנגררת(דיזל ושרותי שאיבה ) משאבה טבולה או  ביוב

  ם;מה ד)לא כולל מע"מ( לכל אח₪  250,000של התקשרות בהיקף מים וביוב, 

לרבות, אך לא  ,ציוד הדרוש לביצוע השירותים באופן מקצועי וטובהמציע מחזיק בכל ה 8.4

משאיות מסוג ביובית, הכוללות לכל הפחות את המתקנים הבאים: מתקנים  2רק, 

 המסוגלת לשאוב משקעים מעומקים של באמצעות לחץ גבוה; משאבת וואקום לשטיפה

פכים / מוצקים בנפח מ"ק לפחות ומיכל לאיסוף ש 1; מיכל מים בנפח של לפחות מ' 8 עד

 ;2018שנת , שנת ייצור הביובית ממ"ק לפחות 6של 

 , להובלת 1968 -חרישיון עסק בתוקף ע"פ חוק רישוי עסקים התשכ" בעל המציע הינו      8.5

 שפכים.לקליטת הסכם תקף עם אתר  מאושר  שפכים וכן בעל            

 דרש במסמכי המכרז;נההמציע צירף להצעתו למכרז ערבות בנקאית בנוסח       8.6

 המציע רכש את מסמכי המכרז;       8.7

 הינו עוסק מורשה לצרכי מע"מ;  מציעה      8.8

  מציע אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ל      8.9

 ;1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו      

  יו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים המציע ו/או בעל זיקה אל 8.10

. אם הורשע 1976 –ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 

ליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל האחרונה. היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי הש

אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כן, המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות.
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 למציע כל רישיון ו/או היתר הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירותים ו/או לצורך  8.11

 החוזה; מילוי התחייבויותיו על פי תנאי       

 
 ערבות בנקאית לקיום ההצעה

להבטחת קיום הצעתו למכרז, על כל משתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית  .10

₪  5,000למסמכי המכרז, בסך של  3מסמך ובלתי מותנית, של בנק ישראלי, בנוסח המצורף כ

, אולם המועצה תהא 06.09.2021ליום "(. ערבות הקיום תהיה בתוקף עד ערבות הקיום)להלן: "

 רשאית להורות למציע להאריך את תוקפה בחודש נוסף, והמציע יהיה חייב להאריכה בהתאם.

על המציע להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה תואמת לנוסח המצורף למסמכי  .11

 , וכי גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל סטיות )כלפי(3)מסמך  המכרז

ביא לפסילת תוף ערבות שלא בנוסח הנדרש מעלה או כלפי מטה(. אי צירוף ערבות כלל או ציר

 ההצעה על הסף.

במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הקיום המועצה תהא רשאית לחלט את ערבות  .12

 תנאי המכרז ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבות כמפורט לעיל. 

לגרוע מהאמור לעיל, תהא המועצה רשאית לחלט את ערבות הקיום במידה והמציע אשר מבלי  .13

ו/או לא  חוזהיום ממועד ההודעה על הזכייה על ה 14נשלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך 

 צירף את כל המסמכים הנדרשים ו/או לא עמד בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכרז.

יעים אשר לא זכו במכרז עם מתן ההודעה על אי זכייתם. ערבות ערבויות הקיום יוחזרו למצ .14

וצירוף כל הטפסים  חוזההקיום למציע אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ה

 והמסמכים הנדרשים, לרבות ערבות ביצוע.

  ות, שינויים ותיקון פגמיםהבהר

ודא כי המסמכים מובנים להם, על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לו .15

 לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם. 

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או  .16

ל של סעיף כלשהו, ע שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו

יערית במועצה, גב'  למ.מ מנהלת רכש, מכרזים והתקשרויות, את שאלותיו בכתב המציע להפנות

 בשעה 05.202124.וזאת עד לא יאוחר מיום  tamar.co.il-michrazim@ma, בדוא"ל: הרוש 

ציון העמוד, מספר הסעיף ופירוט הסעיף ב בלבד WORDבפורמט שאלות ההבהרה יועברו  .16:00

 . אליו מתייחסת השאלה

באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר  .17

או במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור  08-6688880אלקטרוני, בטלפון: 

 קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה. 

 ופן הגשת ההצעותא

כל מציע ימלא, יחתום על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע, ויגיש למועצה את הצעתו כשהיא  .18

כוללת את המסמכים והמידע שלהלן, כשהם תקפים, נכונים ומאומתים )לפי העניין( למועד הגשת 

 .קי(דיסק און וכן על גבי מדיה דיגיטלית ) ההצעה תוגש בשני העתקים לא כרוכים .ההצעה

mailto:michrazim@ma-tamar.co.il
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כל העמודים של מסמכי מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן, כאשר  כל .19

  ., חתומים על ידו בתחתית כל עמוד4מסמך כהמכרז, לרבות החוזה המצ"ב 

למסמכי  2מסמך ב כ"בנוסח המצ ההצעה הכספית והצהרת המציע להשתתפות במכרז 18.1

וחתימה זו אומתה על  כנדרש על ידי המציעלואה ונחתמה על ידו במ ה, לאחר שמולאהמכרז

 ;ידי עורך דין כנדרש

אסמכתאות ו/ואו אישורים המתארים את עיסוקו וניסיונו של המציע במתן שירותי  18.2

רשויות  שתי, לוצילום מערוכת ביוב שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית

, )לא כולל מע"מ( לכל אחד מהם₪  250,000מים וביוב, בהיקף של  ימקומיות ו/או תאגיד

  ;במהלך שש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז

  הציוד הדרוש לביצוע השירותים באופן מקצועי בדבר החזקת  אסמכתאות ו/ואו אישורים 18.3

 ;וטוב       

 ליום ובתוקף עד ₪  5,000למסמכי המכרז, בגובה  3מסמך ערבות קיום בנוסח המצורף כ 18.4

       06.09.2021  ; 

לחוזה(, כשהוא חתום על ידי המציע. על המציע  נספח א'טופס האישור על קיום ביטוחים ) 18.5

לחתום על טופס זה לאחר שבדק אותו מול חברת הביטוח שלו ווידא כי הטופס מקובל על 

חברת הביטוח ללא כל שינויים או מחיקות. מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה אין צורך להחתים 

טוח על טופס האישור על קיום ביטוחים, וחתימתה תידרש אך ורק ממי שיוכרז את חברת הבי

 כזוכה במכרז )הזוכה יידרש להמציא אישור ביטוחים חתום(. 

תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר  18.6

 5מסמך בנוסח המצ"ב כ 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו קיום דיני העבודה

 למסמכי המכרז;

תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר  18.7

למסמכי  6מסמך בנוסח המצ"ב כהעדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים 

 המכרז;

רשומות לפי חוק אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ו 18.8

 ;1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ו

תעודת רישום של התאגיד, תדפיס עדכני ומלא מרשם החברות  -אם המציע הוא תאגיד  18.9

 וכן אישור חתום על ידי עורך דין בדבר זכויות החתימה בתאגיד;

 ;1975 –ו אישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל" 18.10

 ניכוי מס במקור;על פטור מאישור  18.11

 מורשה לטיפול בשומנים;עם אתר העתק הסכם  18.12

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הקבלה תהיה על שם המציע ואינה ניתנת להעברה  18.13

 ;בין המציעים השונים

 תשובות לשאלות הבהרה )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה(. 18.14

הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות המועצה שומרת לעצמה את  .20

בהצעה, לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע 

להמציא אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, 
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, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה ולבוא בדין ודברים עם כל מציע, בכתב או בעל פה

 אליה. 

בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה המועצה רשאית להציג  .21

את הצעתו בפני מציעים אחרים. במידה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את 

ם לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת הדבר מפורשות בהצעה, תוך סימון הפרטים החסויי

הבלעדי והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר 

 לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור למועצה. 

ואת כל המסמכים  ההצעה הכספיתכתב  – 2מסמך בם סעיפיההמציע יבדוק מראש את כל  .22

ותנאיו. בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל  חוזהה הקשורים במכרז לרבות

טענה בדבר אי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות סבירותם. 

 לעיל.  16 -14 פיםסעיפים שכוונתם לא ברורה די הצורך, יש לבררם מראש, כאמור בסעי

מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי החוזה  המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או .23

ו/או בנספחיו, ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחים. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול 

הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או 

ם מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים, וכן להתעל

 דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבגזברות המועצה האזורית תמר בבניין המועצה שבנווה  .24

. הצעה שלא תמצא 12:00עד השעה  13.06.2021המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  זוהר.

בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את ההצעות בכל 

תיבת  דרך למעט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו.

 .13.06.2021המכרזים תיפתח ביום 

מועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש ה .25

 שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז. 

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה

 הזולה ביותר תדורג במקום הראשון. ההצעה ההצעות תדורגנה בהתאם למחירן.  .26

ת הזכות לקבל כל על אף האמור בכל מקום אחר בהוראות המכרז, המועצה שומרת לעצמה א .27

הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה ביותר מכל סיבה שהיא, להפסיק 

ו/או לבטל את המכרז בכל עת )לרבות לאחר הבחירה בזוכה(, לבקש הבהרות שונות ממציעים 

רת על )כולם או חלקם( בין בכתב ובין בעל פה, לשנות את תנאיו ואת תכולתו ולעשות כל פעולה אח

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם 

המציעים, כולם או חלקם )בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה( ואף להתקשר עם מספר 

 בו זמנית.  מציעים

יום מיום  14המועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע לזוכה על קבלת הצעתו. בתוך  .28

מבלי לגרוע היוודע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע החוזה. 

 בתוך פרק הזמן האמור את המסמכים הבאים:ימציא הזוכה למועצה  מכלליות האמור,

טיפול ה י. מובהר, כי מחירטיפול בשומניםל המורשההוא קשור עם אתר  וב םהסכה 20.1

האמור יחייבו את הזוכה לאורך תקופת ההתקשרות עם המועצה,  הסכםהקבועים בבשומנים 
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והמועצה תשפה את הזוכה בהתאם למחירים אלה. יודגש, כי על הזוכה לפנות את השומנים 

ים מורשה/ים אחר/ים שיידרש/ו על ידי המועצה, /בהצעתו, או לאתר ןאך ורק לאתר אשר צוי

  או יאושר/ו על ידיה מראש ובכתב.

לחוזה,  נספח א'המצורף כ בהתאם לתנאי נספח הביטוח אישור על קיום ביטוחים, טופס 20.2

 חתום על ידי חברת ביטוח מטעם הזוכה. 

ית לחוזה. ערבות הביצוע תהיה ערבות בנקא נספח ב'ערבות ביצוע בנוסח המצורף כ 20.3

הערבות תהיה בתוקף לכל תקופת ₪.  25,000אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי מוגבלת על סך 

יום לאחריה, וזאת לצורך הבטחת עמידתו של הזוכה בכל ההתחייבויות  90 -ההתקשרות ועד ל

 הנכללות בהסכם על נספחיו.

טרם חתימת בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם המציע הזוכה, מכל סיבה שהיא, בין  .29

ההסכם עמם ובין לאחר מכן, תהא המועצה רשאית, בין היתר, לחלט את ערבות הקיום של 

המציע. כמו כן, במקרה כאמור תהא המועצה רשאית להתקשר עם המציע של ההצעה הכשרה 

הבאה בתור, ובמידה וההתקשרות עמו תבוטל או לא תצא אל הפועל )מכל סיבה שהיא(, להתקשר 

חודשים ממועד משלוח ההודעה  12-חריו וכן הלאה, ובלבד שלא חלפו למעלה מעם המציע הבא א

 על הזכייה לזוכה. המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה בעניין זה.  

ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, או עד שיחתם  90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .30

 ארבעהמוקדם. למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בעד החוזה על ידי המועצה, לפי ה

חודשים נוספים בהודעה בכתב למציעים. הודיעה המועצה כאמור, ידאגו המציעים להאריך את 

תוקף ערבות הקיום שלהם בהתאם ולהמציא ערבות קיום עדכנית למועצה. אם למרות האמור 

רבות הקיום שלו על פי דרישת המועצה כמפורט לעיל יחזור בו המציע מהצעתו, או לא יאריך את ע

לעיל, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום ערבות הקיום שנמסרה במסגרת ההצעה, כפיצוי 

 מוסכם.      

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוזה, תינתן עדיפות לאמור במסמך  .31

 זה.
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 2מסמך 

 06/21מס' הצעת והצהרת המציע להשתתפות במכרז 

 לכבוד 

 מועצה אזורית תמר

 "(המועצה)להלן: "

 אנו החתומים מטה:

  תפקיד אצל המציע מספר ת"ז שם ושם משפחה 

1.1       

1.2       

מצהירים ומתחייבים בזאת, כי אנו משמשים כבעלים ו/או כמנהלים ומורשי חתימה של המציע, 

 תימות ידינו להלן.שפרטיו להלן, וכי אנו מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו בח

 פרטי המציע

    סוג תאגיד:   שם המציע:

    תאריך רישום:   ח.פ.:

    מס' טלפון:   כתובת: 

    טלפון נייד:   

    מס' פקס':   

    דוא"ל:  

 "(המציע" -)להלן: 

 בעלי מניות במציע ואחזקותיהם: 

 מספר המניות שמחזיק מן המניות שהונפקו בעל מניות

  

  

  

  

  דירקטורים במציע: 

 

____________________________________________________________ 
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 מנהלי המציע: 

 תפקיד  שם

  

  

  

  

 

מחיר  תיאור  מס'

 יחידה

 מקסימום

לא כולל 

 מע"מ

 משולבת  ביובית 1
 .מ"ק.  6-8בנפח 

 200משאבת לחץ 
אטמ בספיקה של 

ליטר /דקה.  400
 2מיכל מים של 

. "ק לפחותמ
צינורות באורך של 

מטר לפחות  100
ומכשירים לחיתוך 
שורשים לשטיפה 
וניקוי צינורות 

  ביוב

מ"ק או  8 -6שעות של ביובית בנפח  8בגין יום שירות בן 

בגין הגעה לצורך שאיבת שומנים והובלתם לאתר מורשה 

 לטיפול בשומנים.

2400 

כולו יינתן בגין קריאת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר 

 במהלך שעות השירות הרגילות

1250 

בגין קריאת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן 

 מחוץ לשעות השירות הרגילות*

2300 

משולבת  ביובית 2
 מ"ק 14בנפח 

 200משאבת לחץ 
אטמ בספיקה של 

ליטר /דקה.  400
 2מיכל מים של 
. מ"ק לפחות

צינורות באורך של 
מטר לפחות  100

ומכשירים לחיתוך 
שורשים לשטיפה 
וניקוי צינורות 

 ביוב

קוב או בגין  14שעות של ביובית בנפח  8בגין יום שירות בן 

הגעה לצורך שאיבת שומנים והובלתם לאתר מורשה 

 לטיפול בשומנים.

4500 

בגין קריאת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן 

 במהלך שעות השירות הרגילות

2050 

בגין קריאת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן 

 מחוץ לשעות השירות הרגילות*

3450 

 משולבת ביובית 3
 מ"ק 30בנפח 
 לשאיבת תייעודי
 ומוצקים חול
 

קוב או בגין  30שעות של ביובית בנפח  8בגין יום שירות בן 

הגעה לצורך שאיבת שומנים והובלתם לאתר מורשה 

 לטיפול בשומנים.

9000 

בגין קריאת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן 

 במהלך שעות השירות הרגילות

5000 
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בגין קריאת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן 

 מחוץ לשעות השירות הרגילות*

10500 

 

 

 םשירותים אופציונליי

 טלוויזיוני צילום 4
 יום ממוחשב
 שעות 4 של עבודה

 

 בכל ממוחשב טלוויזיוני צילום שעות 4 של עבודה יום
 דוח הגשת כולל( ניקוז ולקוי ביוב לצנרת אורך ובכל קוטר
 והנחיות לדרישות בהתאם הקו ומצב הצילום של

 )החברה

1800 

 טלוויזיוני צילום 5
 יום ממוחשב
 שעות 6 של עבודה

 

 בכל ממוחשב טלוויזיוני צילום שעות 6 של עבודה יום
 דוח הגשת כולל( ניקוז ולקוי ביוב לצנרת אורך ובכל קוטר
 והנחיות לדרישות בהתאם הקו ומצב הצילום של

 )החברה

2400 

 טלוויזיוני צילום 6
 יום ממוחשב
 שעות 8 של עבודה

 

 בכל ממוחשב טלוויזיוני צילום שעות 4 של עבודה יום
 דוח הגשת כולל( ניקוז ולקוי ביוב לצנרת אורך ובכל קוטר
 והנחיות לדרישות בהתאם קוה ומצב הצילום של

 )החברה

2800 

משאבה טבולה או  7
דיזל נגררת, 

 4ו/או " 3בקוטר "

משאבה טבולה או דיזל נגררת, שעות  8בגין יום שירות בן 

 4ו/או " 3בקוטר "

 

2400 

בגין קריאת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן 

 במהלך שעות השירות הרגילות

1200 

ת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן בגין קריא

 מחוץ לשעות השירות הרגילות*

2200 

משאבה טבולה או  8
דיזל נגררת, 

ו/או  6בקוטר  "
, בספיקה של 8"

 מק"ש 400לפחות 

 

משאבה טבולה או דיזל נגררת, שעות  8בגין יום שירות בן 

 מק"ש 400, בספיקה של לפחות 8ו/או " 6בקוטר  "
 

1500 

ין קריאת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן בג

 במהלך שעות השירות הרגילות

800 

בגין קריאת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן 

 מחוץ לשעות השירות הרגילות*

1400 

משאבה טבולה או  9
דיזל נגררת, 

ומעלה  8בקוטר  "
, בספיקה של 

 מק"ש 750לפחות 
 

משאבה טבולה או דיזל נגררת, שעות  8 בגין יום שירות בן

 מק"ש 750, בספיקה של לפחות ומעלה   8בקוטר  "
 

2000 

בגין קריאת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן 

 במהלך שעות השירות הרגילות

1000 

בגין קריאת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן 

 מחוץ לשעות השירות הרגילות*

1800 

וביום ו'  17:00ועד  7:00שעות שירות יומיות, אשר יבוצעו בין השעות  8ה' )כולל(, בהיקף של  -ימים א'  *

 15:00ועד  7:00בין השעות 
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לאחר שעיינו בכל מסמכי המכרז לרבות החוזה ונספחיו, המפרט הטכני וכתב הכמויות, אנו מגישים בזו 

 את הצעתנו כדלהלן:

שאיבה ושטיפה של מערכות להתקשר עם המועצה בחוזה למתן שירותי אנו הח"מ מציעים בזה  .1

באמצעות ביובית בתחום שיפוטה של , נגררת(דיזל ושרותי שאיבה ) משאבה טבולה או ביוב 

למסמכי המכרז  4מסמך "(, כמפורט בנוסח החוזה אשר צורף כהשירותים)להלן: "המועצה 

 ובתנאים המפורטים להלן.  "( החוזה)להלן: "

ניתן לתת הנחה עד לגובה לחוזה.  6בסעיף  השירותים להזין את מחיר ההנחה הניתן עבור מתן יש .2

 מהמחיר המקסימלי.  20%של 

לחוזה תמורה  6זכה בהליך, תהא התמורה אשר מפורטת בסעיף נ, כי במידה ויםמתחייבו אנ .3

עקב ביצועם )אלא סופית וכוללת בגין השירותים, לרבות כל ההוצאות שיוצאו על ידי במהלך ו/או 

אנו מוותרים ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה, אי אם כן צוין במפורש אחרת(. 

 ידיעה, פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות סבירותם.

הנקובות בטבלה דלעיל מהוות אומדן בלבד, ואין המועצה מתחייבת  תיאור העובדות  מובהר, כי

 .רותים המפורטים בה, בכלל, ובכמות כלשהי בפרטלהזמין את השי

לדברי ההסבר הכלליים  8כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיף  ,אנו מצהירים .4

 למסמכי המכרז(. 1מסמך )

ימי העבודה וכמות החומר שיוטמן על ידוע לנו, כי היה ונזכה במכרז, תשולם לנו תמורה בהתאם ל .5

ימי העבודה וע לנו ואנו מסכימים לכך, שהמועצה תהא רשאית לשנות את כמות בפועל. כן ידידינו 

מעת לעת, ולא תהיה לנו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהם בנוגע לכך, פרט ו/או הקריאות 

 להצעתנו. מסמך זהלקבלת תמורה בגין שירותים שניתנו על ידינו בפועל, כמפורט ב

, לרבות החוזה, בשלמותם, כפי שהומצאו לנו על ידי המועצה, אנו מצרפים בזה את מסמכי המכרז .6

 17את המסמכים המפורטים בסעיף  פיםמצר ו. כמו כן, אננוכאשר כל העמודים חתומים על ידי

לחוברת המכרז(, לרבות ערבות בנקאית לקיום ההצעה, בנוסח  1מסמך לתנאים הכלליים למכרז )

 (.ת הקיום""ערבולמסמכי המכרז )להלן: 3מסמך המצ"ב כ

אנו מצהירים בזאת, כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים  .7

( על כל תנאיו ופרטיו, מצהירים 4מסמך וההנחיות להגשת הצעות, לרבות החוזה על נספחיו )

למתן השירות,  םומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המכרז, לרבות תנאי הסף להגשת הצעה ותנאי

לנו את כל השאלות שנדרשו לנו, בחנו את הגורמים העשויים להשפיע על מתן השירות שא

וההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו. בעצם 

הגשת הצעתנו למכרז אנו מצהירים ומתחייבים, כי תנאי המכרז מקובלים עלינו וכי לא תהיה לנו 

 או תביעה בעניין תנאי המכרז, לרבות בהירותם ו/או סבירותם.כל טענה, דרישה 

אנו מצהירים בזאת, כי אנו בעלי הידע הדרוש לביצוע השירותים נשוא המכרז; בבעלותנו  .8

וברשותנו הציוד וכוח האדם הנדרשים על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז; במקרה של 
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 התמורה שנקבל מכי היסוד של התאגיד; כי כי הצעתנו התקבלה בהתאם לכל דיון ולמס –תאגיד 

השירותים את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הכלליות, מכל סוג שהוא, הכרוכות בביצוע כוללת 

, הפרשות סוציאליות שכר עבודה בגין עובדינו, כולל עלויות מעבידבמכרז, לרבות,  יםהמפורט

 ורווח קבלני; 

 טיפולעם אתר מורשה לתקף ו קשורים בהסכם אנבמועד הגשת הצעתנו אנו מצהירים, כי  .9

. ___________________ מילי סימנס 3,000ויכולת טיפול בשפכים בעלי מוליכות מעל  שומניםב

 .עם האתר הנ"ללצרף להצעתו את ההסכם  על המציע

ואת השפכים בעלי מוליכות מעל  במידה והצעתנו תזכה במכרז, אנו מתחייבים לפנות את השומנים .10

אך ורק לאתר דלעיל, או לאתר/ים מורשה/ים אחר/ים שיידרש/ו על ידי  מילי סימנס, 3,000

 המועצה, או יאושר/ו על ידיה מראש ובכתב.

לרבות,  בכל הציוד הדרוש לביצוע השירותים באופן מקצועי וטוב יםמחזיק אנו אנו מצהירים, כי .11

ים הבאים: מתקנים לשטיפה משאיות מסוג ביובית, הכוללות לכל הפחות את המתקנ 2אך לא רק, 

מ' ומיכל  8 עד באמצעות לחץ גבוה, משאבת וואקום בעלת יכולת שאיבת משקעים מעומקים של

ואת הציוד  מ"ק לפחות 6מ"ק לפחות ומיכל לאיסוף שפכים / מוצקים בנפח של  1מים בנפח של 

  .לעיל. אנו מצרפים להצעתנו זו רישיונות רכב בגין כלי הרכב הנזכרים האופציונלי 

ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות במהלך שש השנים שקדמו להגשת  יש לנואנו מצהירים, כי  .12

וצילום מערכות  ההצעה במכרז במתן שירותי שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית

רשויות מקומיות ו/או או תאגיד מים  שתיל , נגררת(דיזל ושרותי שאיבה ) משאבה טבולה או  ביוב

להלן פירוט האמור לעיל )לא כולל מע"מ( לכל אחד מהם. ₪  50,0002של התקשרות וביוב, בהיקף 

 להלן: טבלהב

חודש ושנת  סוגי השירותים שניתנו שם המזמין

תחילת מתן 

 השירות

חודש ושנת 

סיום מתן 

 השירות

שם איש 

 הקשר

טלפון 

ליצירת 

 קשר

      

      

      

      

 

 יםהשירותלבצע ו, להישמע לכל הוראות ודרישות המועצה יםמתחייב ואנ, במידה ונזכה במכרז .13

ו/או נדרש  החוזהוגדר בשזמן התוך פרק  בהתאם לתוכנית העבודה ובהתאם לשינויים שיחולו בה,

 . על ידי המועצה

יום מיום שתימסר לנו על כך הודעה, יהיה  14ידוע לנו, כי במידה והצעתנו תזכה במכרז, הרי שתוך  .14

העתק מההסכם נו להמציא למועצה, להבטחת ביצוען של כל התחייבויותינו על פי חוזה זה, עלי

ש"ח  25,000ערבות בנקאית אוטונומית בסך שומנים; ב טיפולל השבהם קשור הזוכה עם אתר מור

; המצ"ב לחוזה נספח ב'"( וזאת בנוסח ערבות הביצועצמודה למדד המחירים לצרכן )להלן: "

להסכם(, נספח א' המצ"ב כבהתאם לתנאי נספח הביטוח קיום ביטוחים )טופס האישור על 

 כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח שלנו,.
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ידוע לנו, כי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות  .15

ההצעה הנמוכה ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; ולפצל את העבודות על פי שיקול 

דעתה,  ואנו מצהירים, כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי 

 מטעמה בגין כך.

הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותנו מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של  .16

רון להגשת מהמועד האח ארבעה חודשיםחוזה עימנו או עם מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף 

 4המועצה רשאית להאריך את תוקף ההצעות בעד הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים. 

 חודשים נוספים, כמפורט לעיל. 

 27.3כאמור בסעיף אם למרות האמור, נחזור בנו מהצעתנו זו או לא נפקיד את ערבות הביצוע,  .17

ורפת בזה, כפיצוי מוסכם על תהא המועצה רשאית לחלט את סכום ערבות הקיום המצלמסמך א', 

נזקים שיגרמו לה בשל כך, וכן למסור את הזכייה למציע הבא בתור או לקבל כל החלטה אחרת 

 בעניין על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ .ז / מס' תאגיד ת   

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

     

  אם המציע הוא יחיד

אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ________________ חתם/מה בפני על ההצעה  

 דלעיל.

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך

 

 אם המציע הוא תאגיד

אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר __________(, מרחוב ______________, 

_____________, מאשר/ת בזה כי ביום __________, נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם 

_______, מס' תאגיד: ______________ )להלן: "המציע"(, על ידי מר/גב' ____________

_______________, נושא ת.ז מס' _________________ ומר/גב' ____________________, נושא 
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ת.ז מס' ____________________, המורשים והמוסמכים על פי מסמכי היסוד של המציע ועל פי כל דין 

 מציע לכל דבר ועניין.לחייב בחתימתם את ה

 

_________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 2נספח א' למסמך 

 טופס פתיחת ספק

 

 ___________________________________________________________ שם הספק:

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 

 י התקשרותכתובת למשלוח דואר ופרט

 

 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________ 

 מיקוד __________  או לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________

 ________________  פקס _________________   ________________  פלאפון טלפון

 ___________________________________________________ _____ מייל-כתובת אי

 

 אישורים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________  תוקף אישור ניהול ספרים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 ___________________________________ מספר הסניף ___________ שם הסניף

 ____________________________ מספר חשבון __________________  שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק)חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 הפרטים הנדרשים חובה למלא את כל

 

 

 חתימת המציע: ___________________________
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 3מסמך 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נוה 

 

 אדונים נכבדים,

 ערבות מס'__________הנדון: 

 

חדשים(,  שקלים : חמשת אלפים  )ובמילים₪  5,000לסך של הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

 מאי"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בין המדד שפורסם בגין חודש סכום הקרן)להלן: "

 "(.הפרשי ההצמדהלבין המדד הידוע ביום התשלום )להלן: " 2021

 

מים אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או סכו

בגבולות סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _________________ 

שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות למתן שירותי  06/21"( בקשר עם מכרז מס' החייב)להלן: "

צטרכו אשר הוצא על ידיכם, וזאת מבלי שת בתחום שיפוטה של המועצה,וצילום מערכות הביוב ביובית 

 להוכיח, לבסס או לנמק את עילת דרישתכם או סכומה.

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 

 דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ד בכלל., וע06.09.2021ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה.

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק __________ 

 סניף _________ 
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 5מסמך 

 חוזה

 2021שנערך ונחתם בנווה זוהר ביום ____ לחודש _________ 

 

 

 מועצה אזורית תמר בין:

 נווה זוהר, ד.נ. ים המלחמ  

 "(המועצה")להלן:   

 

 ;מצד אחד

 

 

 _______________ )ח.פ./ ע.מ_________(  לבין:

 כתובת______________  

 "(נותן השירות" )להלן:

 ;מצד שני

 

שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב למתן שירותי  06/21והמועצה פרסמה מכרז מס'  הואיל

הלן: )לבתחום שיפוטה של המועצה  וצילום מערכות הביוב באמצעות ביובית

 "(;השירותים"

ליתן את השירותים לשביעות רצונה  ןא מוכובמכרז וזכה בו, וה ףהשתת נותן השירותו והואיל

 של המועצה, במתכונת המתוארת להלן;

בצע את השירותים בתנאים יאשר  נותן השירותוהמועצה מעוניינת להתקשר עם  והואיל 

 המפורטים בחוזה זה להלן;

ליתן  וא בעל הכישורים, האמצעים וכוח האדם, וביכולתור, כי המצהי ונותן השירות והואיל

 את השירותים כנדרש, הכל בכפוף להוראות חוזה זה;

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:           

 

 מבוא .1

נותן של  ווכן מסמכי המכרז לרבות הצעת המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים לו .1.1

 . "(החוזה)וכולם להלן: " פרד הימנו, מהווים חלק בלתי נהשירות
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כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של חוזה זה או  .1.2

 תניה מתניותיו. 

 רשימת נספחים לחוזה: .1.3

 ;נספח ביטוח  נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה )ערבות ביצוע(; נספח ב'

 מפרט הבטיחות; נספח ג'

 צההמוענציג  .2

נציג )להלן: "מנהל מחלקת מים וביוב איש הקשר מטעם המועצה לביצוע הסכם זה הינו  .2.1

הנחיות בדבר אופן מתן  נותן השירותמוסמך ליתן ל או מי מטעמו "(, והואהמועצה

זה, לגרוע מהשירותים או להוסיף עליהם, הכול על פי שיקול דעתו,  חוזההשירותים על פי 

 זה.חוזה ירותים על פי אך להוציא שינויים בעלות הש

כדי לשחרר את נותן השירות מהתחייבויותיו נציג המועצה , אין בפיקוח על ידי מובהר, כי .2.2

 יםעל פי חוזה זה, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה של נותן השירות לספק את השירות

באופן מקצועי בהתאם להוראות חוזה זה, או כדי להטיל על המועצה אחריות או חובה 

 .   כלשהן

 נותן השירותהצהרות והתחייבויות  .3

מצהיר, כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא וכל המועסקים על  נותן השירות .3.1

ידו הינם בעלי הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות חוזה זה 

 נשוא חוזה זה. יםוהוראות כל דין לשם ביצוע השירות

, כי הוא מכיר את כל נותן השירותלליות האמור לעיל, מצהיר כמו כן, ומבלי לגרוע מכ .3.2

והוא מתחייב  ים,שירותההחוקים, התקנות, הצווים והוראות הבטיחות החלים על ביצוע 

 לנהוג לפיהם.

במועד, בדייקנות, ביעילות ובנאמנות לשביעות  יםמתחייב לבצע את השירות נותן השירות .3.3

הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול בהתאם  רצונה המלא של המועצה, וכן למלא אחר

 להוראות כל דין במהלך ביצוע השירות ובכל הקשור לביצוען.

וכי הוא מכיר את התנאים  יםמצהיר, כי הוא בחן את אופי השירות נותן השירות .3.4

 םאו ביצועו/ םוהנסיבות הקשורים וכרוכים בו וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפ

או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי ו/וד הדרושים לשם כך( )לרבות כח האדם והצי

 חוזה זה. 

וכי לא תהיינה לו טענות  יםמצהיר, כי בדק את האזור בו יבוצע השירות נותן השירות .3.5

על פי סדרי והסדרי התנועה כפי  יםכי יבצע את השירות ,מתחייב נותן השירותבנוגע לכך. 

יד, וכי ימנע ככל האפשר מהפרעה להולכי רגל שהם קיימים וכן כפי שיהיו קיימים בעת

 ולתנועת כלי רכב.

מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן,  נותן השירות .3.6

בצורה מלאה ונאותה  ם, והוא מתחייב לבצעיםציוד וכלים הדרושים לביצוע השירות

ים בחוזה זה, בעצמו ברמה מקצועית מצוינת ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבוע

 ובאמצעות עובדיו.
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באופן מקצועי  יםכל הציוד הדרוש לשם ביצוע השירות בעלותומצהיר, כי ב נותן השירות .3.7

במצב טוב ותקין לאורך כל תקופת  , כי ישמור על הציודנותן השירותכן מצהיר . וטוב

 ההתקשרות, ברציפות. 

דים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע , כי עומדים לרשותו עובנותן השירותבכלל זה מצהיר  .3.8

ברמה  נותן השירות, וכי מספרם ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות יםהשירות

המקצועית ובתנאים המפורטים בחוזה. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, בכל יום שירות 

עובדים לכל הפחות לכל משאית  2להעמיד לצורך ביצוע השירות  נותן השירותמתחייב 

 ית )מפעיל הביובית ועוזרו(.ביוב

תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה,  יםאת השירותבצע יינותן השירות  .3.9

, ויימנע מביצוע יםולשם כך ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם מתן השירות

ו מחדל העלולים להוות סכנה לנפש או לרכוש. נותן השירות מתחייב להדריך א/כל מעשה ו

להנחות את עובדיו ואת כל מי מטעמו שיעסקו במתן השירותים למועצה בנושא ו

 הבטיחות, ולדאוג כי הנחיותיו והוראותיו יקוימו במלואן.  

נותן השירות יפעל בהתאם להוראות והנחיות נציג המועצה בקשר עם השירות, כפי שאלו  .3.10

 יינתנו על ידו מעת לעת.

 יםל בעיה )קיימת או צפויה( בנוגע למתן השירותנותן השירות ידווח לנציג המועצה על כ .3.11

או מסמך שיידרש על ידו ויפעל על ו/למועצה, יספק לנציג המועצה כל תשובה, הסבר, נתון 

 פי הנחיות המועצה בעניין. 

נותן השירות לא יהא רשאי להסב את התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה לאחר, או  .3.12

  אלא אם נתקבל לכך אישור המועצה, מראש ובכתב. ליתן את השירות באמצעות אחר, 

  םואופן ביצוע יםהגדרת השירות .4

של ניקוי, שאיבה ושטיפה של  ים, בעצמו ו/או באמצעות עובדיו, יבצע שירותנותן השירות .4.1

מתקני ביוב בתחום שיפוטה של המועצה הכוללים, בין היתר, תחנות שאיבה, מתקני ביוב 

אי ביוב ומאספי ביוב העשויים מצינורות מחומרים שונים שונים, מפרידי שומן ורקב, ת

 ובקטרים שונים. 

 , בין היתר:וליכל יםהשירות .4.2

שירותי שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית ו/או שאיבת שומנים  .4.2.1

 6-8שעות של ביובית בנפח  8יום שירות בן -ו/או שפכים והובלתם לאתר מורשה

 ;מ"ק 30-מ"ק ו 15מ"ק, 

ת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן במהלך שעות השירות קריא .4.2.2

 ;הרגילות 

קריאת פתע אשר תצריך מתן שירות, אשר כולו יינתן מחוץ שעות השירות  .4.2.3

 ;הרגילות

 ;שעות 8שעות עד  4ממוחשב יום עבודה של  יצילום טלוויזיונ .4.2.4

 שרותי שאיבה ) משאבה טבולה או דיזל נגררת(, .4.2.5
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המורשה אשר צוין בהצעתו של נותן השירות למכרז, או פינוי פינוי שפכים לאתר  .4.2.6

( msמילי סימנס ) 3,000והובלת השומנים ושפכים) גם בעלי מוליכות מעל 

לאתרים מורשים אחרים כפי שנדרש או אושר מראש ובכתב על ידי המועצה 

 ;ו/או נציג המועצה

יידרשו על כל מטלה אחרת שניתן לבצעה באמצעות ביובית בלחץ גבוה, ככל ש .4.2.7

 ;ידי המועצה ובהתאם להוראות נציג המועצה

פעם בשבוע )או כפי  נועל פי חוזה זה יינת יםאלא אם נדרש על ידי המועצה אחרת, השירות .4.3

שעות שירות יומיות,  8ה' )כולל(, בהיקף של  -שיורה נציג המועצה מעת לעת( בימים א' 

)להלן:  15:00ועד  7:00השעות  וביום ו' בין 17:00ועד  7:00אשר יבוצעו בין השעות 

"(. מובהר, כי שעות השירות הרגילות אינן כוללות את זמן שעות השירות הרגילות"

 כל תמורה.  נותן השירותההגעה למועצה וכי בגין זמן ההגעה למועצה לא תשולם ל

 ומצלמות לעיל יבוצעו באמצעות משאיות ביובית 4.2 ףוהמטלות כאמור בסעי יםהשירות .4.4

הכוללות כל אחת את כל המתקנים  שאיבה ) משאבה טבולה או דיזל נגררת(,שרותי ו

 הדרושים לצורך ביצוע השירותים. 

 'גנספח וכל צוות עובדיו ימלאו אחר הוראות מפרט הבטיחות, המצ"ב כ נותן השירות .4.5

, וינהגו בהתאם להוראות שיימסרו לו על ידי ממונה הבטיחות מטעם המועצה, מר לחוזה

 . או מי מטעמו אבי זגורי

, נציג המועצה, לפי צרכי המועצה ובהתאם להנחיות יםיבצע את השירות נותן השירות .4.6

בתדירות ובהיקף שיידרשו, ללא התחייבות כלשהי מצד המועצה להיקף מינימאלי של 

 שעות השירות. 

יהיה ערוך לטפל באופן מיידי  נותן השירותבנוסף לכל שירות ו/או מטלות שיידרש לבצע,  .4.7

 לות במערכת הביוב, ככל שיתגלו.בתק

שעות  24יעמיד לרשות המועצה צוות תורן, אשר יעמוד בכוננות במשך  נותן השירות .4.8

ימים בשנה. צוות זה יכלול את כל הציוד )לרבות משאית ביובית( וכוח האדם  365ביממה, 

 "(.  הצוות התורןהדרוש למתן מענה מיידי לטפול בתקלות וביצוע השירות )להלן: "

ו/או מי מטעמם רשאים לזמן את הצוות התורן באופן מיידי וללא נציג המועצה המועצה,  .4.9

קריאת תיאום מראש ליתן את השירות, לרבות במקרה של תקלות בלתי צפויות )להלן: "

הצוות התורן יגיע לטפל בתקלה , כי נותן השירות"(. במקרה של קריאת פתע מתחייב פתע

יותר משעתיים ממועד קבלת ההתראה על התקלה ו/או  קצר ביותר ובכל מקרה לאהזמן ב

שעות לא תיחשב כ"קריאת  24הקריאה. זימון הצוות התורן בהודעה מראש העולה על 

שעות השירות זכאי לתמורה הקבועה בחוזה זה בגין  נותן השירותפתע", ובמקרה זה יהיה 

 .  הרגילות

אמצעי קשר אשר יאפשרו יצירת יצייד על חשבונו את אנשי הצוות התורן ב נותן השירות .4.10

 ימים בשנה(. 365שעות ביממה,  24קשר עימם בכל עת )

, וישאיר את מקום ומקצועית מסודרתבצורה שקטה  יםיבצע את השירות נותן השירות .4.11

במהירות  יםיבצע את השירות נותן השירותכשהוא נקי ומסודר.  יםביצוע השירות

ש וכל הטרדה אחרת, ומבלי ללכלך את וביעילות, תוך הקפדה על מניעת כל מטרד רע

 .יםהכבישים והמדרכות בזמן ביצוע השירות
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ג ינצשלא נעשה כראוי, לפי שיקול דעתו של  יםלתקן שירות נותן השירותככל שיידרש  .4.12

 שעות. 3לעשות כן בתוך פרק זמן של  נותן השירותאו מי מטעמו, מתחייב ו/ המועצה

הבעלים ויחזיק בכל תקופת  נותן השירותיה על פי החוזה, יה יםלצורך ביצוע השירות .4.13

החוזה והארכותיו על חשבונו את כל כלי הרכב, הכלים, האמצעים וכוח האדם הנחוצים 

חלה האחריות לאספקת הציוד  נותן השירותלביצוע התחייבויותיו על פי החוזה. על 

 . ביצוע השירותיםהנדרש לצורך 

ם ו/או עובדים חלופיים לצורך ביצוע מתחייב להעמיד כלי רכב חלופיי נותן השירות .4.14

, ככל שהדבר נדרש, לא יאוחר משעתיים מרגע השבתת כלי הרכב הקבועים יםהשירות

 ו/או התעוררות הצורך בעובדים חלופיים.

נותן למען הסר ספק, כל הוצאות האחזקה של כלי הרכב, לרבות תיקונים ודלק, יחולו על  .4.15

 . השירות

בהסתמך על כישוריו וניסיונו והוא מתחייב לבצע  שירותנותן הנמסר ל יםהשירותביצוע  .4.16

בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים, לרבות  יםאת השירות

 קבלני משנה מטעמו, את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן.

השירותים ביצוע בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם  נותן השירותהתעוררה לדעת  .4.17

, על מנת לתת לו את פרק הזמן המירבי נציג המועצהעל ידו, יודיע על כך לאלתר ל

לפי חוזה זה  נותן השירותלהתארגנות. אין במתן הודעה כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות 

 או מכל סעד אחר שיהיה נתון למועצה אם אכן תתעורר מניעה כאמור.

מלאו אחר הוראות כל דין בקשר למתן השירות על מתחייב, כי הוא ועובדיו י נותן השירות .4.18

פי חוזה זה, לרבות, אך לא רק, תברואה, בטיחות בעבודה, והגנה על איכות הסביבה. מבלי 

ינקוט בכל האמצעים על מנת למנוע סיכון או  נותן השירותלגרוע מכלליות האמור לעיל, 

יאותם, לרכושם או מטרד לציבור, לרכושו או לביטחונו ועל מנת למנוע סיכון לבר

 לביטחונם של עובדיו, או לרכושה של המועצה.

אחר  נותן השירותבמידה שהיה על המועצה לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי  .4.19

הוראות כל דין לרבות, אך לא רק, ניקיון, תברואה, בטיחות בעבודה, והגנה על איכות 

או עקב אי נקיטת אמצעים להסרת /הסביבה, כדוגמת פגיעה ברכוש, איבוד זמן עבודה, ו

בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור  נותן השירותהפרעה או מפגע או מטרד כאמור, יחויב 

מתחייב לשאת  נותן השירותמיד לאחר גרימת הנזק ו נותן השירותהוצאות אלו יוגש ל

 בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי המועצה. 

ביצוע ם העומדים לרשותה, לרבות הפסקת המועצה רשאית לנקוט בכל האמצעי .4.20

, בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט נותן השירותעל ידי  יםהשירות

שלא בהתאם לכללי התברואה, הבטיחות בעבודה ואיכות הסביבה  יםהשירות יםמתבצע

 ד. כמתחייב מחוזה זה או על פי כל דין, ועל מנת להביא לסילוק ההפרעה, המפגע או המטר

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת,  .4.21

על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להמחות או להעביר את חובותיה וזכויותיה כלפי 

על פי חוזה זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה בכתב  נותן השירות

עברה כאמור, מאותו מועד שיקבע בהודעה, יחולו כל זכויות וחובות על ה נותן השירותל

 נותן השירותעל אותו אדם או גוף כאמור, וזכויות וחובות  נותן השירותהמועצה כלפי 

 יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור. 
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למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי במקרה של השבתה, חלקית או מלאה, של משאיות  .4.22

ו/או של כל ציוד אחר ו/או כוח אדם, מכל  משאבה טבולה או דיזל נגררת מצלמות ביובית

כמוסכם, והשבתת הנ"ל  יםאחראי לביצוע השירות נותן השירותסיבה שהיא, עדיין יהא 

 .םובמלוא םבמועד יםלאי ביצוע השירות נותן השירותלא תהווה כל עילה בידי 

מועצה מכוח חוזה זה או מכוח כל דין, אם מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים ל .4.23

תוך המועד  נותן השירותלאתר את נציג המועצה , או אם לא יצליח יםהשירות ולא בוצע

בעצמה או  ים, תהא המועצה רשאית לבצע את השירותיםשנקבע לביצוע השירות

ישפה את המועצה עבור הוצאותיה ונזקיה בהתאם  נותן השירותבאמצעות אחרים ו

על החשבון נציג המועצה . חתימת נציג המועצהעל ידי לנותן השירות שיוגש לחשבון 

תוך שבוע מיום מסירתו  נותן השירותתהווה הוכחה מכרעת לנכונותו והוא יפרע על ידי 

 לידיו.

 ההתקשרות תקופת .5

חודשים, מיום  12-תקופת ההתקשרות הבסיסית בין הצדדים על פי חוזה זה הינה ל .5.1

בסיום תקופה זו,  "(.תקופת ההתקשרות)להלן: " _______________ ועד ליום __

חודשים בכל פעם  12תקופות נוספות, של  4ההסכם יתחדש מאליו משנה לשנה לעוד 

(. במידה והמועצה תחליט שלא לחדש את ההסכם, תודיע היא "תקופות ההארכה")להלן: 

  יום לפני תום תקופת הארכה.  30השירות לפחות  נתעל כך בכתב לנות

יובהר, כי בתקופות ההארכה יחולו כל הוראות חוזה זה, בשינויים המתחייבים. באחריות  .5.2

לשמור בתקופות ההארכה את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים להם  נותנת השירות

לפי המכרז וחוזה זה )לרבות כיסוי ביטוחי תקף כנדרש והארכת תוקף  תנדרשהיא 

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המועצה קף. הערבות הבנקאית( ו/או לפי דין בתו

 פי כל דין.-פי חוזה זה ו/או על-על

לעיל ובכל מקום אחר, תהא המועצה רשאית בכל עת, מכל סיבה  5.2על אף האמור בסעיף  .5.3

נותן שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר ל

לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  נותן השירותראש, וליום מ 30לפחות  השירות

כלפי המועצה בעניין. במקרה זה ובכל מקרה אחר של ביטול החוזה על ידי המועצה, לא 

תשלום כלשהו, פרט לתשלום  נותן השירותתחול על המועצה חובה לפצות ו/או לשלם ל

נו, עובר למועד הפסקת התמורה בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל, ככל שנית

 ההתקשרות.

היה לקוי,  נותן השירותמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, היה ומתן השירותים על ידי   .5.4

רשלני, בלתי מקצועי או לא באיכות המצופה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, או 

לא קיים אחר הוראות המועצה, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו  נותן השירותש

ימים ובה פורטו טענותיה  7יידי של הסכם זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת המ

ודרישותיה באשר לאופן מתן השירותים והטעון תיקון לא תוקן באופן מלא לשביעות 

 הימים האמורים.  7רצונה במהלך 

 התמורה .6

יע מצעל פי חוזה זה במלואן ובמועדן  נותן השירותבתמורה למילוי כלל התחייבויותיו של  .6.1

 ( עבוראחוז)ובמלים: _____________ % __________ נותן השירות הנחה בגובה של 
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 לעיל  2במסמך המפורטים בטבלאות  יםהאופציונלי םשרותי הביוביות השונות והשירותי

 יתווסף מע"מ כדין, כשיעורו במועד ביצוע כל תשלום. ם לסכו .

מצעות ביובית וצילום מערכות יובהר כי שירותי השאיבה ושטיפה של מערכות ביוב בא

בהיקף כספי מצטבר שלא יעלה על יהיו  ,הביוב ושרותי שאיבה )משאבה טובלה נגררת(

 "(.היקף ההתקשרות)לא כולל מע"מ( לשנה )להלן: "₪  1,000,000

יהיה זכאי לתמורה בגין מתן השירותים בפועל. למען הסר ספק מובהר, כי  נותן השירות .6.2

ת שירות לצורך והשירותים בכל תחום המועצה לא יחושבו כשעזמני נסיעה למקום מתן 

 חישוב התשלום.

מהווה תשלום  לעיל 6.2 -ו 6.1למען הסר ספק יובהר, כי התמורה המפורטת בסעיפים  .6.3

בחוזה זה וככל שידרשו על ידי המועצה,  יםהמפורט שירותיםמלא בעבור ביצוע כל ה

יהא להוציא בקשר  נותן השירותא שעל לרבות כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהו

וכולל עלות החומרים, הציוד, הביטוח, עלויות הובלת ושינוע פסולת  יםעם ביצוע השירות

, ומלוא הנלווים לשכרם, לרבות אך נותן השירות, מלוא עלות שכר עובדי המורשהלאתר 

שה שנתית, מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות מגורים, נסיעה וכלכלה של עובדיו, חופ

הבראה, פיצויי פיטורים וביטוח פנסיוני שלהם וכיו"ב עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם 

כל  נותן השירות, וכי פרט לתמורה כאמור לעיל לא תשלם המועצה ליםביצוע השירות

לא יהא זכאי לכל  נותן השירותתמורה או החזר הוצאות מכל מין וסוג. בנוסף מובהר, כי 

, לרבות )אך לא רק( גידול יםהשירות ביצועידול בעלויות הכרוכות בתמורה נוספת עקב ג

 , ככל שיחול.המורשה לטיפול בשומניםבעלויות ההובלה לאתר 

מחיר הטיפול בשומנים לעיל מובהר, כי התמורה אינה כוללת את  6.3על אף האמור בסעיף  .6.4

, ניםטיפול בשומאת עלויות ההמורשה ישלם לאתר  נותן השירות. באתר המורשה

והמועצה תשפה אותו בגין הוצאות כאמור אשר יוצאו על ידו בפועל, בכפוף לאמור 

 להלן. 6.10 -6.5בסעיפים 

אסמכתא  פינוי השומנים לאתר המורשהשעות ממועד  48יציג למועצה בתוך  נותן השירות .6.5

כחלק  שנקלטה באתר המורשה שומנים, כמות השומניםבדבר קליטת ה מורשהאתר ההמ

)להלן: בגין קליטת השומנים והסכום ששולם על ידו  למועצה שניתנו יםמהשירות

לוודא, כי אישור הקליטה  נותן השירות"(. באחריות מורשהאתר ההקליטה מהאישור "

בשירותים שניתנו על ידו  םשמקור שומניםאך ורק מתייחס וכולל המורשה אתר המ

 למועצה ולה בלבד. 

למועצה חשבונית מס כדין, הכוללת את כל המגיע  נותן השירותלכל חודש ימסור  5 -עד ה .6.6

 בגין שירותיו בחודש החולף.  נותן השירותל

לצרף לחשבונית דו"ח פעילות חודשי, הכולל את ימי ושעות השירות  נותן השירותעל  .6.7

שניתנו על ידו בפועל במהלך החודש החולף, תוך התייחסות לקריאות פתע והשעות בהן הן 

על ידו לאתר  ושפונ שומניםלחשבונית פירוט של סוג וכמות ה השירותנותן בוצעו. כן יצרף 

)כמכפלה  הטיפול בשומניםבמסגרת השירותים, וכן את עלויות  המורשה לטיפול בשומנים

 "(.דו"ח פעילות( )להלן: "שומניםבכמות ה טיפול בשומניםשל תעריף ה

ועצה, תשלם המועצה בכפוף להגשת חשבונית מס כדין ואישור דו"ח הפעילות על ידי המ .6.8

, בתוספת מע"מ. מובהר בזאת, כי המועצה 15את התמורה בתנאי שוטף +  נותן השירותל
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 ושלא בוצע יםרשאית שלא לאשר חשבון או חלק מחשבון, ככל שזה מתייחס לשירות

 באופן לקוי או חלקי. וו/או לדרישות המועצה או שבוצע חוזהבהתאם ל

מורשה לטיפול לאתר ה נותן השירותלום על ידי מובהר, כי במידה ולאחר ביצוע התש .6.9

בפועל נמוכות  נותן השירותששולמו על ידי  טיפול בשומניםכי עלויות ה ,יסתבר בשומנים

לזכות את המועצה בגין  נותן השירותמהסכום שבו חויבה המועצה על ידו, ידאג 

 ההפרשים האמורים במסגרת החשבונית שיגיש לה בחודש העוקב.

מתחייב להמציא למועצה אישור משלטונות מס הכנסה על פטור מניכוי מס  נותן השירות .6.10

במקור, שאם לא כן ינוכה מס במקור על ידי המועצה, לפי הוראות כל דין, בסכום 

 לפי חוזה זה. נותן השירותהמתאים מהתמורה שתשולם ל

 סעדים ותרופות .7

ת פתע תוך פרק הזמן בקריא נותן השירותבכל מקרה בו, בניגוד לאמור בחוזה, לא יטפל  .7.1

ומבלי לגרוע מכל  נותן השירותלעיל, הרי שמבלי לגרוע מחובותיו של  4.9הנקוב בסעיף 

, לקנוס נותן השירותזכות או סעד שיש למועצה, תהא רשאית המועצה, לאחר דיווח ל

שעות של  8בגין יום שירות אחד בן  נותן השירותאותו בסכום השווה לתמורה המגיעה ל

 מ"ק. 6ח ביובית בנפ

ו/או מי מטעמו היה לקוי, חסר, רשלני או בלתי  נותן השירותהיה ומתן השירותים על ידי  .7.2

ו/או מי  נותן השירותמקצועי, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של המועצה, או ש

מטעמו לא קיימו אחר הוראות והנחיות המועצה ו/או מי מטעמה ו/או לא עמדו בהנחיות 

במסגרת המכרז, תהא  נותן השירותספחיו ו/או בהתחייבויות המופיעות בחוזה ובנ

יום ובה  7המועצה רשאית להביא לביטולו של חוזה זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

פורטו טענותיה ודרישותיה באשר לאופן מתן השירות, והטעון תיקון לא תוקן באופן מלא 

 הימים האמורים. 7לשביעות רצונה של המועצה במהלך 

נשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו המיידי של חוזה זה,  .7.3

 בלא מתן התראה או הודעה מוקדמת.

 ש"ח.  20,000חוזה זה בהפרה יסודית, ישלם למועצה פיצוי מוסכם בסך  נותן השירותהפר  .7.4

, לרבות את סכום נותן השירותהמועצה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת  .7.5

 נותן השירותלעיל, מסכום התמורה שהמועצה תחוב )אם תחוב( ל 7.4צוי שבסעיף הפי

 באותו מועד. 

לעיל כדי לגרוע מזכויותיה של המועצה לפי ערבות הביצוע  7.5 -7.1אין באמור בסעיפים  .7.6

שתימסר לה בהתאם לאמור להלן, או מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה של הפרת 

 .נותן השירותהחוזה מצד 

באופן שאינו עומד בדרישות הדין או  נותן השירותלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל מב .7.7

באופן שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של חוזה זה והמועצה 

 תהא רשאית להורות על ביטולו המיידי של חוזה זה.

יטולו של חוזה זה או חלקו מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא המועצה זכאית להודיע על ב .7.8

 על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:

 נפטר. נותן השירות .7.8.1
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הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו  נותן השירותנגד  .7.8.2

 יום או אם 60כפושט רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך 

 נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים; נותן השירות

ועיקול זה לא הוסר תוך  נותן השירותאם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של  .7.8.3

 שבועיים.

באופן מהותי בכל דרך, ללא נותן השירות שונתה הבעלות ו/או השליטה ב .7.8.4

 הסכמת המועצה מראש ובכתב.

באופן אשר על פי שיקול דעתה  ותן השירותנשונה מצבו העסקי או הכספי של  .7.8.5

 נותן השירותהבלעדי של המועצה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של 

 לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי החוזה.

נמנע מלתקן ליקוי ביחס לחובותיו כלפי עובדיו לאחר התראה  נותן השירות .7.8.6

 עובדיו.  ותשנמסרה לו ו/או ביצע הפרה שנייה בכל הנוגע לזכוי

יום מיום  7 -עם ביטול החוזה או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ .7.9

 יםלחדול מביצוע השירות נותן השירותמשלוח הודעת הביטול על ידי המועצה, מתחייב 

 נותן השירותולפנות את האזור מכל אדם ו/או חפץ שבשליטתו. הפרת סעיף זה על ידי 

 ש"ח לכל יום 2,000בסך של ש"ח וכן  25,000וי מוסכם בסך של בפיצתזכה את המועצה 

 של אי פינוי ו/או הפרת סעיף זה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין.

 נותן השירותהיה והמועצה תבטל את החוזה או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם ל .7.10

ו כל סכומי הנזקים, התשלומים תשלום נוסף כלשהו לאחר מועד הביטול טרם יקבע

וההוצאות המגיעים למועצה בגין ביטול כאמור על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין. 

, נותן השירותסכומי הוצאות הביטול כאמור ינוכו על ידי המועצה מכל תשלום המגיע ל

עם  נותן השירותוהיה אם סכום הוצאות הביטול של המועצה יעלה על הסכום המגיע ל

למועצה, מייד עם דרישתה הראשונה, את סכום  נותן השירות, ישלם יםסיום השירות

 היתרה. 

 נותן השירותהודיעה המועצה על ביטול החוזה, תהא המועצה רשאית לפנות בעצמה את  .7.11

, ככל שהם נמצאים יםהשירות ביצועועובדיו, וכן את המתקנים ואת כליו המשמשים ל

כל האמצעים שיעמדו לרשותה למטרה זו. כן רשאית בתחום שיפוטה, ולנקוט לשם כך ב

על  ושבוטל יםהמועצה על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשלים בעצמה את ביצוע השירות

ולשלם להם מתוך  יםידה או להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות

בדים את המחיר ששילמה לעו נותן השירותאו לגבות מ נותן השירותהכספים המגיעים ל

 או לקבלנים בגין השירות. ו/

נותן המועצה תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת  .7.12

מכוח חוזה זה בכל אחד מהמקרים  נותן השירותכנגד כל סכום המגיע ממנה ל השירות

התחייבות כלשהי מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי החוזה  נותן השירותבהם הפר 

אך לא רק, אי מילוי אחר דרישת המועצה לביצוע תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר  לרבות,

בגין ביצוע השירות אשר לאחר התשלום בגינו הסתבר, כי אינו עומד בדרישות המועצה 

 כמפורט בחוזה זה או מכל סיבה אחרת, בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.
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ידית ואוטומטית העומדת לרשות למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מי .7.13

כל זכות להמשיך ולהפר את החוזה  נותן השירותהמועצה, אולם השימוש בה איננו מקנה ל

ואיננו מונע מהמועצה להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה על פי כל דין במקרה 

 של הפרת החוזה.

על פי כל דין, מבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת למועצה על פי חוזה זה ו .7.14

ו/או עובדיו בשעות הפעילות  נותן השירותמסכימים הצדדים, כי בכל מקרה של אי הופעת 

או קבלנים ו/הקבועות בחוזה זה, תהא המועצה רשאית, אך לא חייבת, להעסיק עובדים 

או לגבות  נותן השירותולשלם להם מתוך הכספים המגיעים ל יםעצמאיים לביצוע השירות

 נותן השירותאת המחיר ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין השירות, ול נותן השירותמ

 לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בקשר לכך.

 מעביד  ושמירת זכויות עובדים-אי תחולת יחסי עובד .8

נותן מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של  נותן השירות .8.1

ועצה, וכי הוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת הארגונית של צמאי עם משירות ע

או על עובדיו המועסקים על  נותן השירותהמועצה, ואינם עובדי המועצה ולכן לא יחולו על 

נותן או עובדי ו/ נותן השירותידו או באים מטעמו, זכויות כלשהן של עובדי המועצה. 

עובדי המועצה וביניהם לבין המועצה שיועסקו על ידו, לא יחשבו בשום מקרה כ השירות

לא יווצרו או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד מעביד או יחסים משפטיים אחרים. 

בלבד יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיו כאמור  נותן השירות

 מכל סיבה שהיא.

בו לכל דבר ועניין כעובדיו ייחש נותן השירותאו שיועסקו על ידי  כל העובדים המועסקים .8.2

הוא. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות לרבות מלוא עלות שכר עבודה, לרבות אך 

מבלי לגרוע גמול בגין העסקה בשעות נוספות, דמי הבראה, חופשה שנתית, פיצויי 

פיטורים, הפרשה לפנסיה וכן מס הכנסה, תשלומים לביטוח הלאומי וכל מס או היטל או 

כל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים מלווה ו

והאחריות בקשר עם ביצוע השירות והנזקים שיגרמו למי מעובדיו, עובדי המועצה או לצד 

וישולמו על ידו והמועצה לא תהא אחראית לכך בכל צורה  נותן השירותג' כלשהו יחולו על 

 ואופן שהוא.

לפצות ו/או לשפות את המועצה מייד עם דרישה ראשונה בגין כל מתחייב  נותן השירות .8.3

הוצאה ו/או נזק שיגרמו למועצה, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, כי 

ו/או עובדיו, לרבות הוצאות  נותן השירותשררו יחסי עובד מעביד בין המועצה לבין 

 משפטיות בגין התגוננות מפני טענה כאמור.

, לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידרשו על נציג המועצהימסור ל ירותנותן הש .8.4

נציג ידיו ביחס לעובדיו, מספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי 

ובכלל זה  נציג המועצהמטעם המועצה וכן יעביר, ככל שיידרש מסמכים לעיון  המועצה

 חים בגין הפקדות לקופות וכיו"ב.תלושי שכר, דו"חות נוכחות, דיוו

נותן יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מ נציג המועצההמועצה ו/או  .8.5

יבצע את המבוקש מיד  נותן השירותלהרחיק ו/או להחליף עובד או עובדים שלו, ו השירות

בין עם הפניית הדרישה האמורה, ולא יהיה בדרישה כאמור כדי להקים יחסי עובד ומעביד 
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תהא זכות ערעור בפני מנהל אגף  נותן השירותכאמור. ל נותן השירותהמועצה לבין עובד 

 תפעול ותחזוקה במועצה, והחלטתו תהא סופית ומחייבת.

יקפיד על ביצוע מדויק של כל התשלומים שעליו לשלם לפי דרישות הדין בגין  נותן השירות .8.6

 האכיפה והנגזר ממנו. עובדיו לרבות אך מבלי לגרוע הוראות החוק להגברת

מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה את כל חוקי העבודה, לרבות אך מבלי  נותן השירות .8.7

דה, תקנותיהם והוראות ההסכמים והחוק להגברת האכיפה של דיני העב לגרוע הוראות

הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי בטיחות בעבודה, בריאות 

נותן כי לא קוימו הוראות הדין ביחס לעובדי  ,או מי מטעמהו/ה המועצה ורווחה. מצא

נותן על הליקוי, יתוקן הליקוי על ידי  נותן השירותכמתחייב, והתריאה בפני  השירות

ידווח למועצה על התיקון כאמור. לא תוקן הליקוי תוך  נותן השירותללא דיחוי ו השירות

צה, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו של זמן סביר ו/או כפי שנדרש על ידי המוע

 החוזה. 

לבין עובדיו  נותן השירותמבלי לגרוע מהאמור ומבלי שהדבר יקים יחסי עובד ומעביד בין  .8.8

למועצה על כל הפרה של הוראות החוק להגברת אכיפה בדיני עבודה  נותן השירותידווח 

 רת הוראה מהוראות החוק. וכל עיצום שהוטל עליו או כתב אישום אם הוגש כנגדו בשל הפ

למלא אחר הנחיות המועצה  נותן השירותאין בכל האמור לעיל, כדי לפגוע בהתחייבות  .8.9

 או מי מטעמו.ו/ נציג המועצהוהוראותיה כפי שינתנו לו על ידי 

 אחריות ושיפוי בנזיקין  .9

ו/או  לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן נותן השירות .9.1

הפסד העלולים להיגרם למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו 

ו/או  נותן השירותו/או לקבלני משנה מטעם  נותן השירותעובדי נותן השירות ו/או לו/או ל

ו/או כתוצאה ממעשה בכל הקשור /או הנובע לשירותים ו/או  לעובדיהם ו/או למי מטעמם

 .יםו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו בקשר לשירות ותנותן השירמחדל של 

יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד  נותן השירות .9.2

, והוא פוטר את המועצה יםמכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע השירות

 כוש כאמור. ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לר

יהיה אחראי בלעדית לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם לעובדיו, קבלני משנה  נותן השירות .9.3

, והוא פוטר את המועצה יםמטעמו ועובדיהם, וכל מי מטעמו, בקשר עם ביצוע השירות

 ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל נזק כאמור.

שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת  יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול נותן השירות .9.4

מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים 

, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו יםקרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע השירות-ו/או תת

יתקן את  תנותן השירו. יםבאקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע השירות

הנזקים ו/או הקלקולים כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של 

המועצה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. על 

לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים  נותן השירות

 ביצוע השירותים.מקום קרקעיים העוברים ב-התת
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מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל הפועל מטעמה  נותן השירות .9.5

בגין כל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שתידרש ו/או תחויב לשלם בגין מקרה 

מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט  נותן השירותשהאחריות לגביו מוטלת על 

 פי דרישתם הראשונה בכתב. ושכ"ט עו"ד וזאת על

פוטר את המועצה, עובדיה וכל הבא מטעמה מאחריות לגבי נזקים כאמור  נותן השירות .9.6

לעיל ומוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו ו/או שיש לו ו/או שתהיה לו כנגד המועצה, 

עובדי המועצה ו/או כל מי שפועל מטעם המועצה )למעט כלפי מי שגרם למקרה הביטוח 

ת זדון( ומתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו )ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו לשם כך( בכוונ

 בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא אחראי להם כאמור לעיל.

לשלם למועצה  נותן השירותלמועצה תהיה זכות עיכבון ו/או קיזוז של הכספים שעל  .9.7

סיבה שהיא שיגרמו  יהיה אחראי בלעדית לנזקים מכל נותן השירותכאמור  בסעיף זה.  

 לציוד המשמש אותו לביצוע השירות.

ינקוט בכל הצעדים על מנת להגן מפני נזקים לגוף ולרכוש ובכלל זה של אנשי  נותן השירות .9.8

המועצה, עובדיו, וצד ג' כלשהו, מכל סיכון, נזק, פגיעה או אובדן שעשויים להיגרם 

ניו או נציגיו, שנעשו או שנמנעו , עובדיו, משמשיו, סוכנותן השירותממעשה או מחדל של 

 הכלולות בחוזה זה. נותן השירותמעשותם בקשר לביצוע התחייבויות 

לספק ולהחזיק כראוי  נותן השירותמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא חובתו של  .9.9

את כל אותם אמצעים שלפי הוראות חוזה זה והוראות כל דין, לרבות אך לא רק, דיני 

ת בעבודה ואיכות הסביבה, עליו לספק ולהחזיק או שיהיה נכון לספקם התברואה, הבטיחו

לעשות או להימנע מלעשות כל פעולה כדי למלא אחר  נותן השירותולהחזיקם. כן מתחייב 

החובות שהוטלו עליו לפי הוראות החוזה והוראות כל דין לרבות דיני התברואה, הבטיחות 

 לפיהן.בעבודה ואיכות הסביבה, ולהימנע מעבירות 

  ביטוח .10

כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע  אחריותו של נותן השירותיםלהבטחת  .10.1

המצ"ב מובהר כי על נותן השירותים יחולו הוראות נספח הביטוח , ווחובותי ומהתחייבות

 .מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ו לחוזה זה, נספח א'כ

 ערבויות .11

בידי המועצה ערבות בנקאית אוטונומית  תנותן השירובמעמד חתימת חוזה זה יפקיד  .11.1

מדד המחירים לצרכן, להבטחת ביצוע ש"ח, צמודה ל 25,000בסך לקיום החוזה 

התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות התחייבותו להפסיק לבצע את השירות ולפנות את 

"(. הפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי ערבות הביצועהאזור עם פקיעת החוזה )להלן: "

 לחוזה.  'בנספח ביצוע תשלום כלשהו על ידי המועצה. נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח ל

יום ממועד סיום החוזה והיא  90ערבות הביצוע תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף  .11.2

תחודש מעת לעת, אם יהיה צורך בכך לפי שיקול דעתה המוחלט של המועצה, באופן 

ות הושלם לשביעות רצונה המלא. היה ותוקף שתהא תקפה עד לאישור המועצה כי השיר

יום לפני מועד פקיעתה הצפוי, תהיה המועצה רשאית, אך לא  14ערבות הביצוע לא יחודש 

חייבת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ותרופה הקנויים לה על פי חוזה זה ועל פי כל 

ה או תביעה בעניין או מוותר בזאת על כל טענה, דריש נותן השירותדין, לממש ערבות זו, ו

 בקשר למימוש זה. 
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למועצה מייד עם הארכת  נותן השירותאם בתום תקופת החוזה יוארך תוקפו, ימציא  .11.3

החוזה ערבות בנקאית חדשה בגובה הערבות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה, שתוקפה 

 יום ממועד סיום החוזה המוארך. 90 -יהיה ל

 יםישור המועצה על השלמת ביצוע השירותעם א נותן השירותערבות הביצוע תושב ל .11.4

 לשביעות רצונה המלא.

יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים  נותן השירות .11.5

בהוצאת ערבות הביצוע ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת החוזה על הארכותיו )אם וככל 

 .(שיוארך

בקשר עם חוזה זה ובכלל זה אי  נותן השירותבמקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות  .11.6

יום לפני המועד הצפוי  14הארכת תוקפה של ערבות הביצוע כאמור לעיל לפחות 

לפקיעתה, וכן לשם גבייתם של הפיצויים המוסכמים שבהסכם זה לעיל, רשאית המועצה, 

אך לא חייבת, לדרוש על פי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת ובכל עת, את פרעונה של 

צוע או כל חלק ממנה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד ערבות הבי

 לה על פי כל דין או על פי הוראות החוזה.

נותן אין במימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות המועצה לתבוע מ .11.7

כל סכום נוסף באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבות,  השירות

 וזאת בנוסף למימוש הערבות.

 שונות .12

אין בסעדים האמורים בחוזה זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת  .12.1

 החוזה, ואין בחוזה כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין. 

, וישמשו בכל עת הוכחה נותן השירותספרי המועצה וחשבונותיה יחשבו ויהיו נאמנים על  .12.2

זה, וכן בכל הנוגע לכל סכום  הסכםורה בכל הנוגע לתשלומים שהמועצה תשלם על פי לכא

 למועצה.   נותן השירותשישולם על ידי המועצה ליועצת או על ידי 

 .הסכםלנספחיו, יגבר האמור ב הסכםבכל מקרה של סתירה בין האמור ב .12.3

 הסטייאו אישר  זה הסכםויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות  .12.4

 שיבואו האו כאישור על כל הפרה או סטיי כוויתורדבר , לא ייחשב ההסכםמהוראת ה

  ת.הוראה אחר ובין שלשל אותה הוראה , בין לאחר מכן

לא יהיו , הסכם, וכל שינוי של איזה מתנאי ההנחה מטעם אחד הצדדים, כל ויתור, אורכה .12.5

 ונחתמו על ידי אותו צד.בכתב תקפים אלא אם נעשו 

הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מן וסוג שהוא אלא לצדדים  למען .12.6

 בהסכם זה.

מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר  .12.7

זה תהיה נתונה לבית המשפט בבאר שבע, וכי לאף בית משפט אחר לא תהא כל  הסכםעם 

 . סמכות לדון במחלוקת כאמור

 :ולראיה באו הצדדים על החתוםכתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט במבוא להסכם.

 _______________ _______________ 
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 נותן השירות המועצה 

 

 

 הוא תאגיד נותן השירותאם 

 

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ הינם מורשי 

נותן ____________________, וכי בחותמם על החוזה הם מחייבים את  ותן השירותנחתימה מטעם 

 .השירות

 

_________________              ___________________              _________________ 

 חתימה                        תאריך                                                שם                                      
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 נספח א' להסכם

 ביטוח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" המבוטח"

ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או מועצה אזורית תמר  –" מבקש האישור"

 .עמותות בשליטתם  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

שירותי שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית וצילום מערכות ביוב ושרותי שאיבה )   -" העבודות"

 משאבה טבולה או דיזל נגררת(

 ביטוחי המבוטח
פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל 
ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או סיום ההסכם לפי המאוחר העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות 

שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי  3למשך תקופה נוספת של 
אישור ביטוחי המבוטח המצ"ב להסכם זה המפורטים בדות, את הביטוחים מטעם המבוטח מאתר העבו
 "(.ביטוחי המבוטח" -ו "אישור ביטוחי המבוטח)להלן: "ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  .2
לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  שירותיםם ביצוע הוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לש

 וביטוחי רכב כמפורט להלן: תשלומים לביטוח לאומי
פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול -ביטוח חובה כנדרש על .2.1

ור אולם הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמ למבוטח בגין נזק אחד.₪  750,000 -אחריות שא יפחת מ

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד ₪  750,000יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 

, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על מבקש האישוראו מי מטעם  מבקש האישורשלישי כנגד 

 המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
ולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה א .ביטוח מקיף .2.2

  לעיל. 8ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

יבה ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מס .2.3

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 

ו/או את המפקח/מנהל  מבקש האישורבגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את ₪  750,000

בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  הפרויקט

כאמור, ובלבד שיחול  לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישימוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח 

 לעיל. 8האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

זה לעיל כולל גם, אך לא  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5

 הרמה ניידים אחרים.רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי 

ימים לפני מועד  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3
תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר 

על הביטוח, , חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח ביטוחי המבוטחאישור את העבודות, 
  .2019-1-6רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור  .4
ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או 

 לעיל. 1למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד 

 30לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 שינוי לרעה בביטוח.יום לפני מועד ביטול הביטוח או ה

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא 

תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי 

המבוטח על פי שיקול דעת מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של . הסכםה

 מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
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על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  .5
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח 

דיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל להו
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות 

ים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום העצמית הנקוב

 שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל  .6

ביטוח זה. מוסכם בזה  שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף
במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם 
ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי 

ש האישור ו/או לצמצם את אחריות להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבק
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח 

 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי  .7

פי -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלהינה בבחינת דרישה 
פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי -הסכם זה ו/או על

ר לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשו
 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 

כאמור, על חשבון  משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

למעט כלפי אדם שגרם  ,זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור

ח יורחב שם המבוטח לכלול את ידי המבוט-לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  .8

האישור, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של 
ורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, הקבלנים, היועצים והגורמים הקש

ידי מי מטעם -ידי המבוטח ו/או על-מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על
ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות 

אמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות )ומבלי לגרוע מכלליות ה
לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור 
בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או 

 חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ביטוח 

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח,  .9
בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם 

 .והשתתפויות עצמיות קש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיותמב

מי על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  .10
 בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידימטעמו 

מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש 
 האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח  .11
טח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה לא ישחרר את המבו

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.

טוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב הוראות סעיף הבי .12
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 בסעיף ביטוח זה, 

ם בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח בשינויים המחויבי
 או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם 

ם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטע

ידי מבוטח -לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על

המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם 

 המבוטח ובין אם לאו. 
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טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מוסכם בזאת כי היה ותועלה 

מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או 

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
ם לשם מניעת על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשי .13

במיוחד פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו
ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום
ל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכ .2007 -בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז

המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה 
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

ופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בא
 כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם  .14
יום מראש על  14טח במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבו

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות  מבקש האישור כוונת
 לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

ו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל ביטוחי המבוטח, יחול

 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. 

בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  יהיה אחראי באופן מלא לנזקים המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור ההשתתפות העצמית

בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות 

 רישתו הראשונה בכתב.המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם ד

 

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 

סכם כי נוסח אישורי להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מו

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 

האישור יהא רשאי מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש 

להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף 

 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 

 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15
מבטח המבוטח  וכיו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
יום לאחר משלוח  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2

 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי  .15.3
לקבלת פיצוי או  ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 

 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .15.4
תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר  אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות

ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם 
 מבקש האישור.

. חריג 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  )למעט בפוליסת אחריות מקצועית(היקף הכיסוי  .15.5
וטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות רשלנות רבתי )אם קיים( יב

 . 1981 -המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים  .15.6
כתב טרם קרות מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו ב

מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף 
 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
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על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .15.7
 החלות על פיהן. 

 טוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של איזה מהוראות סעיף ב .16
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 נספח ב' להסכם

 

 נוסח ערבות ביצוע

 

 לכבוד

_____________ 

_____________ 

 

 א.ג.נ.,

 

שירותי שאיבה ושטיפה של מערכות למתן הנדון: ערבות מס' _______ "ערבות ביצוע" בקשר להסכם 

 ______  )להלן: "ההסכם"(מיום ___ האזורית תמר ביוב באמצעות ביובית בתחום שיפוטה של המועצה

 

שקלים  ףחמש אלעשרים ו)ובמילים: ₪  25,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

"( בקשר עם ההסכם החייבחדשים( המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____________________ )להלן: "

 שבנדון.

כום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה ס

הצמדה למדד המחירים לצרכן באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה 

"( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה המדד החדשהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן: "

לם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור "( נשהמדד הבסיסילפני יום חתימת ההסכם )להלן: "

 שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

המונח "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זה, המתפרסם 

 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי

 אחר שיבוא במקומו בין שהוא מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו.

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 

 דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ____, ועד בכלל.ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך ______

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא__________________ עד 

 לתאריך האמור לעיל.

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 _סניף ________                        
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 ' להסכםגנספח 

 

 מפרט בטיחות 

 
 כללי .1

 הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה אתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות. 1.1

 הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי המועצה 1.2

 למנוע והציבור כיוצא פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת      

 תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.  

 

 חקיקה. 2

 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד 2.1

 לרבות:

 ( ותקנותיה. 1970תש"ל  -א.  פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש 

 ותקנותיו. 1954 -ב.  חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 

 ותקנותיו. 1954 -וק החשמל התשי"ד ג.   ח

 ותקנותיו. 1953 -ד.  חוק עבודת הנוער התשי"ג 

 ה.  כל דין אחר החל על עבודתו.

 הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של המועצה או של כל  2.2

 גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.     

 

 הכרת העבודה. 3

 ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודעהקבלן מצהיר כי 

 לאופי העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

 

 איסור מעשה מסוכן. 4

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או 

 דל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.מח

 השגחה על העבודה. 5

 הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש 5.1

 ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.      

 הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י 5.2

 עצה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו, אשרהמו      

 מינה כמפורט בתת סעיף קודם.      

 אתר העבודה.   6

 הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.      

 העבודות.הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע  6.2

 

 . גידור, שילוט ואמצעי אזהרה7

 הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי אזהרה                      

 לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה,      

 דים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרשולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעוב      

 ע"י בא כח המועצה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד מועצה מוסמכת כלשהי.      
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 עבודות בניה ובניה הנדסית. 8

 עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(. 8.1

 ן ראשי, כמי שהמועצה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה, והואהקבלן הינו קבל 8.2

 לוקח על עצמו כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות      

 בעבודה )עבודות בניה(.      

 הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית, 8.3

 לפקודת הבטיחות בעבודה. 192שבועות, כנדרש בסעיף  6וי עולה על שמשכה הצפ      

 

 חפירות. 9

 הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות 9.1

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

 דרישותיהן. הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות המועצה ועפ"י 9.2

 

 הריסות 10

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

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

 

 עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים 11

 דה .  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבו  

 1986 –)עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו 

 

 עבודה בגובה 12

 הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת     

 ,               1970 –נפילות אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל    

, לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(  1988 –בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח לתקנות הבטיחות    

 ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה. 2007 -התשס"ז 

 

 עבודה במקום מוקף.  13

 עבודה במקום מוקף )כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד'( תתבצע בהתאם

 עבודה במקום מוקף -ועפ"י הוראות הבטיחות  1970 - לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל

 

 עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.  14

 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל. 14.1

 חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.-הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח 14.2

 החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק זרם 14.3

 ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או                                

 עובד האחזקה האחראי במקום.        

 ד, יבשה,הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבו 14.4

 "נקייה" ממוליכים גלויים ומוארקת.       

 הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים 14.5

 בתקנים לעניין בידוד כפול.        

 כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק 14.6

 קבוע ובין שהוא נייד. פחת(, בין שהלוח        

 הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות 14.7

 שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.        
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 עבודה בדרכים.  15

 הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות        

 כים מאת מועצה אזורית תמר  ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.בדר         

 

 עבודה באש גלויה.  16

 בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות       

 ץ,ניצוצות או אש גלויה, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצו       

 לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה ונטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.       

 

 מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן.  17

 

 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, מספר 17.1

 הם הכישורים הדרושיםמספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו ל        

 והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך.        

 

 הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על חשבונו 17.2

 בכל הקשור לעבודה בטיחותית עפ"י דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים        

 הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(,בתקנות ארגון         

 . הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה 1999 -התשנ"ט         

 אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם        

 לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.  

 ל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינההקבלן מתחייב כי כ  

 רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.  

 

 ציוד מגן אישי.  18

 הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי

 , ויוודא שהם 1997 -ן אישי( התשנ"ז מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מג

 משתמשים בו בהתאם לייעודם, לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, כובעים, כפפות,

 משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר.

 

 . ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת 19

 מרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודההקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחו 19.1

 הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני 19.2

 הבטיחות והמיגונים, כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.        

 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח 19.3

 לשם כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש. שהוקצה       

 הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה-הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני 19.4

 וכו' יהיו תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.        

 עיל מכונת הרמה וכל נוהג בכליהנדסי, מפ-הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני 19.5

 תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.        

 

 .  תאונות עבודה ומקרים מסוכנים 20

 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת על כל תאונת עבודה,  20.1

 רמה חו"ח למותו.ימים ומידית במידה וג 3שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל         

 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח המועצה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או 20.2

 מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.        
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 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף 20.3

 ת תחקיר תאונות ומקריםפעולה עם בא כוח המועצה/הממונה על הבטיחות בע        

 מסוכנים.        

 

 משמעת והטלת סנקציות.  21

 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח 21.1

 המועצה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי        

 כון אחר לנפש ו/או רכוש.תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סי        

 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כח המועצה, את רשימת כל 21.2

 העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר       

 אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.       

 אלא לפי היתר בכתב מאת המועצה. הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו 21.3

 הקבלן מסכים –נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן 

 כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם המועצה תחייב את הקבלן

 וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

 

 

 

 הצהרת הקבלן

 היר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייבאני הח"מ מצ

 לעבוד על פיו ועפ"י הוראות כל דין.

 

 שם הקבלן/חברה  ....................................................          

 

 חתימת הקבלן/חברה     .............................................

 

 ................................................................                      תאריך   ....

 

 כתובת: ......................................................................

 

 טלפון: .......................................................................

 

 עבודה: .....................................................שם מנהל ה

 

 סוג העבודה שתבוצע: .................................................

 

 מקום העבודה: ...........................................................

 

 ................תאריך תחילת העבודה: ..............................

 

 משך משוער של העבודה: ...........................................
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 דגשי בטיחות לתדרוך הקבלן

 א.  דרכי הכניסה למקום העבודה, גבולות מקום העבודה והיכן הם המקומות שבהם יהיה

 ו.מותר לו לעבוד או לעבור, או שאסורה אליהם הכניסה עליו ועל עובדי     

 ב.  גידור מקום העבודה וכיסוי אמין ובטוח של פתחים, בורות.

 ג.  מעברים בטוחים להולכי רגל.

 סוגי השלטים ומיקומם. –ד.  הצבת שלטי אזהרה והכוונה 

 ה.  גישה לרכבי חירום ואופן הדיווח על תאונות ומקרי חירום.

 ם בעת ביצוע עבודותו.  כללי עבודה באש גלויה, התקנת מחיצות והרחקת חומרים דליקי

 ריתוך וכד'.   

 ז. מניעת דליקות ואמצעים לכיבוי אש ומיקומם.

 ח. ניקיון וסדר בעת ביצוע העבודה.

 ט. שימוש בציוד מגן אישי.

 י. מיגון מכונות.

 יא. כללי עבודה בגובה: מניעת נפילות, מניעת גישת אדם לאזור העבודה ומתחתיו, שימוש

 בסולמות וכד'.    

 י עבודה במקומות מוקפים )כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד'(.יב. כלל

 יג. סיכונים הנובעים מעצם מגע אפשרי עם בעלי חיים ומזיקים.

 יד. שימוש בציוד חשמלי תקין ותקני )רציפות הארקה, ממסר פחת, בידוד כפול(.

 טו. עבודה בקרבת קווי מתח חשמליים.

 .חי-טז. איסור עבודה תחת מתח

 יז. היתר לעבודה בדרכים.

 יח. ציות לחוקי התעבורה.

 יט. ציוד וכלים תקינים.

 כ. סיכונים ספציפיים שעלולים לגרום לתאונה.
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 5מסמך 

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

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 

הוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר ש

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( המשתתף_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .2

 הלן:יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים ל .3

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  □

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –, תשל"ו ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות  1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2ו בסעיף לקבלת שירות כהגדרת

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 ק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף.)להלן: "חו

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .5

 :להלן

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק  9העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

בודה הרווחה, והשירותים במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד הע  

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב 2החברתיים לפי הוראות חלופה )



43 

 

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –(  2כאמור באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9חובותיו לפי סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -לעיל למשתתף שסימן את חלופה ב'  .6

)ככל  מועצהימים ממועד התקשרותו עם ה 30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 שתהיה התקשרות כאמור(  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני אני 

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

עיל יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה ל

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 6מסמך 

 

 דבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד ענייניםבתצהיר 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 

 אים:הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הב .1

 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .1.2

 המקומיות הקובע:

 ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

לי שיטה בו )ראה חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בע -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.3

״פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או 

עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת  זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה-על ידי בן

 למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

בין חברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  .2.1

 סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .2.2

או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד  בהונו

 אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

אין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או מתן 

 תים למועצה במידה ואזכה במכרז. השירו

במידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למועצה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או 

התפתחות אשר יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיי 

או למועצה יש והתחייבויותיי למועצה ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין לשירותים וו

 עניין בהם. 

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה או ניגוד עניינים כאמור לעיל,  .4

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

 כל דין ו/או מזכויותיה של המועצה על פי כל דין.  אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות .6
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 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7

  

 חתימת המציע: ______________   שם המציע: _____________

 

 אימות חתימה

 

פני אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה ב

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

  

    


