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  בע"מ הרצליהמי 
  003/2018 מס'  מכרז

   והוראות כלליות למשתתפים תנאי המכרז
מים ולביצוע עבודות החלפת מדי מים לביצוע רכישת מדי 

  ובדיקות בוררות

  מהות המכרז

 1סעיף כאמור בלביצוע עבודות הצעות לקבל מבקש בזאת "), המזמין(להלן: " בע"מ הרצליהמי  . 1
             "), הכל כמפורט במסמכי העבודות(להלן: " )2נספח ב'לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים (

  מכרז זה ובנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

בהתאם נשוא מכרז זה מתוכננת להתבצע המים  דימרכישת מדי המים ו/או החלפת מובהר, כי 
). אולם, מודגש בזאת, כי 'הנספח (כתב הכמויות לתוכנית הצטיידות משוערת, המפורטת במסגרת 

, או בכלל, מדי מים ו/או לבצע עבודות החלפת מדי מיםמות כלשהי של מחויב להזמין כ אינוהמזמין 
  של המזמין.ולצרכיו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יבוצע , והכל ים/מאת הזוכה

לענות על הדרישות המקצועיות,  ,ביצועה בהמשךעל וכן במסגרת המכרז ההצעה שתוגש על  . 2
 .פורטות במסגרת מכרז זה, על נספחיווכן לעמוד בדרישות המבארץ  העבודות בתחוםהמקובלות 

 , או לחלק ממנו. למכרז זהמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר  ואינהמזמין  . 3

ביחס לכל קוטר מד מים בזוכה שהצעתו הייתה הטובה ביותר לבחור המזמין מובהר בזה, כי בכוונת 
 ,מציעים פרבין מסצלו נשוא מכרז זה יפוהעבודות ביחס לאותו קוטר מד מים, ובהתאם לכך ייתכן ו

 .")הזוכהויתר הוראות מכרז זה (שכל אחד יכונה להלן: " והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין

  והגבלות על הגשת הצעות כשירויות המציע

 :במצטבר, תנאי הכשירויות המפורטים להלן כלעל  בעצמורשאי להשתתף במכרז רק מי שעונה  . 4

 );2נספח ב'לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ( 2 סעיףבהמציע הינו ישות משפטית כאמור  . 4.1

(מובהר, כי  קודם ומוכח בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרזניסיון בעל המציע הינו  . 4.2
, אשר בוצעו הניסיון יהא בהתאם לסוג העבודות לגביהן מגיש המציע את הצעתו במכרז)

 ; )2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל 3בסעיף ור בהתאם ובתקופה כאמ

נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 4 בסעיף, כאמור רישיונות והיתריםבעל הינו המציע  . 4.3
 );2נספח ב'(

 .1976 - ות גופים ציבוריים, התשל"ו בתנאים הקבועים בחוק עסקאעומד המציע  . 4.4

 המציע השתתף במפגש המציעים.  . 4.5

 להלן. 14עד  9פים סעיהמציע צירף להצעתו את הערבות הבנקאית העומדת במלוא תנאי  . 4.6

ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות פועל תחת צו כינוס  אינוהמציע  . 4.7
 במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל.

, כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד למועד ההכרזה על הזוכה במכרז, למען הסר ספק מובהר
או אף לאחר המועד כאמור, יוצאו כנגד המציע צווים כאמור (ובכלל זה, גם צווים זמניים)               

הווה הדבר עילה לביטול ההצעה ו/או הודעת הזכייה של המציע, וזאת מבלי שלמציע תהא י
 והוא מוותר מראש ובמפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

  .םניתן להגיש הצעה למכרז במשותף על ידי מספר מציעי לאזה לעיל, כי  4מודגש, לעניין סעיף 
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ייחשב ניסיון יחידי התאגיד כניסיון העומד בתנאי  לאבכל מקרה שבו תוגש הצעה על ידי תאגיד 
  . זה לעיל, אלא רק אם מתקיים הניסיון הנדרש בתאגיד עצמו 4סעיף 

  .   זה לעיל, תיפסל על הסף 4סעיף תנאי  במלוא בעצמוכל הצעה מטעמו של תאגיד, אשר אינו עומד 

 .רשאי להציע יותר מהצעה אחת אינומציע במכרז זה  . 5

(קרי, עבודות החלפת  ביחס לאותו סוג עבודותלהגיש הצעות נפרדות  איןכמו כן, מובהר ומודגש כי 
וגדים   על ידי מציעים, אשר הינם גופים מאעבודות רכישת מדי מים)   אומדי מים ובדיקות בוררות 

בעלי אישיות משפטית נפרדת, כאשר מי מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או "קרובו"                  
              ) הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף 1999 - (כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט 

) ו/או מנהל ו/או בעל תפקיד 1999 - ו/או "נושא משרה" (כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט 
  דומה, יהא תוארו אשר יהא, בגוף המאוגד האחר, והכל בין במישרין ובין בעקיפין. 

(קרי, עבודות החלפת מדי מים ובדיקות  ביחס לאותו סוג עבודותלהגיש הצעות נפרדות  איןבנוסף, 
וגדים בעלי אישיות על ידי מציעים, אשר הינם גופים מאעבודות רכישת מדי מים)   אובוררות 

               משפטית נפרדת, כאשר אחד מבין הגופים המאוגדים הינו הבעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף 
  ו/או בעל קשרי בעלות כלשהם בגוף המאוגד האחר, והכל בין במישרין ובין בעקיפין. 

ידי הגוף המאוגד ו/או להגיש הצעות נפרדות על ידי גוף מאוגד ועל ידי מי מבין יח איןכמו כן, 
  ), והכל בין במישרין ובין בעקיפין. 1999 - "קרובו" (כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט 

להגיש הצעות על ידי מציעים, הקשורים בעצמם ו/או באמצעות מי מבין יחידי  אין, כי בנוסף מודגש
ית הרצליה ילמזמין ו/או לעיר הגוף המאוגד (ככל שמדובר בגוף מאוגד) ו/או "קרוב" של כל מי מהם,

"נושאי משרה" ו/או מנהלים ו/או בעלי תפקיד דומה אצל המזמין ו/או  - ו/או ל ")עירייהה(להלן: "
  , והכל בין במישרין ובין בעקיפין. לנבחרים בעירייהו/או אצל העירייה 

  .תיפסלנה על הסף ללא צורך בכל הודעה נוספת -  זה לעיל 5תוגשנה בניגוד לאמור בסעיף שהצעות 

  המכרז מסמכי

               האינטרנט  אתר" במכרזים"לשונית התחת המצויים  ,מסמכי המכרזאת ניתן לעיין ולהדפיס  . 6
 לקבל, ללא תשלום,ניתן כן, "). אינטרנטאתר ה(להלן: " herz.co.il-www.mey המזמין, בכתובת:של 
במהלך המועדים , הרצליה, (בניין לב העיר) 2בן גוריון  , רח'המזמיןמשרדי בהמכרז מסמכי את 

   .)2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל 5בסעיף כאמור 

הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע נה גם מודגש, כי באתר האינטרנט תפורסמ
, ואלו יחייבו את המשתתפים במכרז, ולפיכך להלן, בהתאם להוראות המפורטות מכרזהליכי הל

  .לעקוב אחר פרסומים כאמור באתר האינטרנט יםבאחריות המציע

הוא, הכרוכות בהכנת למען הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג ש
  ההצעה למכרז ובקשר להשתתפות המציע במכרז, תחולנה על המציע בלבד.

  צירוף מסמכים

 המסמכים הבאים:  כלכל מציע יצרף להצעתו את  . 7

לאישור קיום התנאי  "עוסק מורשה" - המציע רשום כדין כ בדבר היותתקף ועדכני אישור  . 7.1
 .לעיל 4.1עיף האמור בס

, מסמכי התאגדות של התאגידוצילום תעודת יש לצרף  -  הינו תאגידשככל שמדובר במציע 
האנשים המוסמכים בדבר אישור לצרף  וכןהחשבון, - הדין או רואה- רךעובידי מאושרים 

יש לצרף תמצית רישום  וכן, בחתימתם על מסמכי המכרז ולחתום בשם התאגיד ולחייב
האחרון להגשת הצעות  אשר לעניין זה תיחשב, לכל המוקדם חודש בטרם המועד - עדכנית 

  מרשות התאגידים (רשם החברות / רשם השותפויות) על המציע. - במכרז זה 

  

  



  8  

 .לעיל 4.2עיף תנאי סבאישורים מתאימים לאימות עמידת המציע  . 7.2

לצרף אישור מאת רואה החשבון של המציע בנוסח הקבוע במסגרת כמו כן, על המציעים 
  למכרז זה. )(ג)1נספח ב'(

 , ביחס לכל אחת מבין(ד)1נספח ב'בנוסף, יצורפו למסמכי ההצעה אישורי ביצוע בנוסח 
  יל. לע 4.2עיף ס"העבודות הקודמות", אותן מציג המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי 

 לעיל. 4.3העונים על קיום התנאי הקבוע בסעיף העתקי כל הרישיונות וההיתרים  . 7.3

ו/או אישורים מתאימים  לעיל 4.4תצהירים המאמתים את קיום התנאי הקבוע בסעיף  . 7.4
              פקיד שומה או את מתקף ועדכני אישור התנאי האמור, ובכלל זה אחרים בדבר קיום 

על וכן חתימת הגורם המוסמך אצל המציע  רואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוקאת מ
 .למסמכי המכרז (א)1נספח ב'התצהיר הקבוע במסגרת 

הקבוע  אישור מתאים בדבר השתתפות המציע במפגש המציעים, לאישור התקיימות התנאי . 7.5
 לעיל. 4.5בסעיף 

 לעיל. 4.6ערבות בנקאית העומדת בתנאי סעיף  . 7.6

    ,התלויות ועומדות התביעות האזרחיותכל , המפרטת את )(ב)1נספח ב'(הצהרה בנוסח  . 7.7
המציע ו/או מטעם המציע  משפט (בארץ ובחו"ל) כנגד- בבתי, במועד הגשת ההצעה במכרז זה

בעליו ו/או נושאי המשרה  המציע ו/אוצד להם, וכן בוררויות שבהן  והינשהמציע ו/או כאלה 
), הם צד להן, בין כתובעים ובין במציע(בתוקף תפקידם  ועובדיו ו/או מנהליבמציע ו/או 

), שיםחמש מאות אלף שקלים חד( 500,000₪, וזאת בהיקף כספי העולה על סך של כנתבעים
 כל הליך כאמור שהינו מהותי לפעילות המציע; ובנוסף

מובהר, כי במסגרת ההצהרה הנ"ל יפורטו גם הליכים המטופלים על ידי חברות הביטוח, 
  אולם, אין צורך בפירוט עתירות מנהליות בהן מעורב המציע, בין כעותר ובין כמשיב.

        , פלילייםההליכים הת כל א )(ב)1נספח ב'(, על המציע לפרט בהצהרתו בנוסח בנוסף
, מתנהליםאשר לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים בארץ ובחו"ל, 

ו ו/או מנהליבעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או  המציע ו/אוכנגד , במועד הגשת ההצעה
  . )במציע(בתוקף תפקידם  ועובדי

  לעיל.  4.7ההצהרה תתייחס במפורש לקיום תנאי סעיף 

סטאטוס  קשר עם, בההליכים כמפורט לעיל חוות דעת עורך הדין המטפל בנושאלצרף נא 
  .וגובה הסיכון הכספיההליך סיכויי הטיפול המשפטי בכל אחד מבין ההליכים, 

פועל תחת צו כינוס ו/או  אינולמכרז, ולפיו המציע  (ה)1נספח ב'בנוסף, יצורף אישור בנוסח 
הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל, 

  ובנוסף כי במסגרת הדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע לא צוינה הערת "עסק חי".

מהווה חלק  אינהזה לעיל  7.7מובהר, כי מתן ההצהרה בעניין ההליכים כאמור בסעיף 
  . לעיל 4.7מתנאי הסף במכרז, זולת ההתייחסות לקיום התנאי הקבוע בסעיף 

ב לחוק חובת המכרזים, 2ככל שמדובר בעסק המצוי בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף  . 7.8
 ם., יצרף המציע אישור של רואה חשבון ותצהיר כנדרש ש1992- התשנ"ב 

בנוסף, נדרש כל מציע להגיש במועד הגשת הצעתו פרטים מלאים אודות כל מדי המים  . 7.9
לגביהם מוגשת הצעתו במכרז זה, לרבות פרטי הדגמים המוצעים ובצירוף מסמכים טכניים 

), ובכלל זה, פירוט המקומות בהם מותקנים מדי DataSheetsשלמים ומלאים אודותיהם (
מדי המים המוצעים כמתואר לעיל יעמדו עולם. מודגש, כי המים המוצעים, בישראל ו/או ב

 במלוא התנאים הטכניים והאחרים, הקבועים במסגרת מכרז זה, כולל נספחיו. 

יצרף  - טר מד מים, אשר מוצעים על ידי המציע במסגרת הצעתו במכרז זה וביחס לכל סוג וק
מים (מדי מים),  מדידת כלליהמציע תעודת בדיקה מאת "מבדקה" (כהגדרת מונח זה ב

")), אשר אושרה לפי כללי מדידת מים וניתן לה כללי מדידת מים(להלן: " 1988 -  תשמ"ח
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, ")מנהל הרשות הממשלתיתרישיון על ידי מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן: "
ובנוסף יצרף להצעה המוגשת על ידו גם דוגמאות של כל מדי המים לגביהם מוגשת הצעתו 

   ." (כולל).1ס למדי המים בקטרים עד וזאת ביח

מדי מים זכיית הזוכה במכרז זה, יהיה רשאי הזוכה להציע למזמין  להסרת ספק, לאחר
איכות, בכפוף לאישור המזמין, לפי שיקול דעתו המוחלט, ועל בסיס  יושווערך  ישוושהינם 

  .מפרטים טכניים מלאים כמתואר לעיל שיוצגו בטרם קבלת החלטת המזמין

 כל יתר המסמכים הנדרשים במפורש במסגרת מכרז זה. את . 7.10

 ,לדרוש מכל מציע להגיש , לפי שיקול דעתו הבלעדי,רשאימבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין  . 8
ולהשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או  מסמכים נוספים ,לאחר מועד הגשת ההצעות במכרז

  .שפורטו לעיל המכרז הוכחת עמידתו בתנאילדקלרטיביים בכל הקשור אישורים 

  ערבות להצעה

 6סעיף הנקוב במסגרת בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך המציע יצרף להצעתו ערבות  . 9
למכרז זה ומהווה  נספח א', וזאת בנוסח המצורף כ)2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל

  ").הערבות להצעה(להלן: " ד הימנוחלק בלתי נפר

מובהר עוד, כי תתקבל אך ורק ערבות להצעה אשר הוצאה לבקשת המציע ובמפורש לא לבקשת כל 
  תתקבל ערבות מאת חברת ביטוח. לאצד שלישי ו/או בשיתוף בין המציע לצד שלישי. כמו כן, 

צדדית  ה חדיחילוט על פי פניתהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, ללהצעה הערבות  .10
  .ואו לנמק את דרישתו/כל חובה להוכיח  ו, מבלי להטיל עליהמזמיןשל 

נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 7 בסעיףהנקוב  עד לתאריךף תעמוד בתוקלהצעה הערבות  .11
, אולם, תיעשה בהסכמת המציע לתאריך האמור, מעברלהצעה הארכת תוקף הערבות . )2נספח ב'(

ייחשב כמי שוויתר על הצעתו או זכייתו במכרז  - היה והמציע לא יאריך את הערבות להצעה כאמור 
 .(לפי המקרה)

יחתם ההסכם עם המציע יש לאחרוזאת הצעתו לא תתקבל  , אשרתוחזר לכל מציעלהצעה הערבות  .12
 יקבע כזוכה במכרז.יש

            , ובתוספת הפרשי הצמדהלעיל  9בסעיף לחילוט יהיה הסכום הנקוב ה להצעסכום הערבות  .13
י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ל ידכפי שמתפרסם ע ,הנובעים מעליית מדד המחירים לצרכן

  וע במועד חילוט הערבות.") בין המדד הידוע במועד הגשת ההצעות לבין המדד הידהמדד" :(להלן

, בכל מקרה בו לא ימלא הזוכה אך מבלי למעט , לרבותהמזמיןפי הוראת להערבות להצעה תחולט  .14
 יצוי מוסכם ומוערך מראש.להלן, שאז תשמש הערבות להצעה פ 54עד  50פים בסעישחובה מהחובות 

  לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף.המזמין של  ואין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות

 - לעיל  14עד  9פים הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות בסעי .15
 .תיפסל על הסף ללא צורך בכל הודעה נוספת

  ותהכרת תנאי העבוד

 . ותאת תנאי העבוד ,הגשת הצעתו לפני, על המציע להכיר היטב .16

 להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרז. ,כן על המציע ללמוד .17

ז זה הינם במסגרת מכר וו/או מי מטעמהמזמין מובהר, כי המידע והנתונים אשר נמסרו על ידי  .18
נתונים כלליים וחלקיים בלבד ועל המציע לבדוק את המידע והנתונים באופן עצמאי ולהתייעץ 

תפעול ביועצים מקצועיים מטעמו, לרבות יועצים משפטיים, יועצים פיננסיים, יועצים בנושאי 
  ויועצים אחרים בכל תחום רלוונטי. 

מידע שנמסר ו/או יימסר לידיו על ידי הסתמכות מציע על מידע הכלול במסמכי המכרז ו/או כל  .19
במהלך המכרז, בכתב או בעל פה, הינה באחריותו הבלעדית של המציע בלבד  וו/או מי מטעמהמזמין 
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לא יישאו באחריות לכל סוג שהוא של נזק ו/או הפסד שייגרם למציע ו/או  וו/או מי מטעמוהמזמין 
 לכל צד שלישי עקב הסתמכות על מידע כאמור.

ולא תוכרנה כל תביעות  ןופרטיה ותהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודהמציע מצ .20
  .ותאו תנאי העבוד ים בהם תבוצענה העבודותאשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר

  מציעים מפגש

  .)2נספח ב'והתנאים המיוחדים ( נספח ההוראותל 8בסעיף מציעים יתקיים במועד הנקוב  מפגש .21

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע מפגש/י מציעים נוסף/ים במועד/ים (יום ושעה), עליו/הם 
 תימסר הודעה בנפרד.

  .תידון לאבמפגש המציעים הצעת מציע שלא השתתף  .חובההינה במפגש המציעים השתתפות 

  הבהרת מסמכי המכרז

נספח ההוראות והתנאים ל 9בסעיף הנקוב המועד  מאשראוחר לא יעל המציע להודיע למזמין,  .22
או חוסר בהירות שמצא ו/ אי התאמה ו/או שגיאה ו/או , על כל סתירה)2נספח ב'המיוחדים (

 ,לשהון כיאו עניו/או פרט ו/במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף 
, והכל תוך פירוט פרטי השואל וכתובתו נשוא המכרז ותאו הנוגע לעבודו/הכלול במסמכי המכרז 
 ").ההודעה": (להלן ו/או מספר פקס למענה

 9בסעיף כנקוב את ההודעה יש להעביר אל נציג המזמין, אשר פרטיו ודרך ההתקשרות עמו הינם 
כמו כן, על המציעים לוודא טלפונית את קבלת  .)2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל

  .)2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל 9בסעיף ההודעה בטלפון שפרטיו מפורטים 

פרטי המציע, שם איש הקשר, : הפרטים הבאיםכל את  , לכל הפחות,על הפונים לציין על גבי פנייתם
  .בירוריםצורך לשל הפונה הטלפון  פר, מספר הפקס ומסקטרוני של הפונהלר אדואכתובת 

,           בקבצים הניתנים לעריכה בלבדשאלות ההבהרה תועברנה אך ורק במתכונת המתוארת להלן, 
  .WORDבפורמט  וכן אך ורק

  השאלהפירוט   מסמך  מס' סעיף  מס"ד

מספרה הסידורי 
  של השאלה

הסעיף אליו 
  מתייחסת השאלה

מתייחסת מסמך אליו ה
ההזמנה לקבלת השאלה: 

  Xנספח או ההסכם או הצעות 

  

 .הא רשאי שלא להשיב לפניה אם לא נערכה בהתאם לאמור לעיל ולהלןי המזמין

התשובות העתקי  תשובות בכתב.המזמין מסור לו יאת ההודעה כאמור לעיל, למזמין מסר המציע  .23
 לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.גם תישלחנה 

מסגרת כל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד ממנה, את ההודעה ואת התשובות, כאמור ב .24
  .להלן, כשכולן חתומות על ידו 26ת המזמין, כאמור בסעיף , וכן את הבהרולעיל 23 - ו 22עיפים ס

לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן פרטי  .25
לעיל ולא קיבל תשובה כאמור  22עיף או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בסו/המכרז 

 .עילל 23 עיףבס

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות  וליתן מיוזמתך המזמין מוסמ ,מבלי לפגוע באמור לעיל .26
  לכל מי שרכש את המכרז. השנפלו בו והודעה בכתב תינתן על יד

הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או  לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו .27
לעיל,   26ו/או  24פים בכתב, כאמור בסעיעל ידי המזמין , אלא אם אלה ניתנו המזמיןנעשו על ידי 

 לק בלתי נפרד ממנה.להצעתו כחבנוסף והן צורפו 

  , יהוו חלק ממסמכי המכרז.לעיל 27עד  23פים ניתנו כאמור בסעי , אשרתיקוניםותשובות, הבהרות  .28
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  איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

 כי המכרז.אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמ .29

או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע ו/מחיקה ו/או  הא רשאי לראות בכל שינויהמזמין י .30
  .מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו

  צהרות המציעה

המכרז ידועים ומסמכי הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי  .31
ות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, המיומנ

 מסמכי המכרז.מסגרת כמפורט ב - הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

ביצוע העבודות הגשת הצעתו של המציע והשתתפות במכרז כמוה כהצהרה ואישור כי בחן את תנאי  .32
 ותיו נשוא המכרז. לצורך מילוי התחייבוי והמגבלות הקיימות ביחס אליהן

, לרבות כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות
  לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע. ,התנאים הייחודיים הנובעים מהוראות מכרז זה

  עדיפות בין מסמכים

 .רכי ביצועועדיפות לצ .33

בקשר עם מעות בין ההוראה שבמסמכים השונים משאו דו ו/ או אי התאמהו/בכל מקרה של סתירה 
 לפני, לכך המזמין להסב תשומת לבהזוכה, המצורפים להסכם, חייב מכרז זה, לרבות המסמכים 

              עדר ציון אחר של יבה כיצד לנהוג.מאת המזמין ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות 
 :המוקדם עדיף על המאוחר - דר כדלקמן , ייחשב הסלצרכי ביצועסדר עדיפות 

 ;, כולל המפרט הטכניכתב כמויות . 33.1

 ;מפרט כללי . 33.2

 ;, לפי העניין)נספח ד'או  נספח ג'( הסכםה . 33.3

 המכרז; . 33.4

 ;תקנים ישראלים . 33.5

 .רכי תשלוםועדיפות לצ .34

מסמכי ההסכם משלימים את התיאורים בכפי שהם מובאים  ,התיאורים של פרטי העבודות
יתה יכל עוד אין סתירה ביניהם. ה(אם וככל שקיימים) הכמויות  התמציתיים הכלולים בכתבי

ואופן ביצועה בין סעיף כתב הכמויות ובין הפרטים  ותאור העבודיאו אי התאמה בין תו/סתירה 
 ות, יראו את מחיר היחידה המוצע בסעיף כתב הכמויות מתייחס לתיאור העבודבהסכםהכלולים 

                 (ואם לא מובא תיאור עבודות כאמור במסגרת  הכמויות , כפי שמובא בסעיף כתבןואופן ביצוע
            בכל מקרה  .בהסכם), כפי שמובא ןואופן ביצוע ותהעבודבהתאם לתיאור  - כתב הכמויות  

 :סדר עדיפויות לצורכי תשלום יהיה כדלקמן

 ;, כולל המפרט הטכניכתב כמויות . 34.1

 ;מפרט כללי . 34.2

 ;, לפי העניין)ד' נספחאו  נספח ג'( ההסכם . 34.3

 המכרז; . 34.4

 ;תקנים ישראליים . 34.5

          מעות משאו דו ו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה לעיל,  34 - ו 33על אף האמור בסעיפים  .35
          , המצורפים להסכםם מכרז זה, לרבות המסמכים בקשר עבין ההוראה שבמסמכים השונים 

תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס לזוכה וזאת לפי קביעת מהנדס המזמין (וככל שלא מונה 
               ,מנכ"ל המזמין) ו/או מי מטעמו, אשר החלטתו תחייב את הזוכה - במסגרת המזמין מהנדס 
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             תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או ללא צורך במתן נימוק ומבלי שלזוכה 
 מי מטעמו בקשר לכך.

מפגש המציעים,           פרוטוקול , מובהר ומודגש כי תוכן לעיל זה 35מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
 לעיל,  26 - ו 23, 22יהיו), כאמור בסעיפים וככל שים (אם הודעות, תשובות, הבהרות ושינויוכן תוכן 
  .שאר מסמכי המכרזיגברו על 

  בעלות על המכרז ועל ההצעה

הבלעדי והם נמסרים  ווקניינהמזמין של  והינם רכושעל ידי המזמין, פקים המסוהמכרז מסמכי  .36
 ולא לשום מטרה אחרת.  ,, כאמור במכרז זהלמזמיןלמציעים בהשאלה למטרת הצעת הצעות 

מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם 
 .להלן 50ף כאמור בסעי - ת ההצעות לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשלמזמין 

במידע הכלול במסגרתה, לצורך הכנת הצעות כן למציע תהא האפשרות לעשות שימוש בהצעתו ו .37
 .במסגרת המכרז אחרות

 הזכות לעיין בהצעה הזוכה. , תעמוד לא זכו במכרז, אשר מציעיםל .38

ולפרט את  מציעים אחריםבפני הצגה מלו סעיפים בהצעתו יהיו חסויים יראש אממציע לציין העל 
 כמסכים לחשיפת הצעתו. והויראכאמור . מציע שלא יציין סעיפים סוד מקצועי או מסחריב וטעמי

לא , אשר די, להציג בפני מציעיםעתהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבל, המזמיןועדת המכרזים של 
אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או  ,כל מסמך ,מכרזה ביצוע העבודות נשואזכו ב

  .בהוראות הדיןמקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד 

  .עלותה של ההצעה הזוכה פתוחה בפני כל המציעיםבכל מקרה, תהא 

  הגשת הצעות ומועדים

 ! יש למלא את ההצעה באופן מדויק לפי הוראות מכרז זה .39

ף כל הצעה, אשר לא צורפו אליה כל האישורים והמסמכים כאמור רשאי לדחות על הסהמזמין 
 .במכרז זה וזאת ללא צורך בכל הודעה נוספת

ומהווה חלק בלתי  נספח ב'הצהרה ופרטים כלליים, בנוסח המצורף למכרז זה כעל המציע למלא  .40
, בעט דיו (כולל נספחים) עותקים ולחתום עליה ועל כל דף ממסמכי המכרז )שני( 2 - בנפרד הימנו, 

  ").החתימותכחול (להלן: "

רוף חתימתם יחתימת מציע שהוא תאגיד משפטי (חברה, שותפות וכו') תהיינה חותמת התאגיד בצ .41
חשבון - דין או רואה- רךשל המורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני עו

 רוף אישורם בדבר סמכויות החתימה בתאגיד זה.יובצ

 למסמכי המכרז. תהמצורפ ,רז, חתומים ומלאים כאמור יוכנסו למעטפהכל מסמכי המכ .42

 )בלבדהוראות בעניין ביטוחי המציע (ביחס לביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררות  .43

הזוכה בביצוע         לקיום ביטוחים על ידי המזמין תשומת לב המציעים מופנית לדרישות  . 43.1
 ").דרישות הביטוח(להלן: " רותעבודות החלפת מדי מים ובדיקות בור

בהתאם לתנאים המפורטים במסגרת ההסכם             ביטוח הידרש לעמוד בדרישות הזוכה הנ"ל י . 43.2
 ).נספח ג'(

לרבות האמור  ,הוראות הביטוחדרישות ומתחייב להביא לידיעת מבטחיו את המציע  . 43.3
 המכרזמסמכי ם לבהתאואת מהות העבודות י ההסכם בקשר לביטוחי הזוכה, נספחמסגרת ב

התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים  מבטחיואת בזאת כי קיבל מ ומצהיר ,במלואן
 לעיל ולהלן. כמפורטהנדרשים 

י בנספחלרבות האמור  ,המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחיםכל  את לבצע המציע מתחייב . 43.4
ד תחילת ביצוע בידי המזמין לא יאוחר ממוע ולהפקידההסכם בקשר לביטוחי הזוכה במכרז, 
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(בנוסחו המקורי)  )1נספח ג'( - אישור עריכת ביטוחי הקבלן העבודות וכתנאי לתחילתן, את 
 כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הזוכה, כי בכפוף לדרישת המזמין  . 43.5
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ בכתב ימציא לו העתקים

הביטוח יש להעלות במסגרת והוראות כל הסתייגות לגבי דרישות זאת במפורש כי מובהר ב . 43.6
תתקבלנה  לא. לאחר הגשת ההצעה במסמכי המכרז פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

 .הביטוחולהוראות הסתייגויות לדרישות 

י הזוכה , אשר יומצא על יד)1נספח ג'( הספקאישור עריכת ביטוחי מובהר, כי שינויים ביחס  . 43.7
 לאחר מתן הודעת זכייתו, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

הספק אישור עריכת ביטוחי מסמך אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  . 43.8
הזוכה (בנוסחו המקורי) ו/או אי המצאת יתר חתום כדין על ידי מבטחי , )1נספח ג'(

 יהא המזמין רשאי חי הזוכה,האישורים הנדרשים במסמכי המכרז בקשר לאחריות ולביטו
 כנדרש. את תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתוםמאת הזוכה למנוע 

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה להגשת נספחי ו/או אישורי הביטוח המפורטים  . 43.9
במכרז זה לעיל ולהלן, ואלו ייחתמו בחתימה ובחותמת המציע בלבד, ואולם, בחתימת המציע 

מסמכים כאמור יהיה משום אישור המציע, כי בדק עם מבטחיו את האמור במסגרת על ה
, ובנוסף כי )1נספח ג'( - הספק אישור עריכת ביטוחי נספחי הביטוח לרבות האמור במסגרת 

 אין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

ח המפורטים לעיל ולהלן חתומים כנדרש מובהר בזה, כי המצאת אישורי ונספחי הביטו . 43.10
 ) על נספחיו.נספח ג'מהווה תנאי יסודי לקיומו של ההסכם (

ביחס לכל קוטר וסוג מד מים שצוינו , ללא מע"מ(שקלים חדשים) ובש"ח תצוין הצעת המציע  .44
  .מוגשת הצעת המציע הם/, ולגביובמסמכי הזמנה זו

י המציע במסגרת הצעתו במכרז זה,                  במקרה של סתירה בין הסכומים, הנקובים על יד  
דהיינו,  - במספרים ובמילים, ייקבע הסכום המחמיר יותר ביחס למציע (והמיטיב ביותר עם המזמין 

   .מבין השניים) וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמיןבש"ח הנמוך סכום ה

פן בולט: "הצעת המחיר".               , עליה יצוין באותהצעת המחיר תוכנס למעטפה חתומה נפרד  
  המעטפה האמורה תוכנס למעטפה הכוללת את כל יתר מסמכי המכרז, כאמור להלן.

 .על הסף ללא צורך בכל הודעה נוספת אחרת תיפסלהצעה כל 

(כפוף לזכות המזמין לפצל את העבודות נשוא המכרז) ההצעה תתייחס לכל העבודות נשוא המכרז  .45
מרשימת הכמויות המציע את מחיריהן השמיט , אשר ורה בגין עבודותולא תתקבל כל תמ

כמסכים להוציא לפועל את העבודות המציע שכן בהשמיטו את המחירים, יראו את  ,והמחירים
 המתוארות בסעיף האמור ללא תשלום וכי כלל את מחירן במחיר הנקוב בסעיפים אחרים ברשימה.

מה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. היא שלבמסגרת מכרז זה  נהשתוגש ותההצע .46
, בהתאם לסוג חלק ממתן השירותים, נשוא מכרז זהת אחראי לכל הפעילויות, המהווהמציע 

 . החלפת מדי מים ובדיקות בוררות) ו/אוהעבודות בהן זכה המציע (רכישת מדי מים 

 2ובמסגרתה  ה למציעאשר הומצאחתומה, חיצונית, סגורה ויוגשו בתוך מעטפה מסמכי המכרז  .47
 ) מעטפות כדלקמן: שתי(

              , אולם, 3נספח ב'כל המסמכים המפורטים במסגרת הכוללת את  -  1מעטפה מס'  . 47.1
 .ההצעה הכספית למעט

של כל מסמכי ההצעה,  החתום במקור מלאבכל הצעה (מעטפה חיצונית) יגיש המציע עותק 
  אשר יסומן על ידי המציע כהצעה המקורית.
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של כל הצעת המציע, אשר  עותקים מלאים) שני( 2בנוסף, יצרף המציג בתוך מעטפת ההצעה 
   ").2"עותק מס'  - ו "1על גבי כל אחד מהם יצוין מספר העותק ("עותק מס' 

  .בלבד 1מובהר ומודגש עוד, כי הערבות הבנקאית להצעה תצורף במסגרת מעטפה מס' 

 .(כתב הכמויות במלואו) הכספית ההצעהאת  רקאך והכוללת  -  2מעטפה מס'  . 47.2

  (ההצעה הכספית) תצורף בעותק אחד, החתום במקור בלבד. 2תכולת מעטפה מס' 

יש למסור  , בהתאם לאמור לעיל,ובה מסמכי המכרזכשהיא חתומה (החיצונית)  האת המעטפ
 ,(בניין לב העיר) 2בן גוריון ברח' , המזמיןמשרדי בלתיבת המכרזים , בלבדמסירה אישית ב

   .בהרצליה

                " וזאת ללא כל ציון 2018/003מכרז מספר באופן בולט: "יש לציין על המעטפה החיצונית 
שם המציע או כל פרט מזהה אחר. על כל אחת מבין המעטפות יש לציין באופן לרבות , פרט אחר

כל ציון פרט אחר, לרבות שם וזאת ללא "           מעטפה מס'  -  003/2018בולט: " מכרז מספר 
  .המציע או כל פרט מזהה אחר על פני המעטפה

  שלבים כדלקמן:) שלושה( 3 - ההצעות תיבדקנה ב

 ,לעיל 4תנאי הסף, כאמור בסעיף מלוא בשלב הראשון תיבדק עמידת המציעים ב -  ראשוןשלב 
. בסיום שלב זה ייקבע לגבי כל אחד )1(מעטפה מס' וצירוף כל המסמכים הנדרשים לפי מכרז זה 

  מבין המציעים "עובר" או "לא עובר".

במסגרת שלב זה  .ייבחנו המציעים, אשר עמדו בתנאי הסף (קרי, עברו את השלב הראשון) -  שנישלב 
ייבחנו המציעים על יסוד המסמכים שהגישו ובירורים נוספים, אשר רשאי המזמין לערוך, בעצמו 

ניקוד בהתאם לטבלת הקריטריונים מציע וציוד מוצע יינתן לכל עות גורמי המקצוע מטעמו, וובאמצ
   .המצורף להזמנה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה 'הבנספח המפורטת (פרמטרים של איכות) 

 אך ורק, וזאת )2י תיפתחנה ותיבדקנה ההצעות הכספיות (מעטפה מס' לישבשלב הש -  שלישישלב 
  במסגרת השלב הראשון כאמור לעיל. ככשירים, אשר נקבעו יעים,מצ של אותם

 .אופן בדיקת ההצעות ושקלול ההצעות (תנאי האיכות ותנאי ההצעה הכספית) .48

   תתבסס על שקלול בין תנאי האיכות ביחס לכל קוטר וסוג מד מים הזוכה  הבחירת ההצע . 48.1
 .'הח נספבמסגרת הכל כמפורט ולבין ההצעה הכספית, כאמור בכל הצעה 

אשר כוללת באופן פרטני, (המציע) של בדיקת ההצעות תיבחן כל הצעה השני שלב הבמסגרת  . 48.2
 .'הבנספח ומתן ניקוד לכל הצעה, בהתאם לטבלת הניקוד המפורטת המציע בחינת איכות 

אפשרות לציין את ה יםלמציע לעיל, המקנה 38תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 
    כי יהיו חסויים בפני הצגה בפני מציעים אחרים,  יםמבקשהם  יהםתואילו סעיפים בהצע

 הכל בכפוף ליתר הוראות ומגבלות הסעיף האמור.

  .השלישישלב לאחר שייקבע הציון שיינתן לכל הצעה יתבצע ה . 48.3

 תיפתחנה ותיבדקנה ההצעות הכספיות.השלישי בשלב  . 48.4

, דהיינו - ביחס לסוג וקוטר מד מים ההצעה הכספי הטוב ביותר ציע את סכום המציע שי . 48.5
המקסימאלי ביחס לאותו סוג וקוטר  הניקוד יקבל את  - ביותר סכום ההצעה בש"ח הנמוך 

 רכיב ההצעה הכספית בשלב זה.מד מים במסגרת 

       ציון  יקבלוביחס לאותו סוג וקוטר מד מים שיוותרו לדיון בשלב זה  כל יתר המציעים
  בהתאם לנוסחה שלהלן: ,(רכיב ההצעה הכספית)השלישי לשלב 

שיעור המצוין ביחס לאותו סוג וקוטר           ב מוכפל בש"ח הסכום המוצע על ידי אותו המציע
 ר הצעתו הייתהשאעל ידי המציע בש"ח בסכום המוצע  ומחולק 'הנספח מד מים במסגרת 

(להמחשה ראה הדוגמא לאותו סוג וקוטר מד מים  ביחסההצעה הכספית הטובה ביותר 
 . המפורטת להלן)
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, אשר יתקבל משקלול (חיבור אריתמטי) ביותר הגבוההסופי המציע, אשר יקבל את הציון  . 48.6
שלב בדיקת מסגרת עם הציון אשר קיבל ב (השלב השני) הציון שקיבל בשלב בדיקת האיכות

שנקבע ביחס לכל סוג וקוטר מד מים  , בהתאם למנגנון(השלב השלישי)ההצעות הכספיות 
 , וזאת בכפוף ליתרביחס לאותו סוג וקוטר מד מים ייקבע כמציע הזוכה ,'הנספח במסגרת 

 תנאי והוראות מכרז זה (כולל נספחיו) והוראות כל דין.

במסגרת  לאופן ביצוע התחשיבים המתוארים לעיל דוגמא בלבדבלבד, צוינה לשם המחשה  . 48.7
 .)נספח ה'מהמפרט הטכני (חלק 

 תיבדקנה לא הסף בתנאי אינם עומדים מציעים אשר של הכספיות ההצעות כי יודגש . 48.8
תיפתחנה  לא המחיר הצעותהצעות האיכות וכן  ידי מציעים אלו ובהן על שהוגשו והמעטפות

  . (ברם, הצעות אלו לא תוחזרנה למציעים)

קלול רכיב האיכות עם אותו הניקוד (לאחר שבדיוק את יקבלו היה ושני מציעים או יותר  . 48.9
והצעות המציעים הנ"ל תעמודנה במלוא  - וקוטר מד מים ביחס לאותו סוג ההצעה הכספית) 

ביחס לאותו סוג וקוטר            הטובה ביותר המשוקללת ה ההצעה ינתהיר שוא -  תנאי המכרז
מחרות הזכות, ללא צורך במתן נימוקים ו/או הסברים, לבצע התלמזמין אזי שמורה  ,מד מים

בין המציעים הנ"ל בלבד (ובמסגרת ההתמחרות תהא למציעים הנ"ל אך ורק האפשרות לשפר 
שהגישו במקור במסגרת יותר מכפי למחיר נמוך קרי, ליתן הצעה  - את הצעותיהם הכספיות 

, או לחילופין לקבוע, , או לחילופין לבצע הגרלה בין המציעים הנ"ל בלבד)מכרזהצעותיהם ב
 . מודגש, כי ההחלטה לבחורתו קיבלה ניקוד איכות גבוה יותר תקבל עדיפותכי המציע שהצע

ולמציעים לא תהינה המזמין, באיזו מבין החלופות המתוארות בפסקה זו לעיל מסורה בידי 
 .ולתוצאות ההליך המדובר המזמיןכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להחלטת 

כי שתי הצעות או יותר יימצא, ת המציעים היה ולאחר שקלול תוצאות הצעו, בנוסף לכך . 48.10
ביחס לאותו אותו הניקוד (לאחר שקלול רכיב האיכות עם ההצעה הכספית) בדיוק את קיבלו 

ה ינתהיר שוא -  והצעות המציעים הנ"ל תעמודנה במלוא תנאי המכרז - וקוטר מד מים סוג 
מן ההצעות היא ואחת  ,ביחס לאותו סוג וקוטר מד מיםהטובה ביותר המשוקללת ההצעה 

                בשליטת אישה כזוכה במכרז, שהעסק האמור  תשל עסק בשליטת אישה, תיבחר הצע
   ובלבד שצורפו להצעה בעת הגשתה, אישור רואה חשבון ותצהיר של המחזיקה בשליטה, 

ב לחוק חובת המכרזים, 2והכל בהתאם לדרישות ולהגדרות המצוינות בהוראת סעיף 
  .1992 -  התשנ"ב

חלוקת הזכייה בין הזוכים במכרז תהא, כאמור, בהתאם לניקוד המיטבי (וזאת לאחר שקלול  . 48.11
 .ביחס לכל סוג וקוטר מד מיםרכיב האיכות עם ההצעה הכספית) 

נספח ההוראות והתנאים המיוחדים במסגרת  10בסעיף כנקוב המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .49
  .)2ח ב'נספ(

  זה. 49הקבוע בסעיף א תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד ל

זה ובכל מקום אחר במסגרת מכרז זה, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו  49על אף האמור בסעיף 
  .רז, בהודעה בכתב שתינתן לכל המציעיםהבלעדי, לשנות איזה מהמועדים הקבועים במסגרת המכ

  חובת הזוכה במכרז

 החלפת מדי מיםעבודות (לגבי  נספח ג', המצורף כיהא עליו לחתום על ההסכם במכרזהזוכה זכה  .50
)In-Trade(לגבי עבודות רכישת                נספח ד'המצורף כ על ההסכם) ו/או עריכת בדיקות בוררות) ו

בכפוף למחיקות ו/או לתיקונים ו/או לשינויים  - ") ההסכםלעיל ולהלן: "נספחיהם) (על מדי מים) (
לעיל  26 - ו 23בהתאם להודעה, לתשובות, להבהרות ולשינויים נשוא סעיפים המזמין יעשו על ידי יש

             כשהוא חתום ומבויל כדיןלמזמין זירו ולהח - ו/או בשל תיקון טעויות סופר ו/או קולמוס 
נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 11בסעיף לוח הזמנים הנקוב  תוךב, (ככל שקיימת חובת ביול)

 .תנאי ביצוע העבודות מפורטים בהסכם .)2נספח ב'(
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תחילת ביצוע העבודות  ולפנילעיל  50בסעיף רת ההסכם כאמור , עם מסילמזמיןעל הזוכה להמציא  .51
לביצוע עבודות החלפת מדי מים הזוכה ביחס  וכן ,להלן 55את הערבות לביצוע, כאמור בסעיף 

 כמפורט בהסכם.לעיל ו 43כאמור בסעיף ביטוח רי קיום גם אישו -  בלבדובדיקות בוררות 

, לרבות הוראות החוק במסגרת ביצוע העבודות הזוכה יידרש למלא אחר כל חוקי העבודה .52
 המצורף למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 'ונספח המפורטות במסגרת 

נקוב  , אשרלוח הזמנים") להתחיל בביצוע העבודות בתוך ההזוכלהלן: "לעיל ועל הזוכה במכרז ( .53
  .)2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל 12סעיף ב

ח ההוראות והתנאים נספל 11סעיף  במסגרת בתוך לוח הזמנים הנקוב ,הזוכהיבצע בנוסף  .54
  :הפעולות הבאות, את )2נספח ב'המיוחדים (

עבודות נשוא האו יתקשר הזוכה לביצוע ו/רשימת קבלני משנה שעימם התקשר ימסור את  . 54.1
, והכל בכפוף להוראות םאחר ו/או נוסף אודותנטי וופירוט ניסיונם וכל פרט רלתוך  ,המכרז

 .משנהההחלפת קבלן את רה הזכות לדרוש שמולמזמין . המזמיןמכרז זה וההסכם ובאישור 

), וכדומה(מנהל עבודה ראשי, אחראי בטיחות הזוכה ימסור את רשימת צוות הביצוע מטעם  . 54.2
שמורה הזכות לדרוש את החלפת כל אחד למזמין  .מקצועי ןבצירוף קורות חיים וניסיו

 , בתחילת ו/או במהלך ביצוע העבודות.כהוהזמעובדי 

נספח ההוראות ל 11בסעיף לוח הזמנים הנקוב בתוך ת הפעולות הנ"ל אהזוכה היה ולא יבצע 
, אלא )נספח ג'( הסכםהוראות ה, ייחשב הדבר כאי עמידה בכאמור )2נספח ב'והתנאים המיוחדים (

 לות כאמור.להשלמת הפעובלוחות הזמנים דחייה בדבר מנהל האם יתקבל אישור בכתב של 

 ,מנכ"ל המזמין) - מהנדס המזמין (וככל שלא מונה במסגרת המזמין מהנדס מודגש, כי קביעת 
נספח ל 11בסעיף לוח הזמנים הנקוב בתוך במלואם, זה  54סעיפי המשנה של סעיף  כלהאם מולאו 

  כאמור, תהא סופית, מחייבת ובלתי ניתנת לערעור. )2נספח ב'ההוראות והתנאים המיוחדים (

  רבות לביצוע ההסכםע

, בקשר עם ביצוע בהסכםערבות בנקאית כמפורט למזמין במועד חתימת ההסכם, ימסור הזוכה  .55
ים בגין נזקים, הכל ו/או צדדים שלישיה עירייההמזמין ו/או העבודות נשוא המכרז וכן לפיצוי 

 ").הערבות לביצוע: "במכרז זה כמפורט בהסכם (להלן

על פי הוראות לידי המזמין עם מסירת הערבות לביצוע תוחזר לזוכה הערבות להצעה שהומצאה 
  .לעיל 9ף סעי

ערבות לביצוע, לא תוחזר הערבות להצעה למזמין לא ימסור הזוכה היה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .56
 הא רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.והמזמין י

 16בסעיף הנקוב ד למדיהיה צמוד  , במקרים המפורטים בהסכם,סכום חילוט הערבות לביצוע .57
דוע במועד כשבסיס ההצמדה יהיה המדד הי ,)2נספח ב'לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים (

 האחרון להגשת ההצעות והמדד הקובע יהא המדד הידוע במועד חילוט הערבות לביצוע.

  המזמיןהשלמת הצעות, דרישת הבהרות והחלטת 

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתיר למציעים להשלים פרטים, המזמין ועדת המכרזים של  .58
המדובר בהשמטה בשוגג ו/או זמין הממסמכים או מידע בהצעות, ככל שלדעת ועדת המכרזים של 

 . בטעות סופר גרידא, אשר נפלה בהצעה, והכל בכפוף לדין ולחובת השוויון בין מציעים

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מאת המציעים הבהרות מכל מין המזמין ועדת המכרזים של  .59
של הליכי המכרז,  ומכל סוג שהוא הנוגעות להצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, וזאת בכל שלב

  ובמספר פעמים כפי שתמצא לנכון.
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תהיה רשאית לזמן את נציגי המציעים, לרבות כוח האדם המקצועי המזמין ועדת המכרזים של  .60
              עליו תימסר ר שאהעתיד לבצע את העבודות נשוא המכרז מטעמו של המציע, לדיון במועד 

ת הצעותיהם וליתן הסברים והבהרות ככל שיידרשו הודעה מראש, אשר במסגרתו יתבקשו להציג א
 (כל מציע ייכנס לדיון בנפרד מיתר המציעים).המזמין על ידי ועדת המכרזים של 

רשאית לדרוש כי המציע יגיש לה לקראת הדיון חומר בכתב, כפי שתפרט המזמין ועדת המכרזים של  .61
 בהזמנה ו/או בכל הודעה אחרת.

בתשובות שימסור המציע במהלך הדיון כאמור, משום התחייבות  תראההמזמין ועדת המכרזים של  .62
מפורשת של המציע, ותהא רשאית לעבדן באופן שיהפכו, כולן או חלקן, לחלק מתנאי הצעת המציע 

 לבין המציע, אם וככל שהמציע יזכה במכרז.המזמין ו/או לחלק מתנאי ההסכם שייחתם בין 

אית לפנות לכל צד שלישי, על מנת לברר פרטים לגבי רשהמזמין כמו כן, תהיה ועדת המכרזים של  .63
 מצא שנחוץ לצורך בחינת הצעת המציע.שהמזמין יהמציע ו/או הצעתו ו/או כל פרט 

רשאית שלא לזמן את המציעים או מי מהם לדיון כאמור, המזמין מובהר כי ועדת המכרזים של  .64
 וההחלטה על כך מסורה לשיקול דעתה הבלעדי. 

 תרשאיהמזמין לעיל, ועדת המכרזים של  64עד  58יות האמור במסגרת סעיפים מבלי לגרוע מכלל .65
גבוהה או נמוכה להערכתה שתהא ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה  )תלא חייבבמפורש (אך 

 .(הנקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין) מעבר לאומדן של המכרזר באופן בלתי סבי

  :מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כדלקמן

רשאית לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על המזמין ועדת המכרזים של  . 65.1
ועדת המכרזים הנחות בלתי נכונות, או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם החליטה 

 אחרת. המזמין של 

למחול על פגמים טכניים, המזמין ועדת המכרזים של של  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה
  אשר יימצאו במסגרת הצעה/ות בתום לב.

הזכות,  את שומרת לעצמההמזמין ועדת המכרזים של  - רע  קודם ניסיון בעקבות פסילה . 65.2
המזמין ו/או למי מבין  היה אשר לגביו מציע, הסף על דעתה הבלעדי, לפסול בהתאם לשיקול

, כושל או/ו רע העירייה ו/או "תאגידים עירוניים" בבעלות ו/או בשליטת העירייה ניסיון
            שירותים שביעות רצון משמעותית מעבודת ו/או מאופן אספקת אי מקרה/ים    של לרבות

ות/ים הנדרש/ים ו/או הפרת התחייבויות השיר בסטנדרטים של אי עמידה ידי המציע ו/או על
            העירייה ו/או "תאגידים עירוניים" בבעלות ו/או המזמין ו/או קודמות כלפי מי מבין 

בשליטת העירייה ו/או חשד למרמה וכיוצא באלה, ו/או שקיימת לגבי המציע חוות דעת 
  טיב עבודתו / השירותים המסופקים על ידו.בעניין  שלילית בכתב

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון, בכתב ו/או בעל פה, בהתאם לשיקול דעתה של              
 , וזאת לפני מתן ההחלטה הסופית בנוגע למכרז.המזמיןועדת המכרזים של 

תהיה רשאית לפסול מציע מחמת המזמין ועדת המכרזים של  - פסילה בעקבות ניגוד עניינים  . 65.3
המזמין שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר, תהא ועדת המכרזים של ניגוד עניינים, בהתאם ל

רשאית לפסול מציע אם יהיה יסוד לחשש, כי בביצוע ההתקשרות על ידי המציע קיים                
 ניגוד עניינים, או פוטנציאל לניגוד עניינים, בקשר עם ביצוע העבודות נשוא המכרז.

פעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת הזוכה, לרבות אך המזמין רשאי (אך במפורש לא חייב) לה .66
מבלי למעט, כושרו, ניסיונו ויכולותיו, הארגונית, מקצועית וכלכלית של המציע וכן כל שיקול אחר 

              מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או המזמין אין  לפי שיקול דעתו הבעלדי של המזמין.
 .כל דין , בכפוף להוראותהצעה כלשהי
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את הזכות, לפי שיקול  הלעצמ תשומרועדת המכרזים של המזמין כמו כן, מובהר ומודגש בזאת כי  .67
            ו/או ההסכם בלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ה דעתה

אם לשיקול הכל כאמור בהתו"), הפרויקטביטול " (להלן:את הפרויקט נשוא המכרז  לא לבצעש
 ועדת המכרזים של המזמין.הבלעדי והמוחלט של  הדעת

טענה , לא תהיה למשתתפים במכרז כל הפרויקטלבטל את  ועדת המכרזים של המזמיןחליט תאם  .68
המזמין ו/או ועדת המכרזים של המזמין, לרבות כלפי שהם, סוג מין ומכל  ,תביעהו/או דרישה ו/או 

 כרז ו/או הכנת ההצעות במכרז.טענות בעניין עלויות ההשתתפות במ

, והתקנות 1992 - חוק חובת מכרזים, התשנ"ב מופנה המציע להוראות לעיל, מבלי לפגוע באמור  .69
  ., החלות בשינויים המחויבים על המזמיןשהותקנו או יותקנו לגביו

  האטה, הפסקה וביטול ההסכםוכן  אי חתימה על ההסכםוביטול המכרז 

 את הזכות לעשות כל אחד מאלה: ולעצמ שומרהמזמין מובהר בזאת כי  .70

            הדרוש לביצוע העבודות קציבי לא לחתום על ההסכם עם הזוכה קודם לאישור הת . 70.1
כספיים הלכה למעשה, לביצוע העבודות  קיומם של מקורותכן והמזמין בתקציב  נשוא המכרז

 נשוא המכרז.

 .על פי חוק קיום שאר האישורים הדרושיםבלהתנות את ביצוע העבודות  . 70.2

הזוכה במכרז לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או יפר את ההסכם , אם בכל שלב, לבטל את ההסכם . 70.3
, להתקשר עם כל צד שלישי, ככל המזמין רשאי, לפי שיקול דעתוהא יובכל מקרה כאמור 

 מצא לנכון (לרבות, אך מבלי לגרוע, להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז).  יש

או ו/וי פשיו/או  ו/או הזוכה בכל פיצוי )המשתתףהמציע (לא תזכה את המזמין ל כל פעולה כאמור ש .71
והמציע ו/או הזוכה מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  החזר כספי כלשהו

 . ו/או מי מטעמם העירייהו/או המזמין בעניין זה כלפי 

, מסוימים בתנאים ,מציעתישמר ל - בוטלו היה והמכרז או ההסכם יהמציע במכרז מודע לכך, כי 
לא תעלה על ר שאר לבצען, בתקופה וחזיהמזמין ו/או מי מטעמו אם וזאת  ,הזכות לביצוע העבודות

 לפי העניין. ,ממועד ביטול המכרז או ביטול ההסכם) 1( אחתשנה 

  .)נספח ג'( הסכםמסגרת הבבעניין זה נקבעו הוראות מפורטות 

  ל"עיקרון ה"עיפרון הכחו

הובא עניין הנוגע ו/או הקשור ו/או הנובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית מוסמכת ופסקה אותה  .72
ערכאה שיפוטית, כי הוראה מהוראות מכרז זה פסולה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין ו/או 
מכל טעם אחר, תיראה אותה הוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת כדי שתעמוד 

. ביטול או צמצום כאמור לא יפגע ביתר הוראות מכרז זה, והוראות אלו תיוותרנה בתוקף בתוקפה
תחליט, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, כי עקב ביטול המזמין מחייב זולת אם ועדת המכרזים של 

 או צמצום כאמור יש לערוך במסמכי המכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז.

 הליכים משפטיים

מבהירה, כי היה ותהיינה על ידי צדדים שלישיים, לרבות מי מבין המזמין זים של ועדת המכר .73
ו/או ועדת המכרזים של המזמין המשתתפים במכרז, פניות לערכאות משפטיות בהקשר למכרז, אין 

ו/או כל גורם הפועל מטעמן נותנים מצגים כלשהם בעניינים האמורים ולרבות בעניין המזמין 
יעכב ו/או יגביל ו/או ישנה את הליכי המכרז ובכלל זה לוחות הזמנים של  האפשרות שצו שיפוטי

  ההכרזה על הזוכה במכרז ו/או את תנאיו של המכרז.

זה, בחתימתו על הצעתו במכרז ובהגשתה  73מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה לרבות בסעיף 
, המזמיןי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ועדת המכרזים של מאשר המציע, כ

ו/או כלי כל גורם אחר הקשור עמם ו/או הפועל מטעמם, לא לגופם של דברים            המזמין כלפי 
ולא לעניין הוצאות שהוציא ו/או נזקים מכל מין וסוג שהם, אשר נגרמו לו בהכנת הצעתו ובכל 
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ז ולהערכתו לזכייה אפשרית, בכל הנובע מהחלטות שתקבל הערכאה השיפוטית, הקשור למכר
  לרבות אם בשל החלטות כאמור יעוכבו הליכי המכרז, ישונו תנאי המכרז או יבוטל המכרז.

בביצוע "), והוא יחל הראשוןהזוכה בדבר הזוכה במכרז (להלן: "המזמין נתקבלה החלטה על ידי  .74
 כת,מוסמערכאה משפטית ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי  , זה העבודות/השירותים נשוא מכרז

           "), הזוכה השניבטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר (להלן: "הראשון כי זכייתו של הזוכה 
               את לידי המזמין להשיב ולהעביר/ השירותים/להפסיק את ביצוע העבודותהראשון מתחייב הזוכה 

שכבר בוצעו על ידו, (עבודות/שירותים) צוי אצלו, בצירוף דו"ח עדכני באשר לפעולות כל המידע המ
באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה המשך ביצוע העבודות/השירותים להשני כניסת הזוכה את ולאפשר 

  הנוגעות לסיום ההתקשרות. ההסכם לקיים את הוראות 

שבוצעו על ידו בפועל  השירותים/ודותתמורה בגין העבחייב רק בתשלום היהיה הראשון הזוכה 
ו/או תביעה ההתקשרות, ובכל מקרה לא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה למועד הפסקת וזאת עד 

  בגין ביטול ההתקשרות כאמור.ו/או מי מטעמו המזמין כלפי 

 סודיות 

, לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור המציעים מחויבים, במכרז המציעים להשתתפות כתנאי .75
אישור  וזאת בהיעדר, בעקיפין ו/או במישרין, כלשהי אחרת בדרך לחשוף או לפרסם, למסור, העבירל

 בעקיפין ו/או במישרין הנוגע, אחרת מדיה בכל או פה בעל, בכתב, מידע כל, , מראש ובכתבהמזמין
 חשיפתם ובעקבות במכרז השתתפותם ו/או במסגרת עקב המציעים נחשפו אליו אשר, המכרז לנושא

 כל או/והמזמין  ידי על יימסר ו/או אשר נמסר נוסף מידע וכל, המכרז במסמכי הכלול מידעל
 בהם ייעשו ולא, המצוי בנחלת הכלל (שלא עקב הפרת הוראה זו) מידע למעטוזאת  ,ומטעמ הפועלים

  .והכל בכפוף להוראות הדיןהגשת הצעות במסגרת המכרז,  לצרכי אלא כל שימוש

 כי המכרזזכויות יוצרים על מסמ

 . למזמין וכן לבועז נוה ושות', משרד עורכי דיןכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .76

מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים 
  במידע המפורט בהם, אלא לצורך הגשת הצעה למכרז זה. או /לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ו

כלשהו ו/או שלישי רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם ו/או למוכרם לצד אין המציע 
  .להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

הא רשאי לעשות בהן והמזמין י, המזמיןההצעות שתוגשנה על ידי המציעים תהיינה גם הן בבעלות 
ו                 סוד מסחרי ו/א - מידע שהוגדר על ידי המציע במפורש בהצעה שהוגשה כ למעטכל שימוש, 

תהיה סבורה לגביו שהוא אכן המזמין סוד מקצועי השייך למציע, ואשר ועדת המכרזים של  - כ
  מהווה סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי, על פי סמכותה בהתאם להוראות מכרז זה ולהוראות הדין. 

או סוד מקצועי יובהר, כי אמירה כללית של מציע ולפיה כל המידע בהצעה הינו בגדר סוד מסחרי ו/
  לא תיחשב כעומדת בתנאי האמור לעיל.

  מסמכי המכרז

המסמכים המפורטים מטה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים, מהווים חלק בלתי נפרד  .77
 :")מסמכי המכרזמתנאי המכרז (להלן: יחד ולחוד "

 .נספח א' - נוסח ערבות בנקאית להצעה  . 77.1

 .1ב'נספח  - הצהרות ופרטים כלליים של המציע  . 77.2

 .2נספח ב' - נספח הוראות ותנאים מיוחדים  . 77.3

 .3נספח ב' - תכולת מעטפת המציע  . 77.4
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 , על נספחיו כמפורט להלן:נספח ג' - הסכם  . 77.5

 .) להסכם1נספח ג'( - אישור על קיום ביטוחי הקבלן  . 77.5.1

 .) להסכם2נספח ג'( - נוסח כתב ערבות ביצוע  . 77.5.2

 .) להסכם3נספח ג'( - נוסח כתב ערבות לבדק  . 77.5.3

 .) להסכם4נספח ג'( - ק עבודת נוער חלקים מתוך חו . 77.5.4

 , על נספחיו כמפורט להלן:נספח ד' - הסכם  . 77.6

 .) להסכם1'(דנספח  - נוסח כתב ערבות ביצוע  . 77.6.1

 .נספח ה' -  , מפרט טכני ופרמטרים לניקוד איכותכתב כמויות . 77.7

 .'ונספח  - רשימת חוקי עבודה  . 77.8

 .' [לא מצורף]זנספח  - תקנים ישראליים  . 77.9

 .' [לא מצורף]חנספח  - יה לעבודות בניכללי המפרט ה . 77.10

תוכן הודעות, תשובות, הבהרות לעיל, וכן  21פרוטוקול מפגש המציעים, כאמור בסעיף  . 77.11
 לעיל. 26 - ו 23, 22ושינויים (אם יהיו), כאמור בסעיפים 
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  נוסח ערבות בנקאית להצעה - א' ספח נ
  

  בע"מ הרצליהמי 
   

  בנק __________________
  

  2018/003 'מכרז מס
  

  לכבוד
  בע"מ הרצליהמי 

  
  א.נ.,ג.
  

  כתב ערבות מס' ____________הנדון:  
  

  
") החייב: "להלן_______________ (ח.פ./ת.ז. _____ _____________________על פי בקשת   .1

ביצוע רכישת מדי מים ולביצוע עבודות החלפת מדי מים בנושא  003/2018מכרז מס' עם קשר ב
השווה כולל עד לסך  לפי דרישתכם , הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכוםובדיקות בוררות

), בתוספת "הסכום היסודי: ") בלבד (להלןים חדשיםשקל חמישים אלף(במילים:  ₪50,000 - ל
כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,ית מדד המחירים לצרכןיהפרשי הצמדה בגין על

"), בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, לבין המדד המדד": לסטטיסטיקה (להלן
לא יפחת מהסכום הערבות עד חילוט שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות ובלבד שסכום הערבות במו

  .היסודי
  
אלינו דרישתכם הראשונה  ההגיעשימים מעת ) עשרה( 10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך   .2

מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב  ,בכתב וזאת ללא כל תנאי
לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  אוו/מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח  ,כלפיכם

  .החייבתחילה את סכום הערבות מאת 
יכול שתהיה לשיעורין הנ"ל, ערבות סכום הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום 

והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 
  .יעלה על סכום הערבות

  
  לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .3
  
מסר לנו לא יוכל דרישה על פיה צריכה לה 31.07.2018עד לתאריך ערבותנו זו תישאר בתוקפה   .4

  יאוחר מהמועד הנ"ל. 
  לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  

  
  ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .5
  
  ה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ______________________.דריש  .6

  שכתובתו: ____________________________________________________.  
 זו, ולא נותנאי ערבותעל פי דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה, לא תחשב כדרישה   

  תענה.
  
  

  
  

                                
  ,בכבוד   רב                  

  
  בנק ______________
  סניף _____________
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  הצהרות המציע ופרטים כלליים -  1ב'נספח 
  
  

  בע"מ הרצליהמי 
   
  

  לכבוד
  בע"מ הרצליהמי 

  
  א.נ.,ג.
  

  2018/003מס'  מכרזהנדון:  
   ביצוע רכישת מדי מים ולביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררותלביצוע עבודות:     

  
  
 י בעיון את תנאי המכרז, וכל המסמכים הנלווים אליו.אני הח"מ קראת . 1
 
 אני מצהיר בזאת כי: . 2
  

 4 , כמפורט בסעיףנשוא המכרז ותסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודיהנני בעל הידע, הנ  א.  
ת בהתאם וזא, ")ההסכם(להלן: " 'נספח גההסכם המצורף למסמכי המכרז כבמסגרת ולמכרז 

  .לתחום העבודות לגביו מוגשת הצעתי
  

ח האדם הדרושים על מנת וברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכ  ב.  
נשוא המכרז ו/או ההסכם בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז  ותלבצע את העבוד

  ובמועדים המפורטים בהסכם.
  

א לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז הנני מסוגל, מכל בחינה שהי  ג.  
   ו/או ההסכם.

  
 .למכרז 16, כאמור בסעיף העבודותבדיקה והערכה של וערכתי  קרתי יאני הח"מ ב . 3
 
, קיבלתי את כל ההסברים אשר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, המפורטים לעיל ,הנני מצהיר . 4

וכי היטב ידועים ומוכרים לי  ותהעבודאופן ביצוע וכי כל הגורמים המשפיעים על  תי לקבלביקש
 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

  
כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו כמו כן הבנתי ואני מסכים כי 

  הקשור בביצוע העבודות לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי.
  

במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז  אם אזכה . 5
(כולל המפרט הטכני בכתב הכמויות וכמפורט בהסכם  ,ולמסמכי ההסכם, במחיר הצעתי

וזאת תוך התקופה הקבועה המזמין ולשביעות רצונו המלאה של מהנדס והפרמטרים לניקוד איכות) 
 בהסכם.

 
לוח בתוך ריני מתחייב לתכנן ולבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת אם הצעתי תתקבל, ה . 6

 :)2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל 11בסעיף הזמנים הנקוב 
  

בכפוף  -  על כל חלקיו ומסמכיו המהווים יחד את מסמכי ההסכם - לחתום על ההסכם   א.  
בהתאם להודעה, לתשובות, המזמין יעשו על ידי ימחיקות ו/או לתיקונים ו/או לשינויים של

 - ו/או בשל תיקון טעויות סופר ו/או קולמוס  למכרז 27 - ו 24להבהרות ולשינויים נשוא סעיפים 
  ם ומבויל כדין.כשהוא חתולמזמין ולהחזיר את ההסכם 

  
להמציא לכם ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, חתומה ומבוילת להבטחת ביצוע   .ב  

  הכל כמפורט בהסכם. ,ההסכם ולהבטחת נזקים
  

  להמציא לכם פוליסות ביטוח תקפות כמפורט בהסכם.  .ג  
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  למכרז.  54כמפורט בסעיף  הפעולות הבאות,את לבצע   .ד  

  
עבודות נשוא התקשר לביצוע אאו ו/ תירשימת קבלני משנה שעימם התקשרלמסור את   .1    

, והכל בכפוף םאחר ו/או נוסף אודותנטי וופירוט ניסיונם וכל פרט רלתוך  ,המכרז
החלפת את שמורה הזכות לדרוש למזמין . המזמיןלהוראות מכרז זה וההסכם ובאישור 

  .משנההקבלן 
  

(מנהל עבודה ראשי, אחראי בטיחות וכיוצא  יאת רשימת צוות הביצוע מטעמ למסור  .2    
שמורה הזכות לדרוש את החלפת כל למזמין  .מקצועי ןבאלה), בצירוף קורות חיים וניסיו

  , בתחילת ו/או במהלך ביצוע העבודות.המציעאחד מעובדי 
  

 - סגרת המזמין מהנדס מהנדס המזמין (וככל שלא מונה במהובהר לי ואני מסכים, כי קביעת 
לוח הזמנים הנקוב ) זה, בתוך ד(6, האם ימולאו כל סעיפי המשנה של סעיף מנכ"ל המזמין)

ית, מחייבת כאמור, תהא סופ )2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל 11בסעיף 
 ובלתי ניתנת לערעור.

  
לעיל, כולן או מקצתן,  6אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  . 7

הא רשאי לחלט את והמזמין יות במועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי לקבל העבוד
ות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערב

 עקב הפרת התחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.המזמין או סעד שיעמדו לרשות 
 
נספח ל 12בסעיף לוח הזמנים הנקוב אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה בתוך  . 8

לוח בתוך ולסיימה  לבצעה בהתאם ללוח הזמנים שהגשתי, )2נספח ב'התנאים המיוחדים (ההוראות ו
 .)2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל 18בסעיף הזמנים הנקוב 

  
נספח ל 7בסעיף וב כנקלתום תקופת הערבות הבנקאית להצעה, הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי  . 9

  ככל שיוארך תוקף הערבות הנ"ל. - , או מועד מאוחר יותר )2נספח ב'ההוראות והתנאים המיוחדים (
  

סיוני, הוותק המוכח ירשאי לדרוש ממני פרטים נוספים בדבר זהותי, כישורי, נהמזמין ידוע לי כי  .10
נשוא המכרז, יכולתי הכספית, וזאת כתנאי לבדיקת הצעתי, ו/או להתקשרות  שלי בביצוע עבודות

  עמי, ואני מתחייב לספק את הפרטים, המידע והמסמכים כפי שיידרשו.

  
  

[המשך בעמוד הבא]
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  פרטים כלליים
  
  
  . פרטים כלליים1
  

   שם מלא (באותיות דפוס)

  סוג התאגיד:

 ט)][חברה ציבורית / פרטית / שותפות / אחר (פר

  

   מספר התאגיד:

   מקום ייסוד:

   תאריך ייסוד:

   כתובת:

   מספר טלפון:

    מספר פקס:

   דואר אלקטרוני:

   איש קשר:
  
  
  . תחומי עיסוק וניסיון2
  

   תחומי עיסוק עיקריים

   פרטי ניסיון בחו"ל

   פרטי ניסיון בישראל
  
  
  . מבנה החזקות3
  

  שם המחזיק
 ניות / שותף][בעלים / בעל מ

תעודת זהות /  כתובת
 מספר רישום

מס' המניות 
המוחזקות 

 לסוגיהן

% מתוך ההון 
 המונפק
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  . פרטים על חברות קשורות בישראל4
  

  א.

  ב.

  ג. 

  ד.

  ה. 
  
  
  . המבנה הארגוני של המציע5
  

 ומים שוניםניסיון בתח מס' שנות ותק במציע שם בעל התפקיד התפקיד

    מנכ"ל

    

    

    
  
  
  . עובדי המציע6
  

 מספר עובדים, השכרה, השכלה, תחומי התמחות התפקיד

  מהנדסים

  טכנאים

  ניהול ואדמיניסטרציה

  אחר
  
  
  . מורשי חתימה בשם המציע7
  

 חתימה תאריך טלפון כתובת תעודת זהות שם מלא
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(מובהר, כי אין די במילוי טבלה זו ויש לצרף גם את כל יתר האישורים הנדרשים ניסיון רלוונטי  . פרטי8
  לצורך הוכחת פרטי ניסיון המציע)

  
פרטי המזמין ואיש 

 קשר
תיאור הפרויקט, 

 מיקומו ומשכו
ההיקף הכספי של 

 הפרויקט
תרומתו של המציע 

 לפרויקט

        

        

        

        

        
  
  

 - מגיש את הצעתיאני בעיון את תנאי המכרז, ההסכם וכל המסמכים הנלווים אליהם, לאחר שקראתי 
וזאת  על נספחיוהתחייבויותיי וביצוע העבודות כמפורט בהסכם מלוא המהווה תמורה כוללת וסופית בגין 

               )in-Tradeביחס לעבודות החלפת מדי מים () נספח ה'כפי שמילאתי אותה בכתב הכמויות (
  .[מחק את המיותר] )ביחס לשני סוגי העבודות הנ"ל או לרכישת מדי מיםביחס  או ובדיקות בוררות

  
  

  בכבוד   רב,
  
  

  ____________________________        תאריך: 
  
  
  

  ____________________________      : פרטים מלאים
  
  
  

  ____________________________  חתימה/ות מלאה/ות: 
  
  

  האישור חתימ
  
  

_________, ________אני הח"מ ______________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה __

                 _________, ת.ז. __________________ __________ - ות.ז. __________________ 

  י., וכי הם חתמו על מסמך זה בפנו__ ולחייב אות_____מוסמכים לחתום בשם __________________

    
  
  

  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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  תצהיר - (א) 1ב'נספח 
  )1976- ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2סעיף פי ל(

  
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ת .ז ____________________ אני הח"מ ____________________
  הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים

  
ביצוע בנושא  003/2018ההזמנה לקבלת הצעות מס' הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי   א.  .1

אשר מוגשים על  ידי  ,רכישת מדי מים ולביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררות
") המציע" :_______ (להלן_____________. _____________ ח.פ________________
  .בע"מ הרצליה למי

  הנני משמש כמנהל המציע.  ב.  
  
  : מאלה אחדבמציע  התקייםלאחר בירור ובדיקה שביצעתי,  כי ,בזאת מצהיר הנני    .2

 זרים עובדים חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו לא אליו הזיקה ובעל המציע  )א( 
  . הההצהר חתימת למועד שקדמה שנהמהלך הב

       לפי יותר או עבירות בשתי חלוט דין בפסק הורשעו אליו הזיקה בעל אוהמציע  אם  )ב( 
 למועד הקדמר שא ה,השנמהלך ב יתהיה לא האחרונה ההרשעה -  זרים עובדים חוק

  . ההצהרה חתימת

   -  זה סעיף לעניין

 או ,בו השליטה בעל  גם -  אדם בני חבר הוא המציע ואם המציע, ידי על שנשלט מי - " זיקה בעל"
  . בו השליטה בעל  שבשליטת אחר אדם בני חבר

), הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור( זרים עובדים חוק - " זרים עובדים חוק"
  .1991 - א"התשנ

  .1968 - ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעותה - " שליטה"
  
  :מאלה אחד במציע תקייםהלאחר בירור ובדיקה שביצעתי,  כיבזאת,  מצהיר הנני  .3

  .מינימום שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא אליו הזיקה ובעל המציע  )א(

 במועד אך, מינימום שכר חוק לפי אחת בעבירה הורשעו אליו הזיקה בעל או המציע  )ב(
  . ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההצהרה חתימת

         , מינימום שכר חוק לפי ותרי או עבירות בשתי הורשעו אליו הזיקה בעל או המציע  )ג(
  . האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנים שלוש חלפו ההצהרה חתימת במועד אך

  -  זה סעיף לעניין  

  . 1981 -  א"התשמ), רישוי( הבנקאות בחוק כמשמעותם - " שליטה" - ו" החזקה", "שליטה אמצעי"

  :מאלה אחד כל - " זיקה בעל"  

  .השירותים נותן ייד על שנשלט אדם בני חבר  )1(  

  :מאלה אחד, אדם בני חבר הוא המציע אם  )2(

 ;בו השליטה בעל  )א(    

   דומה, הענין לפי, שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב אדם בני חבר  )ב( 

 דומים האדם בני חבר של  פעילותו ותחומי, המציע של כאמור להרכב במהותו
  ;המציע של פעילותו לתחומי במהותם

  ;העבודה שכר תשלום על המציע מטעם שאחראי מי  ) ג(
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 שנשלט, אחר אדם בני חבר – מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא המציע אם  )3(
 ;במציע ששולט מי בידי מהותית שליטה

 בחשון ה"כ יום לאחר שנעברה, מינימום שכר חוק לפי בעבירה, חלוט דין בפסק הורשע - " הורשע"
   ).31.10.02( ג"התשס

  . 1987 -  ז"התשמ, מינימום שכר חוק - " ימוםמינ שכר חוק"

     בחבר שליטה אמצעי של מסוים בסוג יותר או רבעים שלושה של החזקה - " מהותית שליטה"
  .אדם בני

  
  : מאלה אחדבמציע  התקייםלאחר בירור ובדיקה שביצעתי,  כי ,בזאת מצהיר הנני    .4

:                (להלן 1998 -  וגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מ 9הוראות סעיף   )א( 
  . המציע ) לא חלות על"חוק שוויון זכויות"

  והוא מקיים אותן.  המציע לחוק שוויון זכויות חלות על 9הוראות סעיף   )1(  )ב(

לפנות למנהל הכללי של מתחייב עובדים לפחות, הוא  100מעסיק המציע אם   ) 2(
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי משרד העבודה הרווחה והשירותים 

  .לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן - לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

למנהל הכללי של משרד העבודה זה להעביר העתק מתצהיר המציע מתחייב       )3(
  ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

  
  תוכן תצהירי אמת.זה שמי זו חתימתי ו  .5
  
  
  
  
  
  

  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
  
  

  אישור חתימה
  

בזאת כי ביום _________ הופיע בפני, , מאשר אני הח"מ ____________________ עו"ד
ת ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמ ____________________ ____________________ ת.ז.

  וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.     
  
  
  

  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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  תצהיר - ) ב(1ב'נספח 
  

כי עלי לומר לאחר שהוזהרתי  ____________________ .ת.ז אני הח"מ ____________________
  את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

  
ביצוע רכישת מדי מים בנושא  003/2018מס'  הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז  א.  .1

מוגשים על ידי , הולביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררות
") המציע" :______________ (להלן____. ח.פ _____ _________________________

  .בע"מ הרצליהלמי 

  הנני משמש כמנהל המציע.  ב.  
  
 ,במועד הגשת ההצעה במכרז ,משפט- התלויות ועומדות בבתילהלן פירוט כל התביעות האזרחיות   .2

ות שבהן צד להם, וכן בוררוי ואהשהמציע ו/או כאלה המציע ו/או מטעם המציע כנגד  ,בארץ ובחו"ל
(בתוקף תפקידם), הם צד  ועובדיו ו/או מנהליבעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או  המציע ו/או

חמש מאות אלף   ( 500,000₪, וזאת בהיקף כספי העולה על סך של כנתבעיםאו להן, כתובעים 
לפרט  כל הליך כאמור אשר הינו מהותי לפעילותו של המציע (מובהר, כי יש ובנוסף), שקלים חדשים

גם הליכים המטופלים על ידי חברות הביטוח, אולם, אין צורך בפירוט עתירות מנהליות בהן מעורב 
  המציע, בין כעותר ובין כמשיב):

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  
  
פליליים, לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים ההליכים להלן פירוט כל ה  .3

בעליו ו/או נושאי המשרה  המציע ו/אוכנגד  ,במועד הגשת ההצעה, מתנהליםר שאבארץ ובחו"ל, 
  :)במציע(בתוקף תפקידם  ועובדיו ו/או מנהלייע ו/או במצ

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  
  
בהליכים כמפורטים לעיל והמנוהלים כיום,  יםהמטפלעוה"ד חוות דעת לתצהירי זה  מצורפת  .4

  .וגובה הסיכון הכספיהם סיכוייהכוללת פירוט סטאטוס הטיפול בכל אחד מההליכים, 
  
  זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5
  
  

  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
  

  אישור חתימה
  

בזאת כי ביום _________ הופיע בפני, , מאשר אני הח"מ ____________________ עו"ד
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת  ____________________ ____________________ ת.ז.

  עיל וחתם עליו בפני.     וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דל
  
  

  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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  הודעת רואה חשבון - (ג) 1ב'נספח 
  

  

  ____________________, מצהיר בזאת כדלקמן: .ת.ז אני הח"מ ____________________

  

ביצוע רכישת מדי מים בנושא  003/2018מס'  כחלק ממסמכי מכרז מוסר הודעתי זוהנני   א.  .1

מוגשים על  ידי , הולביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררות

") המציע" :_______________ (להלן. _______________ ח.פ__________________

  .בע"מ הרצליהלמי 

  המציע.כרואה החשבון המבקר של הנני משמש   ב.  

  

   [* מחק את המיותר להלן]קודם ומוכח של: יסיון נכי המציע הינו בעל הריני  מודיע,   .2

 20,000בהיקף של  בתחום ביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררות ביצוע עבודות  .א  

) השנים הקלנדאריות האחרונות חמש( 5) מדי מים מדי שנה, במהלך כל אחת מבין עשרים אלף(

  ;לל)כו 2017עד  2013המלאות שלפני פרסום מכרז זה (השנים 

) מדי מים עשרים אלף( 20,000בהיקף של  מכירת מדי מיםבתחום ביצוע עבודות  ביצוע עבודות  .ב  

) השנים הקלנדאריות האחרונות המלאות שלפני פרסום חמש( 5מדי שנה, במהלך כל אחת מבין 

  .כולל) 2017עד  2013מכרז זה (השנים 

  

תי זו, במסגרת הליכי המכרז דלעיל, ולפיכך מסתמכת על הודעבע"מ הרצליה  חברת מיידוע לי, כי   .3

  .הודעתי זו ניתנת לאחר שערכתי בדיקה יסודית ביחס לעמידת המציע בתנאים דלעיל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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  למכרז 7.2אישור ביצוע לצורך סעיף  - (ד) 1ב'נספח 
  (מובהר, כי אישור זה יינתן אך ורק בעברית) 

  (האישור יצורף ביחס לכל פרויקט בנפרד)

  
 ")המציע" :____________________ (להלן. ח.פ ______________ _______________לבקשת 
ביצוע עבודות ביצוע רכישת מדי מים ולבנושא  003/2018מס'  מכרזהצעת המציע בממסמכי וכחלק 

                , הרינו מאשרים כדלקמן:בע"מ הרצליהמי חברת לידי מוגשים ה, החלפת מדי מים ובדיקות בוררות
  [מחק את המיותר]:

  
 ,[יש לפרט את מקום ביצוע הפרויקט]___ ____ביצע ב_______________________________המציע   .1

  להלן:ם ובדיקות בוררות כמפורט החלפת מדי מיעבודות שכללו , בישראל בלבד
  

  ; 2013במהלך שנת  _________ מדי מיםשל בהיקף (א) 
  

  ;2014במהלך שנת  _________ מדי מיםבהיקף של (ב) 
  
  ;2015במהלך שנת  _________ מדי מים) בהיקף של ג(
  
  ;2016במהלך שנת  _________ מדי מים) בהיקף של ד(
  
  ;2017מהלך שנת ב _________ מדי מים) בהיקף של ה(
  

 ,[יש לפרט את מקום ביצוע הפרויקט]___ ____ביצע ב_______________________________המציע   .2
מכירת מדי מים עבודות שכללו , ]מחק את המיותר[בישראל ו/או במדינת ________________ 

תום ומתורגם יצרף המציע אישור זה כשהוא ח - [היה והניסיון המוצע הינו בחו"ל  להלן:כמפורט 
  לשפה האנגלית בלבד]

  
  ; 2013במהלך שנת  _________ מדי מים(א) בהיקף של 

  
  ;2014במהלך שנת  _________ מדי מים(ב) בהיקף של 

  
  ;2015במהלך שנת  _________ מדי מים) בהיקף של ג(
  
  ;2016במהלך שנת  _________ מדי מים) בהיקף של ד(
  
  ;2017במהלך שנת  _________ מדי מים) בהיקף של ה(
  

  הפרויקט הנ"ל בוצע על ידי המציע בהתקשרות במישרין מול המזמין.  .3
  
  לעיל החל בתאריך ___________ והושלם בתאריך ___________. 1הפרויקט המתואר בסעיף   .4

  
  לעיל החלו בתאריך ___________ והושלמו בתאריך ___________. 2העבודות המנויות בסעיף 

  
לעיל עמד על סכום של _____________ ש"ח,  1ספי של הפרויקט האמור בסעיף ההיקף הכ  .5

  בתוספת מע"מ.
  

לעיל עמד על סכום של _____________ ש"ח,  2ההיקף הכספי השנתי של העבודות כאמור בסעיף 
  בתוספת מע"מ.

  
  

  [המשך האישור וחתימות בעמוד הבא]
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  __________________ שם: ____________          :פרטי המזמין  .6

  
  

  :       שם: ______________________________ טלפון: ______________פרטי נציג המזמין  .7
  

  דואר אלקטרוני: _____________________        
  
  
  הערות:________________________________________________________________  .8
  

  _____________________________________________________________________  
  
  
  
  

  על החתום:
  
  
  

  __________________    שם:  __________________    חתימה:
  
  
  

  
  __________________    תאריך:  __________________    תפקיד:
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  אישור -(ה) 1ב'נספח 
  
  

כדלקמן: הבזמאשר  ת .ז ____________________ אני הח"מ ____________________  
 

עבודות  ביצוע רכישת מדי מים ולביצועבנושא  003/2018מס'  זה כחלק מכרזאישור הנני עושה   א.  .1
, ")המזמין(להלן: "בע"מ הרצליה מי לידי מוגשים ה, החלפת מדי מים ובדיקות בוררות

. ח.פ ________________________________________מוגשים על  ידי ה
  ").המציע" :(להלן_________________ 

  
  המציע.בתפקיד _____________________________ של הנני משמש   ב.  

  
  
פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק  אינוהריני מאשר, כי המציע   .2

ולרבות במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל, ובמסגרת הדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע לא 
  וינה הערת "עסק חי".צ

  
  
  על אישורי זה במסגרת הליכי המכרז.ך מסתמהמזמין ידוע לי, כי   .3
 
 

  אמת.אישורי זה שמי זו חתימתי ותוכן   .4
  
  

 
 
 
 
 

  
  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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  נספח הוראות ותנאים מיוחדים -  2ב'נספח 
  
  

                             - בהתאם לחלוקה המוצגת להלן  - תנאים המיוחדים, אשר יחולו להלן יפורטו ההוראות וה
  :)נספח ג'הן ביחס למסמכי המכרז והן ביחס להסכם אשר ייחתם עם המציע הזוכה (

  למכרזביחס 

  :למכרז) 1 (סעיף תיאור העבודות . 1

עריכת ) וTrade-In( החלפת מדי מים רכישת מדי מים וכן לביצוע עבודות
  .בדיקות בוררות

בין אם צורפו בפועל  ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנוה ו,הכל כמפורט במסמכי מכרז זה ובנספחיו  
   .המציעים מפגש, וכפי שיובהר למציעים במסגרת למסמכי המכרז ובין אם לאו

דות. דרישות מפורטות מופיעות יודגש, כי התיאור דלעיל מהווה תיאור כללי ביותר של העבו  
  במסגרת יתר מסמכי המכרז, על נספחיו.

                 ו/או  בישראלכדין הרשום  )שותפות / חברהלמכרז): המציע הינו תאגיד ( 4.1(סעיף המציע  . 2
  ." בישראלעוסק מורשה" - יחיד הרשום כדין כ

קודם ומוכח בביצוע עבודות דומות ניסיון בעל  - למכרז)  4.2יף (סע להצעה תנאי ניסיון קודם . 3
) מדי מים עשרים אלף( 20,000של ובהיקף ) כמפורט להלןלגביהן מגיש המציע את הצעתו (לעבודות 
שלפני פרסום  הקלנדאריות האחרונות המלאותהשנים ) חמש( 5כל אחת מבין , במהלך מדי שנה

שהמדובר בעבודות רגישות, הדורשות ניסיון  וזאת מהטעם, כולל) 2017עד  2013מכרז זה (השנים 
  .ומיומנות מקצועית

 יהא בהתאם לסוג העבודות לגביהן מגיש המציע את הצעתו במכרזכאמור לעיל, מובהר, כי הניסיון   
יציג ניסיון בתחום זה,  - קות בוררות החלפת מדי מים ובדי(מציע, אשר יציע הצעה ביחס לעבודות 

, להסרת ספקמציע, אשר יציע הצעות ביחס לעבודות רכישת מדי מים יציג ניסיון בתחום זה.  ואילו
  .)יציג ניסיון מתאים ביחס לשני סוגי העבודות - מציע, אשר יגיש הצעות ביחס לשני סוגי העבודות 

 ת כמפורט במכרז זה, יתאפשר לזוכה להציג מובהר בזאת, כי לאחר זכיית הזוכה בביצוע עבודו  
למזמין תעמוד , ובלבד(פירוק והחלפה)  החלפת מדי מיםעבודות קבלן משנה מטעמו לשם ביצוע 

הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם לאשר את קבלן המשנה כאמור, או לאשר אותו בתנאים,      
  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. או שלא לאשרו כלל, ולזוכה ולקבלן המשנה לא תהיינה כל

רישיונות והיתרים בעל על המציע להיות  - למכרז)  4.3(סעיף אחזקה ברישיונות ובהיתרים תנאי  . 4
ביחס לכל סוגי וקטרי תקפים למועד הגשת ההצעה במכרז מאת הרשות הממשלתית למים ולביוב 

 ים המוצעים על ידי המציע.מדי המ

            , בע"מ הרצליהמי משרדי בלקבל ניתן המכרז את  - למכרז)  6(סעיף מסמכי המכרז  קבלתמועדי  . 5
 .ללא תשלוםוזאת , 28.02.2018 , החל מיום15:00 -  09:00ין השעות ב

בנקאית צמודה המציע יצרף להצעתו ערבות  -  למכרז) 9ף (סעיסכום הערבות הבנקאית להצעה  . 6
), וזאת שקלים חדשים חמישים אלף(במילים:  ₪50,000 - השווה ללמדד המחירים לצרכן בסך 

 למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. נספח א'המצורף כ בנוסח

 תעמוד בתוקפה עד לתאריךלהצעה הערבות  -  למכרז) 11(סעיף צעה תקופת הערבות הבנקאית לה . 7
31.07.2018. 
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מציעים  מפגשיתקיים  12:00 בשעה 08.03.2018ביום  -  למכרז) 21(סעיף המציעים  מפגשמועד  . 8
 .הרצליה, ב(בניין לב העיר) 2בן גוריון  וב, רחמשרדי המזמיןהמפגש יתקיים ב ות.ודלהכרת אתר העב

על המציע להודיע בכתב למזמין,  -  למכרז) 22(סעיף המועד האחרון להבהרת מסמכי המכרז  . 9
על כל סתירה, שגיאה, אי , 20.03.2018 יום לא יאוחר מאשרתקבל אצל המזמין תאשר בהודעה 
או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של  התאמה,

והכל תוך  נשוא המכרז ותאו הנוגע לעבודו/הכלול במסמכי המכרז  ,ן כלשהויאו עניו/או פרט ו/סעיף 
 פירוט פרטי השואל וכתובתו ו/או מספר פקס למענה.

המזמין שהינה: בכתובת , אתי וייס גב'אליו על המציעים להפנות את ההודעה הינו המזמין,  ת/נציג
, או Eti@mey-herz.co.il, או באמצעות דואר אלקטרוני: , הרצליה(בניין לב העיר) 2בן גוריון  וברח

  .09 -  9710814טלפון: בבאחריות השואל לוודא את קבלת ההודעה  .09 -  9710828באמצעות פקס: 

תאריך המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  -  למכרז) 49(סעיף חרון להגשת הצעות המועד הא .10
  .בצהריים 12:00בשעה  30.04.2018

), על נספחיו, וכן להמצאת כל המסמכים, בהתאם להוראות נספח ג'מועד לחתימה על ההסכם (ה .11
לזוכה המזמין ימים מתאריך הודעת ) שבעה( 7תוך  - למכרז)  54וכן סעיף  51 - ו 50(סעיפים  המכרז

 .בדבר זכייתו במכרז

העבודות בתוך להתחיל בביצוע  על הזוכה במכרז - ) למכרז 53(סעיף מועד לתחילת ביצוע העבודות ה .12
 . , באמצעות "צו התחלת עבודה"ממועד קבלת הוראה בכתב מאת המזמין) ימים עשרה( 10

  

  (נספח ג')) ובדיקות בוררות In-Tradeלביצוע עבודות החלפת מדי מים (להסכם ביחס 

 .____________________________________________ - להסכם)  2.2 (סעיףמנהל ה .13

 כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית, המחירים לצרכןמדד  - להסכם)  2.2(סעיף מדד  .14
יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או אם או ב ,לסטטיסטיקה

 .המדד שיפורסם על ידי גוף אחר

ס (כולל מ) שקלים חדשים שמונים אלף( ₪80,000 של סך - להסכם)  9.1(סעיף שיעור הערבות לביצוע  .15
 .הווה חלק בלתי נפרד הימנוומ )2נספח ג'(כ, בנוסח המצורף להסכם )ערך מוסף

 מתפרסם על ידיה, המחירים לצרכןמדד  - להסכם)  9.1(סעיף מדד אליו צמודה הערבות לביצוע  .16
        יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, אם או ב ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .דד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחרמ

           - להסכם)  10.1.4סעיף (להסכם  10.1.4בגין העסקת עובדים בניגוד להוראות סעיף ך פיצוי מוער .17
פיצויים מוערכים מראש בסך למזמין ישלם הקבלן ) נספח ג'להסכם ( 10.1.4בגין הפרת הוראת סעיף 

 150%לכל פועל, בעל מלאכה, מנהל עבודה או עובד אחר, או בסך ) מאתיים שקלים חדשים( ₪200
ו לכל מהסכום שנקבע עבור יום עבודות רגיל של אדם מאותו סיווג מקצוע) מאה וחמישים אחוזים(

 .הנ"לסעיף האדם, וזאת לכל יום בו יעסיקו הקבלן בניגוד להוראת 

כל אחת את וישלים הקבלן יבצע  - להסכם)  20.1סעיף להסכם וכן  13.1(סעיף תקופת ביצוע העבודות  .18
דיו מכוח ההסכם, בהתאם לתוכנית העבודה התקופתית, אשר , אשר תימסרנה לימבין העבודות

  .ותכל רכיבי העבודכולל  ,תימסר לידיו על ידי המזמין
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 - ) להסכם 20.3וכן סעיף  להסכם 13.7.2(סעיף בביצוע העבודות  כל איחורפיצוי כספי מוסכם בגין  .19
עבור כל , המחירים לצרכןצמוד למדד כשהוא , )שקלים חדשיםחמש מאות ( ₪500 - לווה סכום הש

, וזאת, מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת מד מים, אשר ביצוע העבודות לגביו לא הושלם במועד
 .העומדת למזמין על פי הוראות כל דין ו/או הסכם בשל הפרה מהותית זו של ההסכם

בקשר עם ביצוע העבודות  במלואויחול להסכם  17.4סעיף  - להסכם)  17.4(סעיף הפרשי הצמדה  .20
 .נשוא ההסכם

עבור ), חומריםההעבודה ו(לרבות, העבודות הקבלן אחראי לטיב  - להסכם)  21.1(סעיף תקופת הבדק  .21
השלמת ביצוע העבודות ועבור מדי מים מיום  ) חודשיםשנים עשר( 12במשך (כולל)  1.5מדי מים עד "

  ) חודשים מיום השלמת ביצוע העבודות.עשרים וארבעה( 24ואילך במשך  2מ"

                     ) יםשקלים חדש עשרת אלפים( ₪10,000 של סך - להסכם)  21.5(סעיף  דקהערבות לב סכום .22
 .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנולהסכם  )3('גנספח כבנוסח המצורף  ,)ערך מוסף סמ (כולל
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  להסכם לאספקת מדי מים (נספח ד')ביחס 

 .____________________________________________ - להסכם)  2.2(סעיף מנהל ה .23

 ודש על ידי הלשכה המרכזיתכפי שמתפרסם מידי ח, המחירים לצרכןמדד  - ) להסכם 2.2סעיף (מדד  .24
יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או אם או ב ,לסטטיסטיקה

 .המדד שיפורסם על ידי גוף אחר

                 )שקלים חדשים שלושים אלף( ₪30,000 של סך - להסכם)  7.1 (סעיףשיעור הערבות לביצוע  .25
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. )1'(דנספח , בנוסח המצורף להסכם כ)ס ערך מוסףמ (כולל

 מתפרסם על ידי, ההמחירים לצרכןמדד  - ) להסכם 7.1סעיף (מדד אליו צמודה הערבות לביצוע  .26
           יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, אם או ב ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר

אספקת מדי הקבלן יבצע את  - להסכם)  20.1להסכם וכן סעיף  13.1(סעיף תקופת ביצוע העבודות  .27
) ימים עבודה חמישה( 5המים הכלולים בכל הזמנה שתימסר לידיו מכוח ההסכם וזאת בתוך עד 

 , והכל בכפוף להערות שלהלן: ממועד מסירת ההזמנה בכתב

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

צוע העבודות בקשר עם ביבמלואו יחול להסכם  11.4סעיף  - להסכם)  11.4סעיף (הפרשי הצמדה  .28
 נשוא ההסכם.

 - לסכום השווה  - להסכם)  11.5(סעיף בביצוע העבודות  כל יום של איחורפיצוי כספי מוסכם בגין  .29
 , עבור כל יום של איחורהמחירים לצרכןצמוד למדד כשהוא , )שקלים חדשיםחמש מאות ( ₪500

את, מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת למזמין על פי הוראות כל דין ו/או בביצוע העבודות, וז
 הסכם בשל הפרה מהותית זו של ההסכם.

 (כולל) 1.5עבור מדי מים עד " הציודהקבלן אחראי לטיב  - להסכם)  14(סעיף  האחריותתקופת  .30
 2ועבור מדי מים מ" המים בפועל לידי המזמין אספקת מדימיום  ) חודשיםשנים עשר( 12במשך 

  .) חודשים מיום אספקת מדי המים בפועל לידי המזמיןהעשרים וארבע( 24ואילך במשך 
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  תכולת מעטפת המציע -  3ב'נספח 
  
  

לנוחיות המציעים ומבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, על המציע לכלול במסגרת מעטפת המציע את כל 
  להלן:המסמכים המפורטים 

  

 מצורף / לא מצורף  מס' סעיף במכרז   פרטי המסמך

     

  -   -   חתומים על כל דף ודףמסמכי המכרז 

   -   7.1, 4.1  -   בדבר היותו עוסק מורשהתקף ועדכני אישור 

צילום של תעודת  - ככל שהמציע הינו תאגיד 
  של התאגידת ההתאגדו

 -  4.1 ,7.1   -   

מסמכי העתקים מ - ככל שהמציע הינו תאגיד 
- רךעובידי ההתאגדות של התאגיד, מאושרים 

  של התאגידהחשבון - הדין או רואה

 -  4.1 ,7.1   -   

אישורם על האנשים  - ככל שהמציע הינו תאגיד 
המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את 

  התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז

 -  4.1 ,7.1   -   

תדפיס עדכני מאת  - ככל שהמציע הינו תאגיד 
  רשם התאגידים הרלוונטי

 -  4.1 ,7.1   -   

, וכן    7.2, 4.2  -   מסמכים המעידים על ניסיון קודם והמלצות
, וכן    )(ג)1נספח ב(

  )ד)(1נספח ב(

 -   

   -   7.3, 4.3  -   רים מסמכים העידים על קיום רישיונות והית

מסמכים המעידים על עמידה בתנאים הקבועים 
, 1976 - בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

מפקיד שומה או תקף ועדכני אישור לרבות 
  .מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק

 -  4.4 ,7.4   -   

, (ב)1נספח ב', 7.7  -   תצהיר בדבר תביעות 
  )ה(1נספח ב'

 -   

   -   9  -   ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה

   -   21  -   המציעים מפגשפרוטוקול 

   -   24 - ו  23, 22  -   עדכוני המכרז (אם יהיו)

   -   1נספח ב'  -   הצהרה ופרטים כלליים

כולל הצעת  - מיוחדים  נספח הוראות ותנאים
  המחיר מטעם הזוכה

   -   2נספח ב'  - 

, כולל המפרט הטכני והפרמטרים כתב הכמויות
  לניקוד האיכות להצעות

  -   ה'נספח  - 

מפרטים טכניים אודות המתקנים המוצעים 
(התואמים את המפרטים הטכניים המצורפים 

  למסמכי המכרז)

 - 7.9  -  
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  ג'נספח 
  

  הסכם

  ________ביום _____ לחודש ___________ שנת  הרצליהשנערך ונחתם ב

  בע"מ הרצליהמי     ב י ן:

  (בניין לב העיר) 2בן גוריון  ובמרח    

  הרצליה    

  מצד אחד                    )"המזמין: "(להלן    

  

  _________________ל ב י ן:

  ___________________, ____מרח'     

  מצד שני                     )"קבלןה" :(להלן    

  

  

, אשר פועל, 2001 - תאגיד בעל רישיון מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א  והינמזמין וה  הואיל
  ;הרצליהבתחומה המוניציפאלי של העיר 

נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 1 סעיףבמסגרת  מפורטכ עבודותהחליט לבצע  והמזמין  הואילו
  ; )2נספח ב'(

, הנ"ל העבודות צועיבלהזמנה להגשת הצעות  __________ביום המזמין ולצורך כך הוציא   והואיל
 של המזמין 003/2018מס' הכל בכפוף וכמפורט בתנאים, במפרטים ובדרישות הקבועים במכרז 

  );"המכרז"(להלן: 

, והוא מצהיר, כי הוא הנ"ל העבודותהצעה לביצוע   __________ביום למזמין ן הגיש והקבל  והואיל
  ;ןבעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים והאמצעים הדרושים לביצוע

את לאשר  ,__________מיום המזמין, של ועדת המכרזים במסגרת ישיבת  ,החליטוהמזמין   והואיל
                ) Trade-In( מדי מים החלפת עבודות לביצוע  התקשר עמו בהסכם זההצעת הקבלן ול

ביחס למדי מים מסוג וקוטר כדלהלן: _______________________  עריכת בדיקות בוררותו
  ;")העבודות" או "העבודה(להלן: "

, בכפוף העבודותוע למסור לקבלן, והקבלן מעוניין לקבל על עצמו, את ביצן מעונייוהמזמין   והואיל
  לתנאי הסכם זה להלן;

  ;והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות חוזה זה  והואיל

  

  

  :והותנה בין הצדדים כדלקמן , הוצהרלפיכך הוסכם
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  ונספחים מבוא . 1

 ם המפורטים להלן (בין אם מצורפים ובין אם אינםנספחיההמבוא להסכם, המסמכים ו . 1.1
   )."ההסכם"מהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן:  מצורפים להסכם)

  מסמכי המכרז  -   מסמך א'

  ופרטים כלליים  הקבלןצהרות ה  -   1מסמך ב'

  נספח הוראות ותנאים מיוחדים   -   2מסמך ב'

  , כולל המפרט הטכניכתב כמויות  -   מסמך ה'

  רשימת חוקי עבודה  -   מסמך ו'

  )פיםלא מצור(תקנים ישראלים     נספח ז'

  משרדית (לא מצורף)- המפרט הכללי לעבודות בנייה של הועדה הבין    'חמסמך 

  "אישור על קיום ביטוחי הקבלן"  -   )1נספח ג'(

  העבודותערבות לביצוע   -   )2ג'(נספח 

  ערבות בדק  -   )3נספח ג'(

  חלקים מתוך חוק עבודות נוער  -   )4נספח ג'(

, תינתן העדיפות לעיל 1.1הסכם המפורטים בסעיף התאמה בין מסמכי ה של איבכל מקרה  . 1.2
 :זה להלן 1.2בסעיף  בין המסמכים בהתאם לאמור

 .רכי ביצועועדיפות לצ . 1.2.1

מעות בין ההוראה שבמסמכים משאו דו ו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה 
 לפני, לכך המזמין להסב תשומת לב, הקבלןחייב זה, הסכם בקשר עם ם השוני

עדר ציון יבה כיצד לנהוג.מאת המזמין ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות 
                     המוקדם עדיף  - , ייחשב הסדר כדלקמן לצרכי ביצועאחר של סדר עדיפות 

 :על המאוחר

 ;, כולל המפרט הטכניכתב כמויות . 1.2.1.1

 ;מפרט כללי . 1.2.1.2

 זה; הסכם . 1.2.1.3

 המכרז; . 1.2.1.4

 ;תקנים ישראלים . 1.2.1.5

 .רכי תשלוםועדיפות לצ . 1.2.2

מסמכי ההסכם משלימים את בכפי שהם מובאים  ,התיאורים של פרטי העבודות
כל עוד אין סתירה והמפרט הטכני התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות 

ן ביצועה בין סעיף ואופ ותאור העבודיאו אי התאמה בין תו/יתה סתירה יביניהם. ה
, יראו את מחיר בהסכםובין הפרטים הכלולים והמפרט הטכני כתב הכמויות 

 ותמתייחס לתיאור העבודוהמפרט הטכני היחידה המוצע בסעיף כתב הכמויות 
(ואם לא מובא תיאור והמפרט הטכני  , כפי שמובא בסעיף כתב הכמויותןואופן ביצוע

, כפי ןואופן ביצוע ותהעבודבהתאם לתיאור  - עבודות כאמור במסגרת כתב הכמויות  
 :בכל מקרה סדר עדיפויות לצורכי תשלום יהיה כדלקמן .בהסכם)שמובא 

 ;, כולל המפרט הטכניכתב כמויות . 1.2.2.1

 ;מפרט כללי . 1.2.2.2
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 זה; הסכם . 1.2.2.3

 המכרז; . 1.2.2.4

 ;תקנים ישראליים . 1.2.2.5

או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה לעיל,  1.2.2 - ו 1.2.1על אף האמור בסעיפים  . 1.2.3
זה, תיחשב  הסכםבקשר עם מעות בין ההוראה שבמסמכים השונים משאו דו ו/

וזאת לפי קביעת מהנדס המזמין (וככל שלא  לקבלןההוראה המחמירה יותר ביחס 
מנכ"ל המזמין) ו/או מי מטעמו, אשר החלטתו  - מונה במסגרת המזמין מהנדס 

תהא כל טענה ו/או תביעה שלקבלן , ללא צורך במתן נימוק ומבלי הקבלןייב את תח
 .ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לכך

מפגש המציעים,           פרוטוקול , מודגש כי תוכן לעיל זה 1.2.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
            הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים מכרז וכן תוכן אשר נערך במסגרת הליכי ה

 .שאר מסמכי המכרזיגברו על  , במהלך הליכי המכרז), וככל שהיו(אם 

  פרשנות והגדרות  . 2

כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות, ואין לעשות בהן שימוש לצורך  . 2.1
  פרשות ההסכם או כל תכלית אחרת.

זה תהיה למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם, זולת אם עולה לצורך הסכם  . 2.2
  כוונה אחרת מהקשר הדברים:

או  "יםאתרה"
  "אתרי העבודה"

, נה העבודות נשוא הסכם זהבוצעבמסגרתם תהמקרקעין אשר   - 
ביצוע לרבות מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך 

  ו לקבלן לרשותו הבלעדית.ההסכם, אף אם לא נמסרהעבודות נשוא 

  נטי.וודולר ארצות הברית, לפי שערו היציג במועד הרל  -   "דולר"

                       החקיקה הראשית והמשנית של מדינת ישראל, לרבות   -   "דין"
חקיקת התכנון והבנייה, חקיקת התברואה וחקיקת הבטיחות, 
                  תקנים וסטנדרטים מקובלים, פסקי דין וצווים של 
הטריבונלים השיפוטיים של מדינת ישראל, וכן כל הוראה והנחיה 

  של רשות מוסמכת, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

מלחמה מוכרזת, פלישת אויב או אסון טבע.  למען הסר ספק, מובהר   -   "כוח עליון"
כי ימי גשם, רוחות חזקות, גיוס למילואים, שביתות והשבתות 

              אדם אינם נחשבים ככוח עליון לצורך הסכם זה ומחסור בכוח 
וכך גם אירועים הנובע ו/או הקשור עם השטחים המוחזקים על ידי 

  תוצאה של אירוע כזה. םצה"ל ו/או שטחי האוטונומיה, או שהינ

 מכשיר המונה וסוכם את כמויות המים המופקות או המסופקות  -   "מד מים"
   .להלן 4.4יף ועונה על יתר הוראות סע

  .)2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל 14 בסעיףכנקוב   -   " מדד"

מונה על ידו או  , אשרמהנדס אחרבא כוחו ו/או ו/או המזמין מהנדס   -   " מהנדס"
                - כ"ל המזמין (ומקום שלא מונה מהנדס למזמין מנעל ידי 

  מנכ"ל המזמין).
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, )2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל 13 בסעיףכנקוב   -   "נהלמה"
או מי שנתמנה, מזמן לזמן, על ידי המזמין, לפיקוח באתר על             

ה, כמפורט בהסכם זה, או כל חלק הימנה, לרבות אופן ביצוע העבוד
מי שהורשה בכתב על ידו לעניין הסכם זה או כל חלק הימנו,                     

  בין מראש ובין בדיעבד. 

בהוצאת הועדה הבין משרדית  ,יןיהמפרט הכללי לעבודות בנ  -   "המפרט הכללי"
הדורתו כפי שהוא מופיע במ ,מע"צ / טחוןיבהשתתפות משרד הב

  .האחרונה

  עיריית הרצליה.  -   "העירייה"

 ,המקבל על עצמו את ביצוע העבודה ,האדם או הגוף המשפטי  -   "הקבלן"
בהתאם לתנאי ההסכם, כמוגדר בגוף ההסכם, לרבות נציגיו, יורשיו, 
מורשיו, שליחיו המוסמכים, עובדיו, ולרבות קבלני משנה הפועלים 

עובדים של קבלני משנה כאמור ועבודות בשמו או עבורו בביצוע ה
  המזמין.בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של במקומו ו/או כל מי שיבוא 

רשות "
  "מוסמכת

אך מבלי למעט                 שלטונית, לרבות - כל רשות שלטונית או מעין  - 
ועדות מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, רשויות מקומיות 

  או תאגיד אחר הנוגעים לעניין.עירוניות, וכל רשות רשויות ו

הסכום הנקוב כתמורה לביצוע ההסכם, לרבות כל תוספת שתיווסף   -   "התמורה"
בהתאם להוראות ההסכם ולהוציא כל פחת שיופחת , לסכום הנקוב

  .מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם

ולא החסר עדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיו, ימיבמקרה של ההצדדים מסכימים, כי  . 2.3
 עבודות ולבין קבלנים המבצעים עבורהמזמין על פי התנאים המקובלים בין  ,או יפורש הספק

  .המזמיןוהקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו בעניין זה כלפי 

" המוגדר במבוא להסכם זה מורכב מיותר מגורם אחד, ייחשבו גורמים אלה הקבלןמקום ש" . 2.4
  לחוד. כחבים ביחד ו

" הקבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור, מסירת הודעה או הוראה לאחד מאלה המהווים את "
  או פעולה עם אחד מהם תראה כמחייבת או מזכה בהתאמה את האחרים. 

  הקבלןוהתחייבויות הצהרות  . 3

  ומאשר בזאת:  , מתחייבהקבלן מצהיר

ולמיטב ידיעתו גם לא  - קטה נגדו לא ננכי וישראל,  כי הוא מאוגד ופועל כדין לפי דיני מדינת . 3.1
כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו,  - עתידה להינקט נגדו 

  פשיטת רגל שלו או תוצאה דומה אחרת.

 או הסכם, להתקשרותו ו/כלשהי, לרבות מכוח דין  כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה . 3.2
כל וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיו כל בהסכם זה ולביצוע 

  או הסכם כאמור. ו/התחייבויותיו על פיו אינם מהווים הפרה של כל דין 

                    כי הסכם זה מחייב אותו ואכיף כלפיו, וכי אושר כדין על פי מסמכי התאגדותו  . 3.3
  ונהליו הפנימיים. 

               הנדרשים על פי כל דין  ,שיונות ו/או ההיתריםיכי הוא בעל כל האישורים ו/או הר . 3.4
בפרט, לרבות  ,התחייבויותיו על פי הסכם זהכל לניהול פעילותו הכללית, בכלל, וביצוע 

 כמפורט בהזמנה להציע הצעות. 
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במשך כל תקופת הסכם זה,               , כי הקבלן מתחייב מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
מדידת מים (מדי מים),  כללי" (כהגדרת מונח זה בותדק"מב) שתי( 2תהיינה לכל הפחות 

להן לפי כללי מדידת מים וניתן  ו")), אשר אושרכללי מדידת מים(להלן: " 1988 -  תשמ"ח
, ")מנהל הרשות הממשלתיתרישיון על ידי מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן: "

 אינהל יצרן מד המים ובמפורש צד קשור של הקבלן ו/או ש אינה) מהן אחת( 1ואשר לפחות 
  .מצויה בבעלות ו/או בניהול הקבלן ו/או יצרן מד המים

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הקבלן מתחייב, כי במשך כל תקופת הסכם זה,               
לפי  ו, אשר אושר)מדידת מים כלליבזה מלאכה" (כהגדרת מונח  י"בת) ינש( 2יהיו לכל הפחות 

) דאח( 1ואשר לפחות  רישיון על ידי מנהל הרשות הממשלתיתלהם מים וניתן כללי מדידת 
מצוי בבעלות ו/או  ואינצד קשור של הקבלן ו/או של יצרן מד המים ובמפורש  ואינמהם 

  .בניהול הקבלן ו/או יצרן מד המים

ם והאמצעי , כוח האדםכי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, היכולות . 3.5
  התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולה. כל כנדרש לצורך ביצוע 

העבודות , לרבות כתב הכמויות והתיאורים הטכניים הקשורים בביצוע זה כל פרטי הסכםכי  . 3.6
כתב הכמויות ומחירי הצעתו כוללים את כל ההוצאות הדרושות וכן כי ; ידועים ונהירים לו

וכי ידוע לו כי לא יקבל כל תמורה בגין עבודות שאת מחיריהן לשם קיום ההסכם, על נספחיו 
 .השמיט מכתב הכמויות

, ואת כל ולרבות ההסכם מסמכי המכרז , בדק ובחן את כלותאת תנאי העבודבדק היטב כי  . 3.7
על פי הסכם זה; וכי העבודות העשויים להשפיע על ביצוע  ,יתר הנתונים הפיזיים והמשפטיים

בהתאם להסכם זה, לרבות עמידה העבודות הוא מעריך, כי ביצוע בהתבסס על בדיקות אלה 
בלוח הזמנים, הוא אפשרי ומעשי, וכי התמורה על פי הסכם זה היא תמורה הוגנת עבור ביצוע 

 כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

  מהותה של ההתקשרות  . 4

בהתאם  ,העבודותמוסר בזאת לקבלן, והקבלן מקבל בזאת על עצמו, את ביצוע המזמין  . 4.1
  . המזמיןהמלאה של  ומעת לעת, לשביעות רצונ, המזמיןשל  ולתנאי ההסכם ולהנחיותי

מובהר, כי העבודות נשוא הסכם זה מתוכננת להתבצע בהתאם לתוכנית הצטיידות משוערת, 
, כאשר בממוצע תימסר לידי הקבלן, מדי חודש, )נספח ה'המפורטת במסגרת כתב הכמויות (

 אינו. אולם, מודגש בזאת, כי המזמין מהכמות השנתית המתוכננת 1/12 - כמות השווה לכדי כ
מחויב לבצע עבודות החלפת מדי מים בהיקף מינימאלי או מקסימאלי כלשהו, והכל יבוצע 

   דעתו הבלעדי ולצרכיו של המזמין.בהתאם לשיקול 

            , ותהעבודלמען הסר ספק מובהר, כי הקבלן יבצע את כל המטלות הדרושות לצורך ביצוע 
גם אם אינן מפורטות במפורש בהסכם זה, ומטלות אלה תיחשבנה ככלולות מלכתחילה 

  במסגרת התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה. 

ובשלמות ביצועית של כל אלמנט בעבודה וכן  ברמה מקצועית מעולההעבודות תבוצענה  . 4.2
רורים יים ובהתאם להוראות ולב, בהתאם לאמור בנספחשלמות על המערכות והעבודות כולן

בין אם  ,זה הסכםועל פי הוראות או כל מי שנתמנה על ידו לצורך זה במסגרת מנהל ו/השל 
בהתאם לסטנדרטים וכללים וכן  לת העבודה ובין במהלך הביצועיהוראות אלה תינתנה בתח

  מקצועיים מעולים, ובהתאם להוראות כל דין.

ל אחריותו וחשבונו, את כל ההיתרים והאישורים במסגרת זו מתחייב הקבלן להשיג, ע . 4.3
 על פי כל דין.העבודות הנדרשים לצורך ביצוע 

זה לעיל, הקבלן מצהיר, כי נכון למועד חתימתו של  4.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
 לעיל.  3.4הסכם זה מתקיימים לגביו התנאים המנויים בפסקה השנייה של סעיף 

מדי המים נשוא הסכם זה, אשר יסופקו על ידי הקבלן במסגרת החלפת מדי המים הקיימים  . 4.4
)Trade-in3/4", 1/2"סילוניים מגנטיים (קר"מ ושאינם קר"מ) בקוטרים: - ), יהיו מדי מים רב ,
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, וכן מדי מים מים שאינם ר"זו/או בקטרים אלו מדי  מנגנונים יבשים לחלוטין 1 1/2, "1"
, והכל בכפוף ובהתאם למפורט ואילך 2בקטרים " מהירותיים טורבו או דגמים אחרים

  .מנספח ה'במפרט הטכני שהינו חלק 

), בדרך של Trade-inלהסרת ספק, העבודות נשוא הסכם זה הן עבודות להחלפת מדי המים (
    ת מדי מים ישנים בקטרים זהיםאספקת מדי מים חדשים, על ידי הקבלן, תמורת החזר

מים בקוטר יוחזרו מדי יכול וותמורתם  1/2"מים בקוטר (זולת באתרים בהם יותקנו מדי 
"3/4( .  

    יספק את מדי המים החדשים, לפי הוראות הסכם זה, תוך שמדי המים החדשים הקבלן 
א 33ש לפי סעיף אושר לשימור שאמדגם יהיו ובכלל זה  ,יהיו תואמים את הוראות כל דין

בנוסף החל             , ולכללי מדידת מים ב33או אושר לשימוש לפי סעיף לכללי מדידת מים, 
  .לכללי מדידת מים ג33מסומן לפי סעיף  - ולמשך כל יתרת תקופת ההסכם  01.01.2019מיום 

תנאי הסכם זה, כולל נספחיו, ובפרט ככל שבידי הקבלן מדי מים פולימרים העונים על 
המים  מדבאופן מלא ומושלם, יוכל הוא לספקם בתנאי שהתבריג בגוף התנאים הטכניים, 

  .מחוזק בפליז

 -  3/4"מים בקטרים להיות מותאמים להתקנה במקום מד  1/2"המים בקטרים על מדי 
 .3/4"מים בקוטר להיות זהים למד  יגוקוטר התברהמים על אורך מד  ,כלומר

  י הקבלן ללא סט רקורדים.מדי המים החדשים יסופקו על יד

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה לעיל ולהלן, הקבלן יהא אחראי להעביר דו"חות שוטפים  . 4.5
מנהל. כל חלק של העבודה הלידי המזמין בדבר ביצוע העבודות, וזאת בהתאם להנחיית 

 .מנהל בכתב את הדו"חהייחשב כמושלם אך ורק במועד אישור 

 .מחייבים םמסמכי . 4.6

להלן, זה  4.6בסעיף המסמכים המפורטים לעיל, מלוא  1.1מהוראות סעיף מבלי לגרוע 
  זה:הסכם מהווים חלק בלתי נפרד של ך הוצאתם, המעודכן לתאריובפרסומם האחרון 

  כללי מדידת מים. . 4.6.1

  אשר יכללו את המפרטים והוראות יצרן מדי המים., מסמכי יצרן . 4.6.2

העבודות נשוא הסכם זה תכלולנה, כאמור לעיל, את האספקה והחלפת מדי מים לחדשים  . 4.7
)in-Trade .( בהתאם לתקן  יםאנטי מגנטילהיות המכלולים על)2005-4065 ISO עוצמת שדה ,

, גאוס) 250 - מלא יותר  מ"מ 20גאוס ובמרחק של  1250 - מ"מ לא יותר מ 1מגנטי במרחק של 
. המותקנים במדי מים בעלי תו תקן לפי דרישות המזמין, תקן ישראלי ו/או נציבות המים

יתקבל  לאלגבי מד מים אנטי מגנטי מחויב הקבלן בהצגת אישור מעבדה מוסמכת (ובמפורש 
 .אישור יצרן מד המים)

להלן, פירוק מדי המים  6מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה לעיל ולהלן ובפרט הוראות סעיף  . 4.8
הישנים והתקנת מדי המים החדשים תבוצע על ידי הקבלן בזהירות המקסימאלית, על מנת 

וזאת תוך צילום ברור וקריא של מספר  למנוע פגיעה כלשהי בגוף מד המים או במנגנון הפנימי
  .מד המים וקריאת הפרוק

על הקבלן לבצע את התקנת מדי המים החדשים להלן,  13.1רוע מהוראות סעיף מבלי לג . 4.9
 ,בצורה מושלמת מבחינה מקצועית, אשר תכלול הרכבה אופקית, איטום מלא של ההברגות

על ידי אטמים וככל שנדרש פשתן וצבע כנגד חלודה, וכן לבצע את ההחלפה כראוי, במהירות 
  .ימום הפרעות לצרכניםובמינ

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן בדבר העבודות, אשר הינן באחריות הקבלן, מוסכם,  . 4.10
שבכל מקרה, שבו פורק מד המים ומצא הקבלן, כי הקריאה בעת פירוק מד המים הינה 

) מהקריאה חמישים אחוזים( 50% - חריגה (ולעניין זה, תיחשב קריאה חריגה מעל ל
מזמין כמו שהוא תוך ציון ברור ובולט של ידי היוחזר מד המים ל ,)אותו מד מיםהאחרונה ב

 רוק.ימקום הפ
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יום ביומו מדי  שלהגיעל הקבלן  ,בדבר העבודות ןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהל . 4.11
רוק וזאת כפי שנרשם יוקריאת הפ(לצורך זיהויו) מד המים  פרהכולל את מס ,ח מודפס"דו

ובנוסף גם , למחסני הקבלן)המזמין ם שהועברו ממחסני מי מדובר במדיבמחסני הקבלן (
על הקבלן  ,כמו כן .יקבע על ידי המנהלתשובמתכונת דו"ח כאמור על גבי מדיה מגנטית 

הכולל  את כל  ,, במתכונת כפי שתיקבע על ידי המנהלקובץ במדיה מגנטית שבועלהעביר מדי 
 רוק.יפהבקובץ לפי ימי  תוך הפרדה ברורה  ,צולמור שאם המי מדי

מנת וזאת על  ,ם, על הקבלן להפעיל מערכת בקרת איכות יעילההמי לעניין צילום מדי . 4.12
; יכול הקבלן לבצע מד המים וקריאהמים לרבות מספר מד  ,כי הצילומים ברורים ,להבטיח

תאריך הצילום שיוטבע בצילום שוהכל בתנאי  ,צילום בשטח ויכול הוא לבצע צילום במעבדה
  רוק.יהיה זהה לתאריך הפי

בתחום החלפת מד המים, אלא בתחום צנרת המים הצמודה  אינוהיה והקבלן יגלה מפגע, ש . 4.13
למד המים, יודיע הקבלן על המפגע למנהל מיידית בכתב, או שיודיע על כך מיידית למנהל או 

 כן.ימסור הקבלן הודעה בכתב לצר וכןלמזמין בעל פה ולאחר מכן ימסור גם הודעה בכתב, 

כל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי למעט, במקרה מ ,במקרה של אי יכולת להחליף את מד המים . 4.14
באותו מקום ויודיע בצע את העבודה יהקבלן לא המים וכיוצא בכך, אי תקינות צנרת של 

  הודעה בכתב לצרכן.על כך ימסור  וכן ,על הטעון תיקוןלאלתר למנהל 

כל אותם בתשלום תשולם כל תוספת  לאלקבלן ן, על אף האמור אחרת בהסכם זה לעיל ולהל . 4.15
לרבות אך מסיבות שאינן תלויות בו (לבצע את העבודות  היהיניתן לא אשר בהם  ,מקרים

מדידה המים, אי תקינות מערכת הסגירת לבצע את סגירת חצר, אי יכולת מבלי למעט, 
  העבודה.אותה את  לבצעלמקום, כדי יאלץ לחזור פעם נוספת יהקבלן , וזאת אף אם )דומהוכ

במקרים שייגרם להלן,  6מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה לעיל ולהלן ובפרט הוראות סעיף  . 4.16
תיקון שם לקרוא לקבלן ל - חייב  אינואך במפורש  - רשאי המזמין נזק עקב עבודות הקבלן, 

של הקבלן בהתאם לשעות העבודה הרגילות מחוץ ואף בכל שעה שיידרש וזאת הנזקים 
שעתיים עד . על הקבלן להתייצב תוך לקבלן תשלום נוסףכל  ללאוזאת להוראות הסכם זה, 

לשם ביצוע האמור וכל הוצאותיו, הישירות והעקיפות, בקשר לביצוע  למקום הדרוש
  .בלבדהתיקונים כאמור יחולו במלואן על הקבלן 

  .בדיקת בוררות . 4.17

וזאת  ,ת בוררותובדיקגרוע מכל הוראות הסכם זה לעיל ולהלן, יבצע הקבלן בנוסף ומבלי ל
 ובנוסף, לעיל 3.4העונה על האמור בפסקה השנייה של סעיף  ,"מבדקה"ל ידי ע אך ורק

  זה להלן. 4.17בהתאם ליתר דרישות סעיף 

                 וזאת לאחר שצרכן יעלה טענות, כי  מנהל,העל פי הוראת בדיקות הבוררות תתבצענה, 
תהיינה  לאמד המים שברשותו אינו פועל כביכול כהלכה. למען הסר ספק, מוסכם, כי 

           במסגרת הסכם זה מגבלה כלשהי בקשר לכמות בדיקות הבוררות, והקבלן מתחייב לבצע 
  של בדיקות בוררות, כפי שיידרש, בהתאם להוראות הסכם זה. כל כמות

שום תוצאות י(רבקשר לכך תיעוד המדי המים ושל תקינות (בוררות) הכל תהליכי בדיקת 
דרישות הוראות כל דין ובכלל זה, בהתאם לם) יהיו לפי מימתאיה יםטפסההבדיקה על גבי 

  .2011 -  ידה לשירות), תשע"אכללי תאגידי מים וביוב (אמות מוהרלוונטיים תקנים ה

          ובתוך פרק זמן של במבדקה, לבצע את בדיקת הבוררות,  "המיםמד "לבדוק את על הקבלן 
בקשר דו"ח בדיקה למסור למזמין  מסירת מד המים ) ימים ממועדעשר- ארבעה( 14עד 

  לתקינות מד המים.

נשוא הבדיקות במסגרת לשמור את מדי המים על הקבלן בוררות במבדקה, הלאחר בדיקת 
קבלת חודשים ו/או עד ל) ששה( 6תקופה של , וזאת למשך המקורי םמחסן הקבלן במצב

  .עשות במד המים כרצונוליהיה הקבלן רשאי תום התקופה הנ"ל עם . המזמין מראשאישור 
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  המזמיןנהלי העבודה מול  . 5

  הגורם המוסמך . 5.1

ב לבצעה על פי ההסכם, יכול רשאי או חיי שהמזמיןאו פעולה למזמין סמכות שנתייחדה 
המזמין, באמצעות הגורמים המוסמכים לכך שתיעשה על ידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי 

  )."הגורם המוסמך", מלכתחילה או בדיעבד (להלן: אצל המזמין

את  ושמבזאת את המהנדס להוציא אל הפועל בך מסמי המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור, 
לו על פי הסכם זה ולבצע את כל הפעולות שהוא רשאי או חייב לבצען כל הסמכויות המוקנות 

  על פי הסכם זה, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה.  

  מנהל הפקידיו וסמכויותיו של ת . 5.2

להפעיל את מנהל הבזאת את  ךמסמי המזמיןבנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  . 5.2.1
מסורות על פי הסכם זה כל הסמכויות ולבצע את כל הפעולות אשר הפעלתן וביצוען 

הוראות מנהל לפרש המבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל, רשאי . מנהלהבידי 
וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. ההסכם 

              למען הסר ספק מובהר, כי מנהל הפוסק האחרון בנושא זה. הבכל מקרה יהיה 
להפעיל את הסמכויות ולבצע את הפעולות  המזמיןשל  וסמכותאין בכך כדי לגרוע מ

, לרבות מנהלהו/או לבדוק ו/או לתקן את המאושר כאמור על ידי  והאמורות בעצמ
  באמצעות המהנדס. 

הקבלן מצהיר ומסכים בזה, כי כל עניין שבהסכם זה ובנספחיו, הנתון לטיפולו ו/או 
מנהל סופית (בכפוף לסמכות הו של מנהל, תהא החלטתהלשיקולו ו/או להכרעתו של 

  כאמור לעיל) ותחייב את הצדדים ללא ערעור.המזמין 

רשאי לבדוק את מנהל הזה, יהיה הסכם לפי למנהל בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת  . 5.2.2
העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם ביצוע 

לבדוק אם מנהל ה. כן רשאי ההסכם ידי הקבלן בביצוע וטיב המלאכה שנעשית על
  ואת הוראותיו הוא. המזמין, את הוראות ההסכםהקבלן מפרש כהלכה את 

במקום העבודה וכן בכל בית מלאכה  ,בכל עת ,לבקרלמנהל הקבלן חייב לאפשר  . 5.2.3
ידי הקבלן או עבורו לשם הוצאה לפועל  ובכל מקום אחר אשר בו נעשית עבודה על

של העבודה, של טיב העבודה, של טיב החומרים ושל קצב קורת יבביצוע וזאת לצורך 
  ימצא לנכון.הבלעדי, קול דעתו ילפי שמנהל, השצוע ולצורך כל מטרה אחרת יהב

          נעשתה והודעה בכתב  , אשררשאי לאשר או לפסול כל עבודה או מלאכהמנהל ה . 5.2.4
                   לקבלן או האחראי מטעמו במקום העבודה תיחשב כמספקת. מנהל המצד 

רשאי לבדוק ולבחון בעצמו או בעזרת מישהו אחר, כל חומר שמשתמשים בו מנהל ה
  לביצוע העבודה.

כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא בהתאם  ,בדעהמנהל הוהיה  . 5.2.5
רשאי אך לא חייב להעמיד את הקבלן על כך מנהל הזה, יהיה הסכם להוראות 

או חלק מהאמצעים ו/בין באופן כללי ובין בצירוף כל  ,תולדרוש ממנו לבצע פעולו
מנהל השעל הקבלן לנקוט כדי לתקן את המצב והקבלן מתחייב למלא אחר דרישות 

  במלואן ובמועדן.

עבודה מנהל האשר אינו מתאים לעבודה. פסל  ,רשאי לפסול כל חומרמנהל ה . 5.2.6
קן ו/או להרוס ו/או להחליף ו/או לתחייב יהיה הקבלן  - או חומר כלשהו ו/מסוימת 

לשנות ו/או לעשות מחדש ו/או להפסיק את העבודה הנדונה ו/או את השימוש 
הכל כפי שיהיה המקרה, וכן לסלק חומרים  - או שלא אושרו ו/בחומרים שנפסלו 

  כאלה ממקום העבודה.

רשאי להודיע לקבלן בכל עת ובכל שלב של העבודה על החלטתו לקבוע מנהל ה . 5.2.7
ה שהיא או חלק הימנה לגבי העבודות האחרות, והקבלן יהיה עדיפות של כל עבוד
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וזאת בין אם מנהל העל ידי חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שיקבע 
 נקבע מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל.

  הנחיות  . 5.3

השוטפות  ויהיה בהתאם להנחיות המפורטות בהסכם זה ולהנחיותיהעבודות ביצוע  . 5.3.1
  מעת לעת.   המזמיןל ש

התאמה או שאלה לגבי פירושם, משמעותם או - הקבלן נדרש להביא כל סתירה, אי . 5.3.2
או הנדסיים  םמכאניידרך הפעלתם של ביטויים, הוראות, מסמכים טכניים, 

  .  המזמיןשל  ולהכרעת

מתן הנחיות כאמור, אין בהם כדי לשחרר את  למען הסר ספק מובהר, כי מתן או אי . 5.3.3
  יותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה. הקבלן מאחר

על ביצוע  המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי הפיקוח המופעל על ידי 
, וכי אין בו כדי לשחרר את הקבלן המזמיןאינו אלא אמצעי ביקורת לטובת העבודות 

  מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה.

  אישורים . 5.4

, לא תבוצענה המזמיןשל  ואישוראת זה מחייבות אשר לפי המוגדר בהסכם  ,עבודות . 5.4.1
  או לא תיחשבנה כאילו בוצעו, לפי העניין, אלא לאחר קבלת האישור כאמור.  

בהקשר של קבלת אישורים, הכוונה היא  המזמיןבכל מקום בהסכם זה המאזכר את  . 5.4.2
ה לגורם שאיננו הגורם המוסמך י, ופניבמסגרת המזמין לאישורו של הגורם המוסמך

  גורם כאמור, הרי הם חסרים כל תוקף.  אותו שורו של ואי

  על פי הסכם זה יהיה תקף רק אם ניתן בכתב.  המזמיןאישור  . 5.4.3

מתן אישור כאמור, אין בהם כדי לשחרר את  למען הסר ספק מובהר, כי מתן או אי . 5.4.4
 הקבלן מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה. 

  נזיקין אחריות ו . 6

  מניעת מטרדים  . 6.1

הולכי ייעשה בשטח, בו קיימת גם תנועה רבה של העבודות אשר, כי ידוע לו שביצוע הקבלן מ
    .שונותפעילויות ות מתקיימרגל ובמסגרתו ו/או בסמוך אליו 

ייעשה תוך פגיעה מזערית ככל שניתן בנוחיות הציבור, העבודות הקבלן מתחייב שביצוע 
נאה מהם, וינקוט בכל האמצעים לרבות בנוחיות השימוש בדרכים או בשימוש ברכוש או הה

  הדרושים לצורך כך, לרבות בהתאם להוראות כל דין.

  יםולאתרלעבודות זק נ . 6.2

ועד לתום תקופת הבדק, ישא הקבלן באחריות מלאה העבודות התחלת ביצוע  ממועד
  לשלמות העבודות.

או אובדן מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יתקן, על חשבונו, באופן מיידי, כל נזק, פגיעה 
  כלשהן, מכל סיבה שהיא.אחרות או לעבודות  יםאו לאתרלעבודות שייגרם 

   נזק לגוף ולרכוש . 6.3

ו/או למזמין  מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה הקבלן יהא אחראי לכל נזק  . 6.3.1
לבעל חיים ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני ו/או  הלעיריי

מעשה ו/או מחדל שהו מחמת כל שלישי כלמועסקיהם ו/או לצד  משנה, עובדיהם,
אי ביצוע ההסכם או ו/הסכם הגורם אחר הקשור בביצוע כל או ו/מקרה אסון ו/או 
או מצד ו/או קבלני משנה שיעסיק ו/בשלמות מצד הקבלן ההסכם אי ביצוע ו/או 

או הסכם זה /ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין ו או שכירי קבלני המשנהו/שכיריו 
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, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק המזמיןו/או הוראות 
- , למערכות תת, כבלי חשמל וטלפוןאו דלק נורות מים או ביובילבניינים, כבישים, צ

וכל סוגי עבודות ציבוריות אחרות,  קרקעיות, ציבורית ו/או פרטיות- קרקעיות ועל
ו/או ה משימוש בכלי רכב, וכן יהיה אחראי לכל נזק לרבות נזקים הנגרמים כתוצא

, רוח תשיטפונולעבודות המבוצעות מחמת  מושייגראובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה 
ו/או כל נזק  ,על חשבונו הוא ,לתקןיהיה סערה וכיוצא מסיבות אלה ועל הקבלן 

ו/או  , כאמור, או לשלם פיצויים בגין הנזקמושנגראובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה 
ולפצות את  המזמיןאובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מייד עם דרישה ראשונה מאת 

 תוגש בקשר עם כל נזקאשר העירייה על חשבונו הוא בגין כל תביעה ו/או המזמין 
ו/או אי ביצוע ו/או אי כתוצאה מביצוע  מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה 

 .הסכםהעבודות הכלולות בביצוע בשלמות של 

, יםלעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר
, כמי שהייתה לו השליטה והמלאה יםלמערכות ולמתקנים, אשר הובאו לאתר

והבלעדית עליהם, כמי שממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם 
י שהיה התופש היחיד והבלעדי של כמ - נגרם נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 

ושל המתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של העבודות , של יםהאתר
  המערכות והמתקנים שהם מיטלטלין.

או כי לא היה ליקוי בביצוע  ותטען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבוד
  עליו נטל ההוכחה. - ו או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטי ההעבוד

         אין באמור בסעיף זה להקנות לצד שלישי כל זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית לו  . 6.3.2
  על פי כל דין.

  פגיעה בזכויות קנייניות . 6.4

בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיוצא באלה,  המזמיןהקבלן יפצה וישפה את 
ימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או הנובעים מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, ס

            יסופקו על ידי הקבלן לצורך ר שאזכויות דומות, במהלך השימוש בציוד ובחומרים 
  .העבודותביצוע 

  שיפוי . 6.5

חייב הקבלן מת - זה  6סעיף על פי באופן מיוחד ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו  . 6.5.1
פקודת הנזיקין (נוסח על פי בגין כל תביעה  העירייהו/או המזמין לפצות ולשפות את 

 .כל חוק אחרלפי כל חוק שיבוא במקומה, או לפי חדש), כפי שתתוקן מזמן לזמן או 

 ,העירייהו/או את המזמין יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות את בנוסף לאמור לעיל,  . 6.5.2
העירייה לשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל, ו/או מזמין החויב יבגין כל סכום ש

לשאת  ועלישב בו ו/או יהעירייה בפועל את הסכום שנתחיו/או המזמין  םקודם ששיל
מכל סכום שיגיע לקבלן כאמור העירייה זכאי לנכות סכום ו/או המזמין היה יבו וכן 

יים ו/או תשלום לשלם פיצוץ אלייו/או העירייה שהמזמין ובכל מקרה  נאת המזמין
הקבלן מתחייב  - כאמור ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה נזק לאחר כלשהו בקשר 

הפרשי הצמדה וריבית והוצאות  בתוספתלשלם כל פיצוי או תשלום כאמור וכל זאת 
שכר טרחת עורך דין ולרבות הוצאות , בהן בקשר לכך ועמדו/או העירייה שהמזמין 

לקבלן  הודעה על קבלת  ןנתשהמזמין בכפוף לכך והכל והכנת עדים ומומחים, 
  לקבלן  את האפשרות להתגונן. ןהדרישה מייד עם קבלתה ונת

על פי  המזמיןאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות 
  הסכם זה או על פי כל דין.

ם על פי סעיפי המזמיןלהבטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את  . 6.5.3
לנכות או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו לקבלן על  המזמין, רשאי 6.5.2 -  6.5.1

פי הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות, וזאת על פי 
 .המזמיןהמשפטי של  היועץחוות דעת 
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בהתאם  ,הקבלןעל ידי הופקדה אשר  ,מוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע
העירייה ו/או הצדדים ו/או המזמין , נועדה גם לפיצוי להלן להסכם 9.1לסעיף 

 ,כלי רכבעל ידי גרמו ישלישיים בגין הנזקים בסעיף זה לעיל, לרבות נזקים שי
  .1970 - כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי (נוסח חדש), תש"ל 

רשאי לחלט את הערבות לביצוע במלואה או , המזמין ו/או מי שהוסמך לכך על ידו
ו/או המזמין בחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי 

  .זה 6בסעיף בגין הנזקים שפורטו העירייה 

האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת  . 6.5.4
מנהל ו/או הו/או המהנדס ו/או המזמין על הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על 

י , או על פ1970 - מי מטעמם אחריות, על פי פקודת הבטיחות בעבודה (נ"ח), תש"ל 
, או על פי תקנות מכוח חיקוקים אלה 1951 - חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 

בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין 
               - "תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת 

מנהל ו/או מי מטעמם, ביחד ולחוד, ההמהנדס ו/או  ו/אוהמזמין יפצה הקבלן את 
בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתוצאה מכך וישפה כל אחד מהם בגין כל חיוב 

 שהוטל עליהם.

מנהל ו/או מי מטעמם לא ישאו הו/או המהנדס ו/או המזמין מוסכם ומוצהר בזה, כי  . 6.6
 .שר לביצוע העבודותבקבאחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה ו/או מחדל כלשהם 

המזמין למען הסר ספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן לקבלן על ידי  . 6.7
, העבודות לרבות, אישור סיום שלב משלבי ביצוע - מנהל ו/או מי מטעמם הו/או המהנדס ו/או 

 חשבונות, אישורים במסגרת פעולות רישוי, אישור זהות קבלני המשנה, ספקים, ראישו
ו/או המזמין לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על  - יצרנים, חומרים, ציוד וכיוצא באלה 

מנהל ו/או מי מטעמם ו/או כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע ההמהנדס ו/או 
 מאחריותו לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.   

כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא,  . 6.8
זה כדי לגרוע מאחריות  6אין בהוראות סעיף וכן כי זה  6הקבלן ו/או אחריותו לפי סעיף 

  הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין.

   ביטוח . 7

, לעיל 6התחייבויות הקבלן על פי כל דין ועל פי הסכם זה, ובפרט סעיף מאחריות ומבלי לגרוע  . 7.1
, מתחייב הקבלן לבצע ולקיים, על חשבונו, ותקופת הבדקהעבודות למשך כל תקופת ביצוע 

יפחתו מהמפורט  את כל המטלות וההתחייבויות בענייני הביטוח, וכן בתנאים אשר לא
)  ומהווה חלק בלתי )1'(נספח גהמצ"ב להסכם זה (עריכת ביטוחי הקבלן באישור במסגרת 

למשך כל ו -  החל ממועד תחילת העבודות לפי הסכם זה") וזאת האישורנפרד ממנו (להלן: "
ועד לתום תקופת הבדק, או אף מעבר לכך, לפי העניין  ותקופת הבדקהעבודות תקופת ביצוע 

 "):ביטוחי הקבלןורט להלן (להלן: "וכמפ

  ;צד שלישיאחריות כלפי ביטוח  . 7.1.1

  ;מעבידיםביטוח חבות  . 7.1.2

הקבלן יבצע את ביטוחי הקבלן בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין, אשר תאושר על ידי  . 7.2
, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן וישלם את פרמיות הביטוח המזמין

  בטחים.במועדים שהוסכמו עם המ

ו/או העירייה וכי המזמין ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של  . 7.3
מסגרת העירייה בגין נזק המכוסה באו /והמזמין המבטח מוותר על הזכות לשיתוף ביטוחי 

  ביטוחי הקבלן.
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יקפם ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את ה . 7.4
) יום לפני כניסתו ששים( 60הודעה על כך בדואר רשום למזמין אלא אם כן מסר המבטח 

  .לתוקף של הביטול ו/או הצמצום כאמור

), )1נספח ג'((" עריכת ביטוחי הקבלןהעתק מקור של "אישור למזמין הקבלן מתחייב להמציא  . 7.5
) שבעה( 7 - אוחר מכשהוא חתום על ידי המבטח, במועד חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא י

(לפי המוקדם מבין המועדים). בכל מקרה של אי התאמה  ותימים לפני מועד תחילת העבוד
בין האמור באישור לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי ביטוחיו על מנת 

  להתאימם להוראות הסכם זה.

מדי תום תקופת ), )1ח ג'(נספ"אישור עריכת ביטוחי הקבלן" (הקבלן יחזור וימציא את מסמך  . 7.6
  .ביטוח, כל עוד נמשכות העבודות ו/או נמשכת תקופת הבדק

, מעת לעת, יגדיל הקבלן את סכומי ביטוחי הקבלן, או איזה מהם בסכום המזמיןלפי דרישת  . 7.7
 .המזמיןובאופן שיהיו תואמים את היקף הסיכון הסביר באותה עת, לפי קביעת 

הקבלן האמורים ו/או בהמצאת האישור ו/או בבדיקתם מוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי  . 7.8
ו/או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת אחריות 

          ו/או העירייה ו/או בכדי להוות צמצום לאחריותו של הקבלן, על פי המזמין כלשהי על 
 .הסכם זה או על פי כל דין

ל ולהלן, הקבלן יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא מבלי לגרוע מהאמור לעי
לנכון, כל ביטוח נוסף בקשר עם העבודות ו/או כל רכוש ו/או ציוד הקשור בביצוען, בתנאי 

והעירייה למעשיהם  המזמיןשכל ביטוח שיערוך הקבלן לאחריותו, יורחב לכסות את אחריות 
ו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ובתנאי שבכל ו/או מחדליהם של הקבלן וכל הפועלים מטעמ

ם , העירייה, עובדיהמזמיןביטוח שייערך לרכוש, ייכלל ויתור המבטח על זכותו לתחלוף כלפי 
 (ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון). םוכל הפועלים מטעמ

וכן את כל הקבלנים, וכל מי מטעמם מנהל הואת העירייה, את המזמין הקבלן פוטר את  . 7.9
מאחריות לכל נזק , המשנה והיועצים, הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחםקבלני 

העבודות ואשר הנו זכאי לקבל שיפוי  ילרכוש ו/או ציוד המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר
בגינו על פי הביטוחים הנערכים על פי הנדרש בהסכם זה (או שהיה זכאי לקבל שיפוי בגינו, 

ת או הפרת תנאי הפוליסה או ביטוח חסר). הפטור לא יחול אלמלא סעיף השתתפות עצמי
  לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

הקבלן יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף בקשר עם  . 7.10
הפרויקט, ובתנאי שכל ביטוח שיערוך הקבלן לאחריותו, לרבות במפורש ביטוח אחריות 

מחדליו ללמעשיו ו ,מנהלהו/או העירייה ו/או  המזמיןריות מקצועית, יורחב לכסות את אח
בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ובכל ביטוח לרכוש שיערוך הקבלן, ייכלל ויתור המבטח על 

, כלפי םו/או במקומ םמטעמ יםוכלפי כל הבא, ו/או העירייה המזמיןזכותו לשיבוב כלפי 
הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים  וכן כלפי כל הקבלנים, קבלני המשנה והיועציםמנהל ה

 .זדוןבמכוחם, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

והעירייה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של המזמין הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם  . 7.11
  והעירייה על פי ביטוחי הקבלן.המזמין זכויות 

תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא  הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא . 7.12
ו/או העירייה, באשר לתוכן ו/או היקף הביטוחים, אשר הוא נדרש לעורכם המזמין כלפי 

כמפורט לעיל והכיסוי שיינתן על ידם וכי הוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה 
 מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. כנ"ל וכי הקבלן מאשר בזה כי הוא יהיה מנוע 

                   למען הסר ספק, מוסכם כי גבולות האחריות בביטוחים השונים, כמפורט באישור, 
המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע  תהינם בבחינת דרישה מינימאלי
  את גבולות האחריות בהתאם.
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במפורש , אך המזמין רשאיהיה יש ממנו בהסכם זה, אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים כנדר . 7.13
, לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין, ולשלם את דמי הביטוח ככל שמתחייב לא חייב

לנכות כל סכום ששולם בגין הביטוחים כנ"ל וכן כל הוצאה  המזמין יהא רשאימהעניין. 
בכל זמן שהוא, או  וננלווית וכן הפרשי הצמדה וריבית, מכל סכום אשר יגיע לקבלן ממ

 מצא לנכון.ילגבותו בכל דרך אחרת ש

 םבגין כל סכום שיושת על מי מהוכל מי מטעמם והעירייה המזמין הקבלן מתחייב לשפות את  . 7.14
  עקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.

וע העבודות או אשר יועסקו על ידו בביצ ,הקבלן מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה . 7.15
, לעיל 7.1אף הם את כל הביטוחים הנדרשים בסעיף  , יערכו ויקיימובקשר עמן, יבצעו

לרכושם ולאחריותם, כמפורט באישורים וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים, ההרחבות  
   .כמפורט לעיל והויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן,

. הקבלן ולמזמיןבקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע הקבלן על כך בכתב למבטח  . 7.16
בכל הדרוש למימוש  המזמיןמתחייב לנהל כל משא ומתן עם המבטח בשיתוף פעולה עם 

  .הלנהל המשא ומתן בעצמ המזמיןהזכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות 

  ות מיוחדותנוהלי טיפול בתביע . 8

  , ומבלי לגרוע מהם, תחולנה ההוראות כדלהלן:לעיל 7 - ו 6בכפוף לאמור בסעיפים 

  טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית  . 8.1

דרישה מצד מתלונן כלשהו, בגין כל אירוע  אודות כל המזמיןהקבלן יידע את  . 8.1.1
או סמוך לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות  יםבאתר

  העצמית, ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור.

, בגין נזקים וידע בכתב את הקבלן בדבר כל דרישה כספית שתוגש ליהמזמין  . 8.1.2
באתר העבודה, עד לגובה של הקבלן ילותו שאירעו, על פי טענת המתלונן, בעת פע

  .לעיל 7ההשתתפות העצמית על פי פוליסת הביטוח כאמור בסעיף

) יום ממועד שיגור המכתב אליו, ואחד- עשרים( 21 הקבלן מתחייב, בתוך תקופה של
הודעה  המזמיןלהעביר אל  כתב ויתור או סילוק מצד המתלונן, אולמזמין למסור 

  בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדה.

לסלק כל תביעה עד לסך בו תעמוד ההשתתפות  המזמיןהקבלן מסמיך בזאת את  . 8.1.3
 והעצמית כלפי המבטח, מעת לעת, וזאת על חשבונו של הקבלן, ועל פי שיקולי

סעיף קטן במסגרת  הודעה כאמור הקבלן , ובלבד ששוגרה אלהמזמיןשל הבלעדיים 
  לעיל. 8.1.2

הא רשאי לחייב את חשבון הקבלן בכל עת, אשר יהא חייב לפרוע את המזמין י . 8.1.4
  ) ימים ממועד קבלת הדרישה.שבעה( 7 הסכום, תוך

  טיפול בתביעות קטנות . 8.2

תביעה המסווגת כתביעה הנופלת  הקבלן מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל . 8.2.1
לתביעות קטנות, ולגרום לחיובו, בכל מקרה, בגובה בית המשפט לסמכותו של 

  ההשתתפות העצמית.

, וחיובו של הקבלן המזמיןשל  וביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבונ
  לעיל. 8.1.4ידו יהא על פי סעיף קטן  על

 ו, כתביעה קטנה, בין אם הוגשה נגדועביר לקבלן כל תביעה המוגשת נגדהמזמין י . 8.2.2
, ובין אם הוגשה גם כנגד אחרים ביחד עם הקבלן ובאופן בלעדי, ובין אם הוגשה נגד

לבית המשפט שיגור נציג על ידי ועל הקבלן תוטל החובה לטפל בתובענה זו, לרבות 
  לתביעות קטנות.

  בבית משפט, באם יחפוץ בכך. ולייצג עצמ המזמיןבאמור כדי לגרוע מזכות  אין
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לתביעות בבית המשפט א וחויב היהא זכאי לחייב את הקבלן בכל סכום בו המזמין י . 8.2.3
קטנות, בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו של הקבלן, ולתחום עבודתו, לרבות 

 קטן מפורט בסעיףבהתאם ל ןהמזמי בהליך בו נמנע הוא מלייצג עצמו, ובלבד שפעל
  לעיל. 8.2.2

תחול בכל עת שהיא, לרבות  הז 8.2למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי הוראת סעיף  . 8.2.4
  לאחר סיום העבודות ועריכת חשבון סופי.

א רשאי לקזז כספים המגיעים, או אשר ההמזמין ילמען הסר ספק, מוצהר בזאת כי  . 8.2.5
לקבלן, מכל מקור שהוא, לרבות על פי כל הסכם אחר שנחתם  ועשויים להגיע ממנ

 .ועמו או שיחתם עמו, מכל סכום לו יהא זכאי כלפי

  ביצוע ערבות . 9

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה , למזמיןימציא הקבלן  ,ד חתימת הסכם זהמבמע . 9.1
 15 בסעיףכנקוב בסכום התחייבויותיו על פי ההסכם, מלוא חת מילוי ובלתי מותנית, להבט

 )2נספח ג'(בנוסח המצורף להסכם זה כו, )2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל
  .")הערבות לביצוע(להלן: " ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 16בסעיף הנקוב  הערבות לביצוע תהא צמודה למדד
כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד האחרון בו הוגשו ההצעות למכרז , )2נספח ב'(

תעמוד בתוקפה לביצוע והמדד הקובע יהיה המדד הידוע בחודש בו תחולט הערבות. הערבות 
ושחרורה מותנה בהמצאת ערבות להלן,  16ף , בהתאם לאמור בסעיההסכם תקופת עד תום

  בע"מ". הרצליהמי הערבות תינתן לפקודת ". להלן 21.5הבדק כאמור בסעיף 

ם התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה על נספחיו, הערבות לביצוע תינתן, בין היתר, בקשר ע
במסגרת הסכם זה , התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שייקבע מבלי למעטלרבות, אך 

העירייה ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים, כאמור או ו/המזמין וכן להבטחת פיצוי  ונספחיו
  לעיל. 6 בסעיף

 ואת הזכות, לפי שיקול דעת ושומר לעצמהמזמין מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל ולהלן, 
הבלעדי, להקטין את סכום ערבות הביצוע, הנדרשת מהקבלן וזאת לאחר חלוף פרק זמן 

 מתחילת ביצוע העבודות ובהתאם להתקדמותן.

תקופת ההסכם תימשך מעבר לתקופה החוזית, אם בלעיל,  9.1בסעיף קטן על אף האמור  . 9.2
תנאים שפורטו לעיל, לתקופה אותם , על הקבלן לחדש את הערבות לביצוע, בלהלן 16בסעיף 

 החלטת המהנדס בעניין זה ) חודשים.שלושה( 3 - , אך לא פחות מעל ידי המהנדסשתקבע 
 תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. 

כאמור , למזמיןומצא לביצוע, אשר תשל הערבות  המתחייב הקבלן להאריך את תוקפבנוסף, 
) עשר- ארבעה( 14, לפחות האישור מהבנק על הארכת תוקפלמזמין לעיל, מיוזמתו, ולהמציא 

הא ייבות זו . מובהר במפורש כי במקרה שהקבלן לא ימלא אחר התחיהיום לפני מועד פקיעת
 .ללא כל התראה מוקדמת לקבלןהביצוע ערבות  ןפירעולדרוש את המזמין זכאי 

הוראות כנדרש על פי , העבודותהקבלן לא יתחיל בביצוע באם מוסכם בזה בין הצדדים, כי  . 9.3
הקבלן ללא על ידי הפסקת עבודה , או בכל מקרה של ביחס לעבודות הראשונות הלןל 13 סעיף

 לחלט ולממש את הערבות לביצוע שנתן הקבלן.המזמין זכאי  אהי, מנהלהאישור 

הקבלן מתחייב להתאים את סכום הערבות לביצוע והביטוחים לשינויים בהיקף ההסכם  . 9.4
 מנהל.העשו בכתב על פי הוראות ישי

הקבלן להצעתו במכרז לא  רףיערבות לביצוע, הערבות שצלמזמין לא ימסור היה והקבלן  . 9.5
 רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.והמזמין תוחזר 

את הערבות לביצוע, למזמין כדי לגרוע מחובתו של הקבלן ליתן לעיל אין באמור בסעיף זה 
 כמפורט לעיל.
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.  לשיעורין, כולו או חלקו, בפעם אחת או לביצוע הא רשאי לגבות את סכום הערבותהמזמין י . 9.6
סכום כלשהו, ישלים הקבלן מיידית את סכום הערבות לביצוע  הערבותמגבה והמזמין היה 

  לסכומה המקורי. לביצוע 

בכל עת בה הופרה על ידי הקבלן הוראה או לביצוע  הא רשאי לחלט את הערבותהמזמין י . 9.7
וכן לעיל  9.1 ףכמוגדר בסעי ,אשר להבטחת קיומן נתנה הערבות ,הצהרה על פי הסכם זה

  הקבלן על פי הסכם זה.את מלמזמין לגביית כל הכספים המגיעים 

במקרה בו תוקף הערבות עומד לפקוע בתוך לביצוע,  רשאי לחלט את הערבותהמזמין הא יכן 
לעיל  9.1למרות שטרם הגיע המועד האמור בסעיף וזאת ) ימים ואחד- עשרים( 21 - מ פחות

  והקבלן לא האריך את תוקפה של הערבות.  

המצאת  או על פי כל דין, במצב של איו/על פי הסכם זה , המזמיןשל  ומבלי לגרוע מזכויותי . 9.8
רשאי לעכב את פירעונם המזמין הא יהארכתה כנדרש,  השלמתה או אי , אילביצוע הערבות

על פי הסכם זה, ולהשתמש בכספים המעוכבים  ,גיעו לקבלןאו שי ,של חשבונות המגיעים
  למטרות עבורן נועדה הערבות.

             הנובעות מעצם הפרת ההסכם או הנובעות , המזמיןאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות 
הארכתה, ואין בזכות העיכוב הנזכרת לעיל  השלמתה או אי , אילביצוע מסירת הערבות מאי

לעכב, לקזז או להפחית סכומים אחרים על פי הוראותיו האחרות המזמין בזכויות כדי לפגוע 
  של ההסכם.

 ערבות לביצוע, לרבות ה השלמת או הארכתהוצאת, הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות ב . 9.9
 .(אם וככל שתחול חובת ביול) מס בולים

ת וניתנת לחילוט על יאוטונומית, בלתי מותנ ההינערבות הביצוע, כי  ,יובהר ,למען הסר ספק . 9.10
ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש , המזמיןפי פנייה חד צדדית של 

 .מאת הקבלןלביצוע תחילה את סכום הערבות 

  צוות העבודה של הקבלן .10

  צוות העבודה . 10.1

הקבלן ימנה צוות עבודה של אנשי מקצוע מעולים ובעלי ניסיון בביצוע העבודות,  . 10.1.1
בהתאם לקצב העבודות ותוך הקצאת שעות עבודה כנדרש לביצוע  בהרכב ובמספר

  ).  "צוות העבודה"(להלן: לפי הוראות הסכם זה באופן המיטבי הדרוש ו

מטעם הקבלן, נציג ימנה הקבלן לעיל,  10.1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  . 10.1.2
ההסכם, יקבל את ההוראות, הדרישות והביאורים מטעם הוראות יבין את ר שא
 בכל עת.  המזמיןד לרשות וויעממנהל ה

מטעם הקבלן, תיחשב כאילו לנציג אשר ניתנה , המזמיןכל הודעה או הוראה מאת 
  ניתנה לקבלן. 

  .ובכתבהמזמין ף לאישור מוקדם של כפולעיל  10.1.2ף בסעיכאמור נציג הקבלן מינוי  . 10.1.3

הנציג (לרבות, רשאי להורות לקבלן להחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו מנהל ה . 10.1.4
ישא בגין כך בכל יהבלעדי, ומבלי ש ו, בכל עת ועל פי שיקול דעתמטעם הקבלן)

  אחריות כלפי הקבלן או כלפי אנשי הצוות. 

 ויים מוערכים מראש בסךפיצלמזמין בגין הפרת הוראת סעיף זה ישלם הקבלן 
וזאת לכל יום בו , )2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל 17בסעיף הנקוב 

  יעסיקו הקבלן בניגוד להוראת סעיף זה. 

  תנאי עבודה . 10.2

רטות , ובכלל זה כל הוראות הדין המפוהקבלן יהא אחראי לקיום כל דרישות הדין . 10.2.1
 לגבי העסקת צוות העבודה ולגבי עבודתו,  למסמכי המכרז, נספח ו'במסגרת 

  ולהשגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין.



  54

  מבלי לגרוע מכלליות האמור:

הקבלן יקיים את האמור בחוקי העבודה על תקנותיהם וכל חקיקת משנה  . 10.2.1.1
יים הכלליים, הקשורה להם, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוצ

              שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות או 
תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים - כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר

אלה יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי 
  הסכמים אלה.

שכר עבודה, בהתאם ות העבודהקבלן ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע  . 10.2.1.2
לתעריף שנקבע על ידי איגוד מקצועי מוכר על ידי הממשלה וכן ישלם 

 .1987 - לפחות שכר מינימום, כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

, מסים לקרנות ביטוח העבודותהקבלן ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע  . 10.2.1.3
דים המייצג סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העוב
  יפו.- אביב- את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, באותו ענף, בתל

                הקבלן מתחייב להמציא לקרן הביטוח הסוציאלי, שבה הוא קשור,  . 10.2.1.4
             בכל חודש, רשימת עובדים, עם פירוט שכר העובד, בין בעבודה יומית 

           לנה את שם העובד, מספר ובין בעבודה קבלנית. רשימות אלה תכלו
לגבי עבודה יומית, את שם ראש הקבוצה,  - תעודת הזהות, כתובתו ושכרו 
  לגבי עבודה קבלנית. - כתובתו והיקף התשלום הכללי 

אישור מטעם הקרן האמורה, כי קיים את למזמין הקבלן מתחייב להמציא 
  התחייבויותיו בהתאם לסעיף זה.

הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),  הקבלן מתחייב למלא אחר . 10.2.1.5
, כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על 1968 -  תשכ"ח

פיו ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, 
 כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף זה.

 1952 - התשי"ג  הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער, . 10.2.1.6
א' לחוק הנוער  33 - ו 33"), ואת הוראות סעיפים חוק הנוערבכלל, (להלן: "

  בפרט, וכי הוא מתחייב לקיים את הוראות חוק הנוער.

זה  להסכם )4ג'( נספחכההוראות הרלוונטיות מחוק הנוער מצורפות 
  .ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו

הפרתה תיחשב הפרה הוראה זו הינה הוראה עיקרית של ההסכם, ש
המזמין  , מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאילמזמיןיסודית של ההסכם ותקנה 

  הסכם ו/או הדין, זכות לבטל הסכם זה.העל פי 

, את כל הנתונים והאישורים הנדרשים ו, לפי דרישתוהא רשאי לקבל לידיהמזמין י . 10.2.2
וזאת מבלי לעיל  10.2.1ף לצורך מעקב אחר קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי סעי

  . חבות ו/או אחריות כלשהי ושהדבר יטיל עלי

באות כדי להוסיף לעיל כאמור למען הסר ספק מובהר, כי התחייבויותיו של הקבלן  . 10.2.3
על חובות הקבלן על פי כל דין או הסכם ולא לגרוע מהן, וכי אין בהן כדי ליצור 

צד ג' כלשהו, לרבות עובדי הקבלן, עובדי קבלני משנה או קרנות  הסכם לטובת
 הביטוח הסוציאלי. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב, כי יערוך בדיקות תקופתיות באמצעות  . 10.3
בודק שכר מוסמך, כמשמעות מונח זה במסגרת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, 

"), ובפרט לפי הוראות פרק ו' לחוק הנ"ל, הגברת האכיפההחוק ל(להלן: " 2011 - תשע"ב 
 וזאת אף אם החוק להגברת אכיפה אינו חל על הקבלן. 
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זה (כמשמעות מונח  אישורים מאת בודק שכר מוסמךהמזמין מציא לידי לההקבלן מתחייב  . 10.4
בחוק להגברת האכיפה) ו/או מאת רואה חשבון חיצוני בדבר קיומן של הבדיקות התקופתיות 

, למזמיןבכתב כל מידע ו/או נתון הנדרש לספק למזמין תואר בחוק להגברת האכיפה, וכן כמ
המזמין , מבלי שהדבר יפורש ו/או ישתמע מנטילת אחריות כלשהי של המזמין לפי שיקול דעת

 ומוסכם, כי מלוא האחריות בקשר לכך חלה על הקבלן בלבד. - בקשר עם שכר עובדי הקבלן 

  יםהאתר  .11

  יםאתרלביצוע העבודות כניסה לצורך  . 11.1

                , ככל שיידרש לקבלן לצורך יםאתרהזכות להיכנס לקבלן את יתיר להמזמין  . 11.1.1
  .הקבועים בהסכם זההזמנים  ות, בהתאם ללוחהעבודותביצוע 

                   , יםקבלן לא תקנה לו כל זכות לגבי האתרל יםאתרהעמדת אפשרות הכניסה ל . 11.1.2
      ניתנת לו לצורך  יםוהרשות להימצאותו של הקבלן באתר, בהםעל כל המצוי 

  בלבד.  העבודותביצוע 

יד עם גמר ביצוע ימ יםמבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב לפנות את האתר
  . המזמיןאו בהתאם להוראות הוראות הסכם זה, ליתר ובהתאם העבודות בכל אתר 

  לעיל. 6זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי סעיף  11.1אין באמור בסעיף  . 11.1.3

  שמירה על הוראות החוק ובטיחות . 11.2

על הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע העבודה והקבלן מקבל  . 11.2.1
לשחררם ו/או לשפותם בקשר  הם מכוחוכל הבאיהמזמין בזאת אחריות מלאה כלפי 

או ו/הקבלן על ידי תוגש נגדם בגלל הפרת הוראה כזו שנעשתה  , אשרלכל תביעה
  .ו/או מי מטעמו עובדיו

, 1954 -  תשי"ד ,הוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה , כיהקבלן מצהיר בזאת . 11.2.2
ל על עצמו את והתקנות על פיהם, וכי הוא מקב 1946 ,את פקודת הבטיחות בעבודה

  .האמורותכל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות 

גרמו יאו נזק שיו/חבלה  ו/או הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה . 11.2.3
לכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד ו/או למי מטעמו ו/או לעובדיו 

המזמין את  שלישי כתוצאה מביצוע העבודה ו/או בקשר לכך. הקבלן משחרר בזאת
מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה מנהל ו/או מי מטעמם הו/או 

  .כאמוראו נזק 

ינים באחריותו יבשל כל הוצאה בגין ענהמזמין הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את  . 11.2.4
. המזמיןהראשונה של  וישתד לפי דרימי ,לעיל 11.2.3של הקבלן כאמור בסעיף 

לקבלן, כאמור זכאי לנכות את סכום השיפוי ו/או הפיצוי המגיעים הא המזמין י
זה וזאת מבלי לגרוע מכל יתר להסכם מכל סכום שיגיע לקבלן בהתאם לעיל, 

 בקשר לכך. התרופותי

  ציוד וחומרים ושיטות עבודה .12

   איכות הציוד והחומרים . 12.1

, טיבם וסוגם, יהיו המעולים העבודותו בביצוע איכות הציוד והחומרים אשר ישמש . 12.1.1
  ביותר, אלא אם נקבעו בהסכם זה במפורש איכות, טיב או סוג מסוים. 

העבודות הציוד שיסופק על ידי הקבלן לצורך ביצוע מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
יהיו  העבודותהחומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע יהיה שלם ושמיש ו

יתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות . הציוד והחומרים מיםחדשים ושל
על פי המפרט הכללי)  - , לרבות כתב הכמויות (ובהיעדר מפרטים טכניים ההסכם

עדר תקנים ו/או מפרטים לציוד ולחומרים, יהיו אלה בהתאם יבה ולדרישות כל דין.
  .המזמיןלדוגמאות שיאושרו על ידי 
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ים, המגרעות והליקויים שיתגלו בציוד ובחומרים, הקבלן יהא אחראי לכל הפגמ . 12.1.2
  .מנהלהוזאת אף אם עמדו הם בבדיקות התקנים הישראליים ואושרו על ידי 

, כי ציוד, חומרים או עבודה כלשהי אינה בהתאם להסכם, יודיע על כך מנהלהקבע  . 12.1.3
 ובהתאם מנהל הלקבלן, והקבלן יהיה חייב לתקן את הליקוי בהתאם להוראות 

             24בתוך  - מנהל לוח זמנים כאמור הובאם לא קבע  מנים שקבע לכךללוח הז
  את אי התאמתם.מנהל ה) שעות מעת שיקבע ארבעעשרים ו(

למען הסר ספק מובהר, כי האמור בסעיף זה יחול במלואו גם אם הציוד, החומרים 
  .ואו אושרו על ידהמזמין או העבודה נבדקו על ידי 

לבצען, המזמין , רשאי לעיל 12.1.3לפי סעיף מנהל הוראות לא הקבלן אחר הילא מ . 12.1.4
  . להלן 15 הוראות סעיףויחולו או באמצעות אחרים, על חשבון הקבלן,  ובעצמ

  הבעלות בציוד ובחומרים  . 12.2

בפועל על ידי הקבלן אל מחסני המזמין המובאים מים) (לרבות מדי החומרים  . 12.2.1
(מודגש, כי מעת לעת ובהתאם לקצב ביצוע עבודות החלפת מדי המים יידרש הקבלן 
להעביר את מחסני המזמין מדי מים ולאחר הבאתם ייטול מדי מים שהיו קודם לכן 

ל)    במחסני המזמין וסופקו על ידי הקבלן, לצורך ביצוע החלפת מדי המים בפוע
  , אולם האחריות עבור טיבם נשארת בידי הקבלן. המזמיןיראו כעוברים לבעלות 

או עם קביעתו כי אינם נחוצים יותר, מנהל העם פסילתם של חומרים כאמור על ידי 
  תחזור הבעלות בהם לידי הקבלן.

המזמין למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי קבלת הבעלות בחומרים כאמור על ידי 
  לאישור טיבם.אינה ראיה 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן אינו רשאי להוציא את החומרים כאמור 
  .מנהלהמהאתר, אלא באישורו המוקדם של 

לא יוצאו העבודות ציוד וחומרים המובאים על ידי הקבלן לאתר לצורך ביצוע  . 12.2.2
זכות למזמין , והקבלן מקנה בזאת מנהלהאלא באישורו המוקדם של  יםמהאתר

  ביחס אליהם.כבון יע

או לצורך העבודות רשאי להשתמש בציוד ובחומרים כאמור לצורך השלמת המזמין 
על פי  ו, או לצורך מימוש כל סעד אחר העומד לזכותומכירתם כדי לממש את זכויותי

  ההסכם או על פי כל דין.

יורה לקבלן מעת לעת אם ומתי עליו להוציא את הציוד והחומרים שהובאו מנהל ה . 12.2.3
  .מנהלהאתר, והקבלן מתחייב לבצע את הוראות על ידו ל

ימים לבטחם ) שבעה( 7בהודעה מוקדמת של המזמין  לא פעל הקבלן כאמור, רשאי
או לפנותם מהאתר או לאחסנם או למכרם, ולחייב את הקבלן בהוצאותיו, לרבות 
בהוצאות הביטוח, האריזה, הפריקה, הטעינה, ההובלה והאחסון, ובתוספת הוצאות 

 הרשאי לנכות את הוצאותיהמזמין . )עשר אחוזים- שנים( 12%ת בשיעור של מנהליו
  כאמור מתוך מחיר המכירה.

 מחיר מוצר שווה ערך (שו"ע) . 12.3

בכל מקום שמצוין שם יצרן או שמו המסחרי של חומר ו/או מוצרים, רשאי הקבלן להציע 
   מנהל.הבאישור  )שו"ע(ושווה איכות שווה ערך מוצר 

מנהל, יחויב הקבלן להשתמש במוצר הנתון במכרז / הסכם הר על ידי באם המוצר לא יאוש
  .וזאת במחיר, שהוצע על ידי הקבלן וללא כל תוספת מחיר

למען הסר ספק, מובהר כי אישור שו"ע לקבלן לא יגרום לתוספת במחיר הנקוב במכרז / 
  הסכם, אך למנהל הזכות להתאים את המחיר באם המוצר זול יותר מהמוצר הנקוב.
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  לוח זמנים  .13

  בהתאם ללוח הזמנים כל אחת מהעבודותביצוע  . 13.1

מדי המים, המפרטת את כמות  ,תקופתית, מדי פעם בפעם כנית עבודהותלידיו הקבלן יקבל 
 המפורטות במסגרת תוכנית העבודה הנ"ל. החלפה לפי הכתובותלגביהם עליו לבצע אשר 

, ולות בתוכנית העבודה הנ"ל, הכלכל אחת מבין העבודותהקבלן מתחייב להתחיל בביצוע 
: (להלן )2נספח ב'לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ( 18 בסעיףנקוב הלוח הזמנים, בתוך 

 ").מועד תחילת הביצוע"

באמצעות פקודות עבודה מאת המזמן לידי הקבלן כנית העבודה יכולה להימסר ותמודגש, כי 
  מנהל.ההמזמין ו/או אחרת על ידי  רשומות, או בכל דרך

לתוכנית העבודה, אשר נמסרה לידיו כמתואר לעיל, בהתאם העבודות הקבלן יבצע את 
               וישלים את העבודות  ")לוח הזמנים(להלן: "שבמסגרתה  יםהזמנים המפורטוללוחות 

 ,)2נספח ב'לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ( 18בסעיף לוח הזמנים, אשר נקוב בתוך 
   .ותאת כל רכיבי העבודהכולל 

לפני מועד  )אחד( 1 יום על סגירת המים, לכל הפחות מראשבמסגרת זו, על הקבלן להודיע 
דקות טרום ביצוע העבודה  )עשר( 10 לחלופין אווזאת באמצעות פלייר  סגירת המים המתוכנן

לצורך ביצוע העבודות לתושבים המתגוררים במקום הרלוונטי הודעה אישית אמצעות ב
                המים הקיימים; להתקין את מי המים החדשים; י מדלביצוע העבודות; לפרק את 

 .ולהעביר את מדי המים הישנים למחסני המזמין

ט בכל אותן בקצב הראוי, וינקוהעבודות מבלי לפגוע בכלליות האמור, הקבלן יבצע את 
, הן, וכל שלב שלהעבודותשיטות עבודה וישתמש בציוד ובחומרים, אשר יבטיחו את גמר 

  במועד שנקבע לכך בלוח הזמנים.

רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את האמצעים, הכלים והציוד שהוא מתכוון להעסיק מנהל ה
מתאימים  על מנת לוודא כי הם אכן ,עבודה בנפרד ל העבודות וביחס לכלביחס לכל

  ומספיקים לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים.

                      ,על ידי הקבלןלו אשר הוצגו  ,לא שוכנע כי האמצעים, הכלים והציודמנהל הוהיה 
בהתאם ללוח הזמנים, רשאי הוא לדרוש מהקבלן העבודות אכן מספיקים ומתאימים לביצוע 

  .מנהלהד עד להנחת דעתו של לשנות או להוסיף אמצעים, כלים וציו

 המזמיןשיקול דעת  . 13.2

מותנה באישור תקציבי,  ,כי ביצועו של ההסכם נשוא המכרז ,מבהיר בזאת המזמין . 13.2.1
  .בידי המזמין ובקיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה

לא ייחתם קודם לאישור (הקבלן) כי ההסכם עם הזוכה  ,אי לכך מובהר בזאת
  .כאמור המכרז אם לא יתקבל האישוראת ת לבטל שמורה הזכוולמזמין , קציביהת

  הזכות לעשות כל אחד מאלה:את המזמין בנוסף, שומר לעצמה  . 13.2.2

  ;להורות על האטת קצב העבודות ושינוי לוח הזמנים בהתאם . 13.2.2.1

להורות על הפסקה זמנית בביצוע העבודה, או בחלקים ממנה, ובלבד  . 13.2.2.2
  ;םשבועות רצופי) עשר- שנים( 12 - שההפסקה לא תארך מעבר ל

גיע למסקנה כי י המזמיןההסכם או חלקים ממנו, בכל שלב, אם את לבטל  . 13.2.2.3
את או לסיים  ,די מקורות כספיים להתחיל, כמו גם להמשיך ואין ל

  נשוא הסכם זה, או חלקים ממנו.העבודות 

              13.2.1בסעיפים קטנים כמפורט , למזמיןמובהר ומוסכם כי שיקול הדעת המסור  . 13.2.3
 , הוא מוחלט וסופי.לעיל, על סעיפי המשנה שבהם 13.2.2 - ו
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  שינוי סדר העבודות או לוח הזמנים . 13.3

למנהל , יודיע הקבלן הןשל , או כל שלבהעבודותבטרם יתחיל הקבלן לבצע את  . 13.3.1
 . ויקבל אישורו המוקדם לכך

לקבוע לקבלן סדר עדיפויות לביצוע מנהל הרשאי העבודות ביחס לכל שלב של  . 13.3.2
העבודות המבוצעות במסגרת אותו שלב, להקדים ביצועו של חלק זה או אחר ו/או 
לעבוד במקביל במספר חלקים וכן לשנות את סדר העדיפויות שנקבע כאמור, מבלי 

 שלקבלן תהא כל תביעה או טענה בקשר לכך. 

איטי מהדרוש כדי להבטיח העבודות סבור, כי קצב ההתקדמות של נהל מהוהיה  . 13.3.3
או בהתאם להוראות כנקוב בהסכם זה, מנים הז ות, בהתאם ללוחהעבודותהשלמת 

להודיע לקבלן בכתב ולהורות לו באלו מנהל ה, רשאי המזמיןההסכם או הוראות 
לביו תוך או שלב משהעבודות צעדים ואמצעים עליו לנקוט כדי להבטיח ביצוע 

  המועד הקבוע לכך.

 48בכתב, תוך למנהל הקבלן ינקוט מיד בכל הצעדים ובאמצעים האמורים, ויודיע 
  , אילו צעדים ואמצעים נקט.מנהלה) שעות מהודעת ארבעים ושמונה(

 האטת קצב העבודות . 13.4

הודעה על החלטה להאטת קצב העבודות תימסר לקבלן בכתב, בצירוף לוח זמנים  . 13.4.1
  המתוקן.

  בהתאם.המתוקן ת ההודעה, יבצע הקבלן את העבודות על פי לוח זמנים עם מסיר . 13.4.2

לאחר מסירת הודעה כאמור יהיה הקבלן זכאי לתמורה אך ורק בגין עבודות שבוצעו  . 13.4.3
  על פי לוח הזמנים המתוקן.

, בין אם לצורך האטת האמורמתוקן הזמנים הלוח את שמורה הזכות לשנות למזמין  . 13.4.4
יבצע העבודות על פי לוח הזמנים המעודכן ובלבד  קצב העבודה או האצתו והקבלן

 לוח הזמנים המצורף להסכם.הקבוע במהיר יותר מיבצע את העבודה באופן א לש

  . זה כהפרת הסכםתיחשב זה לא  13.4בהתאם לסעיף האטת קצב העבודות  . 13.4.5

  העבודותהפסקות זמניות בביצוע  . 13.5

, מעת לעת, יפסיק הקבלן את ביצוע המזמיןמנהל ומנכ"ל הוראה בכתב של על פי ה . 13.5.1
העבודות או מקצת, לתקופות כפי שייקבע בהוראה, ויחדש את ביצוע  ן, כולהעבודות

  , ובהתאם לה.המזמיןמנהל ומנכ"ל האם וכאשר יקבל על כך הודעה מאת 

 13.5.1עיף בהתאם לסהעבודות משכה של הפסקה בביצוע מוסכם על הצדדים, כי  . 13.5.2
למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן  .רצופיםשבועות ) עשר- שנים( 12על לא יעלה לעיל 

) עשר- שנים( 12 - מלא יהא זכאי להחזר הוצאותיו כאמור בגין הפסקה שמשכה פחות 
  רצופים. שבועות 

ת הוצאותיו בכל אחד מן המקרים על אף האמור, הקבלן לא יהיה זכאי להחזר
  הבאים:

הקבלן לא הגיש את דרישתו לתשלום, כשהיא מפורטת ומנומקת כראוי,  . 13.5.2.1
השבועות ) עשר- שנים( 12פרק הזמן של ובציון סכום ההוצאות, בתוך 

  .  האמורים רצופיםה

או  ן, כולהעבודותנקבעו בהסכם או על פיו תקופות להפסקות בביצוע  . 13.5.2.2
  .ןמקצת

  מחמת מעשה או מחדל של הקבלן  ההפסקות נגרמו . 13.5.2.3

  .יאו לצורך בטיחות העבודותהתקין של  ןההפסקות נקבעו לצורך ביצוע . 13.5.2.4

  . זה כהפרת הסכםתיחשב זה לא  13.5הפסקת עבודה בהתאם לסעיף  . 13.5.3
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  לצמיתותהעבודות הפסקת ביטול ההסכם ו . 13.6

העבודות והפסקת  הודעה על ביטול ההסכםלן תעמוד הזכות למסור לקבלמזמין  . 13.6.1
תוקפו של הסכם יפוג  ובכל מקרה כאמור, תימסר לקבלן בכתבלצמיתות. ההודעה 

  ").הודעת הביטוליום מיום מסירת ההודעה (להלן: ") שלושים( 30תוך זה ב

עם מסירת הודעת הביטול לא ימשיך הקבלן בעבודה כלשהי, אלא אם כן קיבל אשור 
  .המזמיןמנהל ומנכ"ל הלביצוע עבודה מאת מראש ובכתב 

למזמין ימים מיום מסירת הודעת הביטול, יגיש הקבלן ) ארבעים וחמישה( 45תוך  . 13.6.2
חשבון סופי, בו יכללו כל העבודות שבוצעו על ידו עד למועד מסירת הודעת הביטול 

 )שלושים( 30וכן כל העבודות שבוצעו על ידו לאחר מסירת הודעת הביטול ועד לתום 
לעיל. למען הסר ספק,  13.6.1שהעבודות אושרו כאמור בסעיף וככל הימים, אם 

מובהר שלא תשולם תמורה כלשהי עבור עבודה שבוצעה לאחר מסירת ההודעה, אם 
  לעיל. 13.6.1לא אושרה כאמור בסעיף 

החשבון הסופי ייבדק, יאושר וישולם, בהתאם להוראות ההסכם, בשינויים  . 13.6.3
  המתחייבים.

כפיצוי בקשר עם הפסקת העבודות וההסכם הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום 
כלל לא החל בביצוע אם בהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום לצמיתות ומודגש, כי 

  עת ממעשה או מחדל של הקבלן. נוב העבודותהפסקת אם בפועל, וכן בהעבודות 

הסכום המאושר לקבלן על פי סעיף זה מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו 
  של הקבלן במסגרת ההסכם.

 כהפרת ההסכם. תיחשב זה לא  13.6הפסקת עבודה בהתאם לסעיף  . 13.6.4

  העבודותפיגורים בביצוע  . 13.7

על למנהל יד על ביצוע העבודה ו/או השלב, בהתאם ללוח הזמנים וידווח הקבלן יקפ . 13.7.1
כל פיגור ו/או סטייה מלוח הזמנים ויציין את הסיבה לפיגור ו/או הסטייה האמורים 

כשלעצמו לא יהווה משום צידוק ו/או שחרור הקבלן מאחריותו דיווח הקבלן לעיל. 
 .לסיים את העבודה במועדה כפי שצוין בהסכם זה

, בהשוואה העבודותפיגר הקבלן בהשלמת , להלן 20.3לי לגרוע מהוראות סעיף מב . 13.7.2
מהתשלומים המגיעים המזמין נכה י, כאמור בהסכם זההזמנים  ותלקבוע בלוח

על פי הסכם זה), לפי המזמין לקבלן על פי הסכם זה (לפני כל הניכויים להם זכאי 
לנספח  19בסעיף נקוב הסך ל, סכום השווה המזמיןהבלעדי של  וול דעתשיק

ביחס לביצוע עבודות  עבור כל איחור ,)2נספח ב'ההוראות והתנאים המיוחדים (
 .. הניכויים יהיו מצטבריםוסיומן התקנת כל מד מים

הבלעדי, לוותר על  ו, בכל שלב ולפי שיקול דעתתעמוד זכות למזמיןמובהר בזה, כי 
 זה. 13.7.2ביצוע הניכויים בגין פיגורים כאמור בסעיף קטן 

 17.4למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה כאמור בסעיף  . 13.7.3
ופת הפיגור, וכן בנסיבות בהן ניתנה לקבלן אורכה אולם נשללה ממנו בגין תק להלן

  .בהסכם זההזכות להפרשי הצמדה כאמור 

על פי המזמין אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות  . 13.7.4
 הסכם זה או על פי כל דין.

  סילוק יד  .14

  בקרות אחד או יותר מהנסיבות הבאות: . 14.1

ה של הפרה שאינה יסודית, ובלבד יזה או הפרה שניהפרת יסודית של הסכם  . 14.1.1
הודיע לקבלן בפעם הראשונה על דבר ההפרה, או הפרה שאינה יסודית שהמזמין 
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על דבר המזמין מהמועד בו הודיע לו ) ימים שלושה( 3 שהקבלן לא תיקנה בתוך
  בהודעה. המזמין  ההפרה או בתוך המועד שקבע

, כאמור בהסכם תחילת הביצועשנקבע לועד כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה במ . 14.1.2
) ימים להוראות בכתב שלושה( 3, או הפסיק את הביצוע ולא ציית תוך זה לעיל ולהלן

להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק הקבלן מביצוע מנהל האת מ
 .העבודה בכל דרך אחרת

  .להלן 22.2 כשארע אחד מן המקרים המנויים בסעיף . 14.1.3

אינה מנהל ההפרת הוראה כלשהי מהוראות ההסכם על ידי הקבלן, שעל פי אישור  . 14.1.4
את מבכתב המזמין  ניתנת לתיקון או לא תוקנה במועד שנדרש לכך, בהודעה שקיבל

ממועד ) ימים שבעה( 7, או במקרה ולא נקבע מועד בדרישה כאמור, תוך מנהלה
  ור.קבלת הדרישה כאמ

  רצופים, או הסתלק מביצועו. ימים ) שבעה( 7עבודות במשך ההקבלן זנח את ביצוע  . 14.1.5

שהקבלן מתרשל בביצוע מנהל ההוכחות להנחת דעתו של המזמין כשיש בידי  . 14.1.6
ההסכם ולא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע העבודה בהתאם להסכם, על נספחיו 

  לות הנזכרות לעיל.לבצע את הפעוהמזמין התריע בכתב על כוונת מנהל הו

סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי מכדי להבטיח את השלמתה במועד מנהל הכש . 14.1.7
) ימים שלושה( 3הסיום, או המועד שהוארך להשלמתה, והקבלן לא ציית תוך 

  .כאמורלנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה מנהל האת מלהוראה בכתב 

לעיל ולא ציית תוך  12עיף כשהקבלן לא השתמש בחומרים הדרושים, כפי שנזכר בס . 14.1.8
לנקוט אמצעים הדרושים ולהשתמש מנהל האת מלהוראה בכתב ) ימים שלושה( 3

  לעיל. 12בחומרים הדרושים, כפי שנזכר בסעיף 

תו, לאחר, או העסיק קבלן משנה לביצוע כשהקבלן היסב את ההסכם כולו או מקצ . 14.1.9
  בכתב., המזמיןהעבודה מבלי לקבל את הסכמת 

שהקבלן או אדם אחר, בשמו של מנהל ההוכחות להנחת דעתו של המזמין כשיש בידי  . 14.1.10
הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה אחרת כלשהי, 

  הסכם.בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ה

  לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שלהלן, וזאת מבלי לגרום לפקיעת ההסכם: המזמין רשאי 

, על ןאו מקצת ן, כולהעבודותלהפסיק, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך ביצוע  . 14.1.11
רשאי להורות המזמין ידי הקבלן או עובדיו או קבלני משנה מטעמו. מוצהר בזאת, כי 

מור הן לאלתר והן לאחר תקופת זמן שתאפשר לקבלן להפסיק את עבודתו כא
  .העבודות להתארגן להמשך ביצועלמזמין 

(לרבות אך מבלי לגרוע  קבלן אחרבעצמו ו/או באמצעות להמשיך בביצוע העבודות  . 14.1.12
, למזמיןאו בכל דרך אחרת הנראית להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז) 

  איים, דרך קבע או באופן ארעי.כולו או מקצתו, או לבצע את האמור באמצעים עצמ

אינה לעיל  14.1.12 -  14.1.11בהתאם לסעיפים המזמין למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי פעולת  . 14.2
  סכם זה.מביאה את ההסכם לידי גמר, ואינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו על פי ה

כאמור תעמודנה בתקפן, אולם המזמין ההתחייבויות שקיומן נמנע מהקבלן על ידי פעולות 
מילוין ייעשה עבור הקבלן ועל חשבונו, על ידי אחרים זולתו. ההתחייבויות שקיומן לא נמנע 

  מהקבלן, יעמדו בעינן.

ן ו/או בעקיפין, , במישריכאמור לעילבגין פעולותיו  וזכאי מהקבלן להחזר הוצאותיהמזמין  . 14.3
  , הובלתם, החסנתם ומכירתם.יםלרבות עקב ביטוח נכסים, הוצאתם מהאתר

זכאי לגבות מהקבלן את המזמין הא י, לעיל 14.1.12כמו כן, בנסיבות האמורות בסעיף 
  יות.עבור הוצאות מנהל) עשר אחוזים- שנים( 12%, בתוספת והוצאותי
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להשלים את העבודה באמצעות קבלן אחר, ישא המזמין בחר ימבלי לגרוע באמור לעיל, אם 
הקבלן, על חשבונו, בכל ההוצאות הכרוכות בכך, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות הוצאות 

  פרסום מכרז חדש, אם יפורסם, הוצאות ההתקשרות עם הקבלן האחר.

לקבלן, המזמין ודיע על כך י, לעיל 14.1 קטן עיףהעבודה, בהתאם לס יאת אתרהמזמין תפס  . 14.4
  בכתב, לאלתר.

לקבלן בכתב מנהל ה, יודיע לעיל 14.1העבודה, בהתאם לסעיף קטן  יאת אתרהמזמין תפס  . 14.5
ים, הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה באותה ) יום, את פירוט החומרתשעים( 90תוך 
  שעה.

, והיו בו חומרים ציוד או לעיל 14.1סעיף קטן בהעבודה כאמור  יאת אתרהמזמין תפס  . 14.6
, בכל עת שהיא לדרוש בכתב מהקבלן לסלק מאתר העבודה את מנהלהמתקנים, רשאי 

 14תקנים כולם או חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך החומרים, הציוד והמ
לסלקם מאתר העבודה על חשבון הקבלן לכל מקום שייראה המזמין ) יום רשאי ארבעה עשר(

היה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או גניבה שיגרמו לחומרים לציוד ילא והמזמין  ובעיני
  .לעיל 14.1, כאמור בסעיף קטן המזמיןלאחר תפיסתו על ידי  יםומתקנים שנותרו באתר

  למכרם. להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים אוהמזמין אינן גורעות מזכות  אלוהוראות 

לחלט את המזמין זכאי , לעיל 14.1העבודה, כאמור בסעיף קטן  יאת אתרהמזמין  תפס . 14.7
עקב מאת המזמין . כל הכספים המגיעים לקבלן עילל 9הערבות לביצוע שנתן הקבלן לפי סעיף 

הסכם זה או הסכם אחר, וכן סכום הערבות לביצוע שהפקיד הקבלן ישמשו לתשלום 
היה ילא והמזמין  לעיל 14.1עיף קטן ם בסההוצאות הכרוכות בפועל לגמר העבודה כהגדרת

  .זה 14לסעיפי המשנה של סעיף חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר להסכם, אלא בכפוף 

בון הסופי לו היה משלים את העבודה, ישא הקבלן בהפרש שבין החש יאת אתרהמזמין תפס  . 14.8
במפורש  ותת האמורו, בתוספת התוספלמזמיןהעבודה במלואה, לבין עלות העבודה בפועל 

, וכל להלן 20.3 , דמי הנזק המוסכמים לפי סעיףזה 14במסגרת סעיפי המשנה של סעיף 
תשלום ו/או דמי נזק אחרים אשר על הקבלן לשאת בהם על פי הסכם זה בשל תפיסת אתר 

  .המזמיןעל ידי העבודה 

לעיל והקבלן לא הגיש חשבון סופי  14.1בסעיף קטן העבודה כאמור  יאת אתרהמזמין תפס  . 14.9
מנהל ה, יוכן החשבון הסופי על ידי מנהלהתוך מועד אחר שקבע ) יום או בשישים( 60בתוך 

  ולקבלן לא תהא זכות עוררין על האמור בו.

או אובדן, ו/הפסד ו/או  הוצאהו/או  בעד כל נזקו/או העירייה המזמין הקבלן יפצה את  . 14.10
  עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן או מטעמו. הםישירים ועקיפים, שייגרמו ל

, אשר פרויקטים נוספים באזור יםמבצע ו/או העירייההמזמין וא יודע כי הקבלן מצהיר, כי ה
עשוי העבודות נשוא הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכי כל עיכוב בביצוע העבודות 

עם קבלנים לביצוען המזמין לגרור עיכובים בביצוע עבודות אחרות או הפרת הסכמים מצד 
   של אותן עבודות.

בהתאם להסכם זה ו/או הוראות כל המזמין מבין הזכויות הנתונות בידי מבלי לגרוע מאיזו  . 14.11
, לרבות סכום בלתי לעיל 14.4 -  14.3זכאי לקזז את הסכומים האמורים בסעיפים המזמין דין, 

  הגיע מועד פירעונו, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן ממנו. קצוב וסכום אשר טרם

  על פי הסכם זה או על פי כל דין.למזמין אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים העומדים  . 14.12

  ביצוע במקום הקבלן .15

רשאי המזמין הא ימצא כי אין סיבה מוצדקת לכך, מנהל הוהפסיק הקבלן את ביצוע העבודה  . 15.1
 :לעיל 14נויות להלן, כולן או מקצתן, בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף לבצע את הפעולות המ

 ;על חשבון הקבלן ולבצע את העבודה או חלקה בעצמ . 15.1.1
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במחירים שיקבעו בין הקבלן  ,לבצע את העבודה או חלקה באמצעות קבלן אחר . 15.1.2
 ;, על חשבון הקבלןמנהלההאחר ובין 

, של המזמין הבלעדי וולהתקשר, לפי שיקול דעת יםת ידו של הקבלן מהאתרלסלק א . 15.1.3
 עם צד שלישי, לרבות אך מבלי לגרוע, מי מהמשתתפים האחרים במכרז;

 לתפוס את כל החומרים והציוד של הקבלן. . 15.1.4

                      ,להלן 20.3ובסעיף לעיל  15.1בסעיף כי נקיטה באמצעים המנויים  ,מוסכם ומוצהר . 15.2
לנקוט כנגד הקבלן המזמין של  וכולם או מקצתם, לא תגרע, בשום פנים ואופן, מזכות

 בגין הפרת הסכם זה על ידי הקבלן. ויראו ליבצעדים משפטיים ו/או אחרים ש

ל נזק שייגרם לקבלן או לעובדיו או לקבלני משנה מטעמו או אחראי לכהא ילא המזמין  . 15.3
, להלן 15.4או סעיף לעיל  14על פי סעיף  ולעובדיהם, לרבות לרכושם, עקב השימוש בזכויותי

  חויב בתשלום עקב נזקים כאמור.יבע ותיבאם המזמין את והקבלן ישפה 

כל חיוב או הצהרה על פי הסכם זה שלא זה לעיל,  15מבלי לגרוע מהוראות האמור בסעיף  . 15.4
לקיימו בין המזמין  מולאו על ידי הקבלן, לרבות חיוב לבצע פעולה או לתשלום כספים, רשאי

עקב כל המזמין את  על חשבון הקבלן, והקבלן ישפה, וובין באמצעות אחרים זולת ובעצמ
 12%בה בקיום אותו חיוב או הצהרה, בצירוף הוצאות מנהליות בשיעור של עמוד יהוצאה ש

  .)שנים עשר אחוזים(

זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה על פי הסכם זה, לרבות  15אין בהוראות סעיף  . 15.5
  .ואו באמצעות אחרים זולת ובעצמהמזמין ת שבוצעו כאמור על ידי לעבודו

כבון, מכל מין וסוג, על ימוסכם ומוצהר בין הצדדים כי לקבלן אין ולא תהא כל זכות ע . 15.6
ה לעירייו/או ששלמזמין מקרקעין או /טלטלין ויהעבודה ו/או על אתר העבודה, ו/או על כל מ

באמצעים המנויים המזמין נקוט יקרים בהם יש זכות כלשהי בהם, בכל מקרה, לרבות במ
 לעיל. 15.1 - ולהלן  20.3עיפים קטנים בס

 על פי הסכם זה או על פי כל דין.המזמין אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכויות  . 15.7

  תקופת ההסכם .16

           יום ב , אשר תחילתהחודשים) שלושים וששה( 36לתקופה של פו של הסכם זה תוק . 16.1
  ").ההסכם המקוריתתקופת (להלן: "           יום ב סיומהו

הינה ותחילת תקופת ההסכם המקורית מאחר זה לעיל, מוסכם, כי  16.1בסעיף חרף האמור 
רצונו של המזמין, כי תקופת ההסכם תחפוף "שנות תקציב" ולאור , 01.01.2018יום לאחר 

תקופת ההסכם באופן שבו תסתיים תקופת ההסכם המקורית ביום  תקוצרבשלמות, 
 , ובכפוף לאמור ביתר הוראות הסכם זה.31.12.2020

) ששת( 6קום אחר בהסכם זה לעיל ולהלן, מוסכם כי לעיל ובכל מ 16.1על אף האמור בסעיף  . 16.2
החודשים הראשונים של תקופת ההסכם המקורית ישמשו כתקופת ניסיון, אשר במהלכה 

הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים, בכל עת,  ו, לפי שיקול דעתהמזמיןהא רשאי י
הוא מוותר בזה מראש ולקבלן לא תהא ומראש,  םמי) ישלושים( 30של לפחות  בכתבבהודעה 

מנהל ההמהנדס ו/או ו/או המזמין ו/או העירייה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 
 . ו/או מי מטעמם בעניין זה

ההסכם להאריך את תקופת  , לפי שיקול דעתו הבלעדי,הזכותהקבלן מעניק בזה למזמין את  . 16.3
                 12פות אופציה בנות ) תקושתי( 2 - בהמקורית, באותם תנאים שנקבעו בהסכם זה, 

, אשר תחילתן עם תום ")ת האופציהותקופ) חודשים כל אחת (להלן ביחד ולחוד: "עשר- שנים(
 .תקופת ההסכם המקורית

בכך  וודיע על רצונית האופציה בתנאי שותקופכל אחת מל ווכל לממש את זכותהמזמין י . 16.4
ם לפני תום תקופת מי) ישיםלוש( 03 , אשר תימסר לקבלן לכל הפחותבכתבבהודעה לקבלן 

  ן.ית האופציה, לפי העניותקופכל אחת מאו ההסכם המקורית, 
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כמוותר על זכות ההארכה וכל הודעה אחרת לא המזמין יחשב ילא התקבלה הודעה כאמור, 
  תהא תקפה, אלא בהסכמת הצדדים בכתב.

 , בשינויים המחוייבים.בכל אחת מבין תקופות האופציה יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה . 16.5

ההסכם המקורית " בהסכם זה משמעו, הן תקופת ההסכםתקופת למען הסר ספק, המונח " . 16.6
 .והן תקופת האופציה, הכל לפי העניין

  התמורה  .17

  התמורה הכוללת והסופית . 17.1

המזמין שלם יוכל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, העבודות תמורת ביצוע  . 17.1.1
 , ) ובהתבסס על הצעת המציענספח ה'( תב הכמויות, המבוסס על כלקבלן סכום

, והכל מנהל והמזמיןהביצוע בפועל, אשר אושרו על ידי הבהתאם לכמויות וזאת 
   )."התמורה"(להלן: בהתאם לקבוע בהסכם זה 

            מובהר ומודגש, כי למזמין תעמוד הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם 
את ביצוע העבודות בהיקף גדול ו/או לעיל ולהלן, לדרוש לכל יתר הוראות הסכם זה 

              המכרז ו/או הסכם זה, כתב הכמויות ו/או במסגרת  יםהמפורטקטן מההיקפים 
על ידו תבוצענה , אשר העבודותואת הקבלן יחייבו מחירי הצעתו ביחס לכל כמויות 

ו/או דרישה ו/או בהתאם ומכוח הסכם זה, והקבלן מוותר במפורש על כל טענה 
  .תביעה בקשר לכך

הינה בעבור  זה, 17שתשולם לקבלן, בכפוף ליתר התנאים, האמורים בסעיף  התמורה . 17.1.2
, לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים המיוחדים, עבור כל העבודות נשוא ההסכם

ותיכלל במחירי היחידה של הסעיפים כל הקשיים שפורטו בהסכם זה ובנספחיו 
יכללו במחירי היחידה כל י ,כןכמו השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל. 

עלויות חומרי העבודה, ), Trade-Inהחלפת מדי המים לחדשים (הוצאות הקבלן בגין 
, ניקיון המקום ולרבות מצמחיה המפריעה לביצוע העבודות, רשויותהתיאומים עם 
. פסולת ועודפי החומרים, החזרת המצב לקדמותו והפעלת המערכתוכן הרחקת ה

יכללו כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות וכן העבודות יכן כמו 
               הנוספות, אשר תמורתן כלולה במחירי היחידות של הסעיפים השונים 

בין היתר, והמפורטים בהסכם זה, בהסכם הכללי ובמפרטים הכלליים והכוללים, 
 עבודות התארגנות, ביטוח וכדומה.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם, בכל מקום  . 17.1.3
בו נרשם במסגרת ההסכם ו/או נספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבונו", פירושו כי 

, בתשלום הרלוונטי עבור החומרים המזמיןהקבלן ישא בלעדית, מבלי לחייב את 
הציוד ו/או העבודה ו/או כל תשלום אחר, הנוגעים לנושא אליו מתייחס המושג,  ו/או

 לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן, נשוא התשלום.

לקזז, להפחית, לעכב או המזמין כדי לגרוע מזכות לעיל  17.1.1אין בהוראות סעיף  . 17.1.4
 התאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.לנכות, ב

  ותשלומם  חודשייםחשבונות  . 17.2

העבודות בחודש שנסתיים , בכפוף להשלמת חודשייםלקבלן תשלומים שלם יהמזמין  . 17.2.1
  .המזמיןהמלאה של  ולשביעות רצונ

י מפורטים לפחודשיים , חשבונות מנהלההקבלן יגיש מדי חודש בחודשו, לאישור  . 17.2.2
 ").החודשיהחשבון " :כתב הכמויות (להלן

העתקים ובמתכונת שתידרש על ידי  )שני( 2 - בהחודשיים הקבלן יגיש את החשבונות 
  .מנהלה

עד למועד לעבודות יכלול את כל תביעות הקבלן המתייחסות חודשי כל חשבון 
, . תביעות שלא נכללו בחשבון הביניים כמפורט לעילובגין החודש שנסתיים הגשתו
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, והקבלן מסכים כי לא יוכל להעלות דרישות ו/או תראינה כאילו ויתר עליהן הקבלן
תביעות כאמור לאחר מועד זה, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

  .בעניין זה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו

מבלי לגרוע מהאמור בפסקה דלעיל ואף אם נקבע בכל מקום בהסכם זה ו/או 
כאמור במועד מאוחר יותר, חודשי אחרת, מוסכם כי גם אם ישולם חשבון  בנספחיו

ובמפורש להסכם,  17.4הוראות סעיף ו יחול לאכאמור חודשי הרי שלגבי כל חשבון 
הנ"ל, והסכומים הכלולים החודשי לגבי החשבון  ישולמו התייקרויות ולאיחולו  לא
הפרשי הצמדה למדד ו/או הפרשי שערי מטבע, והקבלן מוותר  ושאיי לאסגרתו במ

  .במפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר לכך

המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי  ,יצורפו חישובי כמויותחודשי לכל חשבון 
              - הסכם מספר המנהל וכן יצוינו הפי דרישת ל, מסמכי תיעוד החודשיהחשבון 

 נטי כפי שיימסר לקבלן.ווומספר הסעיף התקציבי הרל - כנקוב בחוברת מכרז זו 

אצל לקבלן ותאריך קבלתו החודשי אלה לא יצורפו, יוחזר החשבון  אם מסמכים ב
 רוף החומר הנלווה.יבצ ,בשניתהחודשי יהיה התאריך בו נתקבל החשבון המזמין 

שלאחר , ) בחודשעשרה( 10 - ) עד האחד( 1 - בין הנהל למיגיעו החודשיים החשבונות  . 17.2.3
) יום שלושים( 30יבדוק את החשבונות החלקיים תוך מנהל החודש ביצוע העבודה. 

 . ) יוםשלושים( 30אליו ויעבירם לאישור המהנדס בתוך מיום הגעתם 

מהווה בשום פנים ואופן משום "אישור חשבונות"  אינהמנהל המודגש, כי בדיקת 
מנהל, כי החשבונות מאושרים הוזאת אף אם ציין  - תו במסגרת הסכם זה כמשמעו

אישור המהנדס, בהתאם להוראות הסכם זה להלן,   אך ורקומובהר, כי  - מבחינתו 
  יהווה אישור חשבונות מבחינת המזמין, לכל דבר ועניין.

פוליסות את מציא ימותנה בכך שהקבלן  ,ולהלן כאמור לעיל ,אישור המהנדס
 .לעיל 7כאמור בסעיף , חהביטו

גורם יאושרו על ידי המהנדס, יועברו לתשלום להחודשיים לאחר שהחשבונות 
כל ממועד המצאת ) ימים ארבעים וחמישה( 45וישולמו תוך אצל המזמין המוסמך 

הל לכל המאוחר עד מנה, ובלבד שהחשבונות החלקיים נתקבלו על ידי חשבון חלקי
  .) בחודש שלאחר ביצוע העבודה בהתאם לאמור לעילעשירי( 10 - ליום ה

במלואו על ידי חודשי לא יאושר חשבון לעיל, היה ו 17.2.3עיף קטן על אף האמור בס . 17.2.4
, הסכום שאינו שנוי לעיל 17.2.3עיף קטן המהנדס, ישולם במועד האמור בס

תשולם לא יאוחר ממועד  -  תאושר על ידי המהנדסו היה -  ויתרת הסכום, במחלוקת
 של החודש הבא.החודשי רעון החשבון יפ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ייחשב כל אישור סעיף ו/או כמות ו/או מחיר 
ע שינויים בכל מנהל יוכל לבצה, כאילו שולמו על חשבון והחודשיכלשהם בחשבון 

 , בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.החודשייםשניתן בחשבונות  ראישו

כדין, כפי שיהיה מס ערך מוסף שישולם לקבלן יתווסף  ,לכל תשלום. תשלום מע"מ . 17.2.5
במועד  ,לקבלןמס הערך המוסף הא רשאי לשלם את המזמין י ביום ביצוע התשלום.

 ת כנגד חשבונית מס כדין.לטונות המס וזאמס הערך המוסף לשבו עליו לשלם 

 תשלום שלא שולם במועדו . 17.3

שא ריבית פיגורים שנתית בשיעור י ,בהתאם להוראות הסכם זה ,תשלום שלא שולם במועדו
בו צריך היה יום האחרון הכפי שתפורסם מדי פעם, החל מ ,הריבית של החשב הכללי

בגין הפיגורים  ועד לתשלומו בפועל והצדדים מוותרים על כל סעד אחרהתשלום להשתלם 
 ,ספק, הוראות סעיף זה לא יחולו על תשלומים תהסרל לרבות תביעת הפרשי הצמדה.
 ףו/או לא אושרו על ידי המהנדס, כאמור בסעימנהל העל ידי הנקובים בחשבונות שלא נבדקו 

  לעיל. 17.1
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לצורך ביצוע כי יחול , במפורשלגביו  אם צוין קאך וריחול זה  17.4סעיף ( הפרשי הצמדה . 17.4
 ))2נספח ב'לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ( 20 סעיףבמסגרת העבודות נשוא הסכם זה 

  אלא אם נאמר במפורש אחרת: ,המשמעות הרשומה לצידם תהא להלןשלמונחים  . 17.4.1

המדד המתייחס לחודש בו היה המועד האחרון להגשת  ,פירושו - " דד ההתחלתי"המ . 17.4.2
  .ההצעות למכרז

המדד בגין החודש בו בוצעה העבודה שלגביה הוגש  ,פירושו -  "המדד הקובע" . 17.4.3
  החשבון.

ההפרש בין המדד הקובע לבין המדד ההתחלתי  ,פירושו -  "אחוז התנודות במדד" . 17.4.4
  ההתחלתי.) ומחולק למדד מאה( 100 - מוכפל ב

הסכום הכללי המאושר המגיע לקבלן עבור העבודה  ,פירושו -  "ערך החשבון החלקי" . 17.4.5
שבוצעה באותו חודש, לאחר ניכוי החשבונות החלקיים הקודמים ששולמו כבר 

ולאחר ניכוי כל סכום אחר ששולם לקבלן בגין עבודה  כבוןי, ניכוי דמי העלקבלן
  נשוא הסכום זה.

 יחולו ההוראות שלהלן:לעיל  17.1 ףסעיבכאמור  על התשלומים . 17.4.6

ערך החשבון החלקי יהיה צמוד למדד, בהתאם לאחוז התנודות במדד (להלן:  . 17.4.7
  ").התייקרויות"

המדד הקובע לצורך חישוב ההתייקרויות לגבי החשבון החלקי עבור עבודה שבוצעה  . 17.4.8
של אחוז התנודות במדד של החודשים  האריתמטיצע ביותר מחודש אחד, יהיה הממו

  בהם בוצעה העבודה.

לא יחולו כל התייקרויות לגבי עבודות שבוצעו באיחור, כלומר, שלא הושלמו תוך  . 17.4.9
, לפי מנהלהש, פרט למקרה לעיל 13התקופה הנקובה בלוח הזמנים הנקוב בסעיף 

  הוראות הסכם זה.לפי כתב לביצוע העבודה כלשהי יתן ארכה בישיקול דעתו, 

או הסופי החודשי יחד עם החשבון מנהל העל ידי כל חשבון התייקרות ייבדק ויאושר  . 17.4.10
 של העבודות.

  ומע"מ  תרישיונומסים,  .18

  הקבלן לבדו ישלם את כל המסים, האגרות ויתר תשלומי החובה. . 18.1

, לטפל בכל נושא המזמיןשל  וחכו ו/או של באיהמזמין של  ויפה בזאת את כוחיהקבלן מ . 18.2
הכרוך במע"מ, ומתחייב לחתום על כל המסמכים הנחוצים להגשת השגות, ערעורים, ולטפל 

  בכל הליך או משא ומתן בקשר לכך.

רשאי לשלם לקבלן את הסכום המייצג את  המזמין, לעיל 17.2.2 למרות האמור בסעיף . 18.3
עון החשבון עליו מתווסף המע"מ, וזאת במועד חיובו של הקבלן המע"מ, במנותק מפיר

  בהעברת הכספים למע"מ.

  קיזוז ועכבון .19

הא רשאי המזמין ימבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי  . 19.1
, כל סכום, ו/או כל מקור שהוא על פי הסכם זה ,לקבלן ולקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנ

מהקבלן על פי הסכם זה או כל התקשרות  ובלתי קצוב, כולל סכום עתידי, המגיע לקצוב או 
וכל ערבות שניתנה על ידי הקבלן בקשר להסכם זה, תשמש וכן מוסכם, כי  אחרת בין הצדדים

  בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור.  לקבלן לא תהיה כל זכות קיזוז. 

 המזמיןו/או שכל סכום שעל למזמין אשר יגיעו  ,מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים . 19.2
בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו  שלישייהיה לשאת בהם מחמת שנתבע על ידי צד 

היה ירשאי לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן וכן  המזמיןהיה י ו/או מי מטעמו, ויו/או מועסק
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על  וום שיהיה עשוי להגיע ללשלם לקבלן כל סכ ורשאי לקזז מהסכומים שיהיה עלי המזמין
 .פי ההסכם ו/או בגין ההסכם מהקבלן

רשאי לקזז או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים  המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור,  . 19.3
  של הקבלן, במקרה שהוברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין.

בטעות, בין שבדין ובין שבעובדה, מהאחד  הצדדים ישיבו האחד למשנהו כל סכום שהתקבל
  או עבורו, על ידי משנהו.

 כבון. יהקבלן מוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו על פי כל דין לע . 19.4

  (ביחס לכל אחת מבין העבודות בנפרד) העבודותגמר  .20

לוח בתוך , לידי המזמין ןולמסור אות ותהעבודכל אחת מבין לסיים הקבלן מתחייב בזה  . 20.1
את כל הכולל  ,)2נספח ב'לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ( 18בסעיף שר נקוב הזמנים, א

 . ")מועד הסיום(להלן: " בהתאם להוראות הסכם זהת, ורכיבי העבוד

רשאי לדרוש מהקבלן, התחייבות בכתב לבצע ולהשלים כל עבודה שלא בוצעה מנהל ה . 20.2
, עבודות הטעונות השלמהחלקי רצונו הגמורה ובהתאם להסכם, או לציין את אותן  לשביעות

  .בצירוף לוח הזמנים המוסכם להשלמתן

  .מנהלההקבלן ישלים ויבצע לאלתר את העבודות לשביעות רצונו הגמורה של 

, אך לא יותר בפרוטוקולהקבלן לא יבצע תיקון כלשהו כמצוין לעיל תוך המועד שיקבע אם ב
רשאי לבצע התיקון ולנכות מסכום החשבון הסופי או המזמין היה י) יום, שלושים( 03 - מ

הערבות מכספי  - לעיל, או עם סיום תקופת ההסכם  9ערבות הביצוע, כאמור בסעיף מכספי 
  את מחיר התיקון, בין שבוצע בפועל ובין אם לא בוצע.  להלן 21.5, כהגדרתה בסעיף בדקל

ערבות או מכספי נות החודשיים לנכות מהחשבו ם אומילעכב תשלו רשאיהמזמין היה יכן 
את אותם סכומים השווים לירידת ערך העבודה כתוצאה  בדקהערבות להביצוע או מכספי 

 .מנהלהשל  מהתיקונים ו/או הפגמים. ערך הסכומים מסור לקביעתו הבלעדית

או בתוך לעיל,  20.1בסעיף קטן במקרה שהקבלן לא ימסור את העבודה בזמן הנקוב  . 20.3
הקבועים במסגרת הסכם זה, , בהתאם לתנאים מנהל בכתבהעל ידי ההארכות שתינתנה לו 

בהתאם להסכם מכל סיבה  םינמחומרים גרועים, או בטיב ירוד, או שא ובוצעשהעבודות או 
ישלם  ובמקרה כאמור,העבודות הבלעדי, לקבל את  ו, על פי שיקול דעתהמזמין רשאי, שהיא

לנספח ההוראות והתנאים  19בסעיף נקוב לסך הסכום השווה בדמי נזק למזמין הקבלן 
וזאת , ביחס לביצוע עבודות התקנת כל מד מים וסיומן ורעבור כל איח ,)2נספח ב'המיוחדים (

 מראש.ומוסכמים בתור דמי נזיקין קבועים 

 יהא סופי ואין לגביו זכות ערעור.המזמין ום ההוצאות שיקבע על ידי סכ

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים המוענקים לצדדים על פי כל דין כל עוד אין הדבר 
  הדברים. מפורש או משתמע מהדבק

  תקופת הבדקו ותאחריות הקבלן לטיב העבוד .21

 21 בסעיףנקוב פרק הזמן ה במשך), חומריםההעבודה ו(לרבות, העבודות הקבלן אחראי לטיב  . 21.1
ממועד הסיום  החלביחס לכל עבודה , וזאת )2נספח ב'לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים (

 .")בדקתקופת ה" :(להלןלעיל  20.1כמפורט בסעיף 

בעבודה, טעויות או , שגיאות מגרעותהבדק פגמים, ליקויים, קלקולים, התגלו במשך תקופת 
שלא בהתאם העבודות או כתוצאה מביצוע כתוצאה מביצוע גרוע או מחומרים גרועים 

על , בעצמו והיה הקבלן חייב לתקןי - ) מנהלהפי קביעתו הבלעדית של להוראות הסכם זה (ל
, שגיאות מגרעותפגמים, ליקויים, קלקולים, את כל מנהל הולשביעות רצונו של  ,חשבונו

את מנהל הקבלן, ובה יקבע תימסר לומנהל העל ידי ערך ינ"ל, לפי רשימה שתטעויות הו
  .לביצוע התיקוןלוחות הזמנים 



  67

יים, כפי שימצא לנכון, במשך כל תקופת מנהל יפנה לקבלן בגין כל ליקוי או מספר ליקוה
הבדק וללא כל הגבלה על כמות הפניות והקבלן יהיה חייב לתקנם, בהתאם ללוחות הזמנים 

  מנהל.השייקבעו על ידי 

יפעל לא מד המים , כי היה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בדבר אחריות הקבלן לתיקונים מודגש
מים המד היות עצור, מים המד היותו של ת, לרבו(, מכל סיבה שהיא הקשורה בקבלן כשורה
פיתח ירוקת בלוח התצוגה מד המים לא קריא, מים המד היות תקין בבדיקת בוררות, בלתי 

 10בסך השווה לפי פיצוי , במהלך תקופת הבדק, ישלם הקבלן לידי המזמין )צא באלהוכיו
             ) חמש( 5ה לפי בסך השוופיצוי  - ו 1עד "בקוטר של ם מי במדי) משווי מד המים עשר(

. מובהר, כי למזמין הזכות לקזז 1"בקטרים גדולים יותר מאשר ם מי במדימשווי מד המים 
את הפיצויים האמורים מכל סכום לו זכאי הקבלן את המזמין במהלך תקופת התקשרות 

  הצדדים בהסכם זה ו/או מכל מקור אחר ו/או מכל ערבות שמסר הקבלן לידי המזמין.

כפי שנדרש טעויות,ו, שגיאות מגרעותן הפגמים, ליקויים, קלקולים, יצע הקבלן את תיקולא ב . 21.2
או להעריך את שווי  ,וצמרשאי לבצעם בעהמזמין הא ימנהל, כאמור לעיל, העל ידי לעשות 

תקופת  לעיל, או עם סיום 9ערבות הביצוע, כאמור בסעיף את הוצאות התיקונים ולגבות 
את הנ"ל ת יוולנכות מן הערבו, להלן 21.5, כהגדרתה בסעיף בדקהערבות לאת  - ההסכם 

ת, לאחר ניכוי הוצאות התיקונים או שווים, יוסכום ההוצאות או שווים. יתרת הערבו
  .מנהלהלקבלן לפי אישור  נהתוחזר

לשחרר את הקבלן מאחריותו לטיב העבודה או לכל חלק זה, כדי  21.2בסעיף אין באמור 
  לעיל. 21.1ממנה כאמור בסעיף קטן 

אותה הסופי של סיומה תחל רק ממועד , ביחס לכל עבודה בדקתקופת התקופת תוקף  . 21.3
 .מנהלה, לשביעות רצון המזמין וללותההעבודה בכ

  על פי כל דין.  , המזמיןשל  וכדי לפגוע בזכויותיזה,  21אין באמור בסעיף  . 21.4

ההתיישנות רק  מרוץיחל , 1958 -  לעניין תקופת ההתיישנות על פי חוק ההתיישנות, תשי"ח
  עם תום תקופת הבדק.

ו/או צדדים שלישיים המזמין וכן להבטחת לעיל,  21.1ר בסעיף , כאמולשם הבטחת אחריותו . 21.5
כלי רכב כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי (נוסח על ידי בגין נזקים, לרבות נזקים שיגרמו 

מועד  לפני) ימים עשר- חמישה( 15 עד , בתוךהמזמין, ימסור הקבלן לידי 1970 - חדש), תש"ל 
לנספח ההוראות  22בסעיף בסכום הנקוב , כתב ערבות בנקאית, סיום תקופת ההסכם
ומהווה חלק בלתי  להסכם זה )3('גנספח כבנוסח המצורף , ו)2נספח ב'והתנאים המיוחדים (

  ").דקהערבות לב(להלן: " נפרד הימנו

ונומית, בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של תהיה אוטהבדק ערבות 
, ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש תחילה את סכום המזמין

  ערבות הטיב מאת הקבלן.

 21.1 תקופת הבדק כאמור בסעיףמתום ) יום לושיםש( 30 יהיה עד תוםלבדק תוקף הערבות 
. ערבות וזאת החל מתום ביצוע העבודה האחרונה שבוצעה על ידי הקבלן מכוח הסכם זה לעיל

תהא צמודה למדד כאשר מדד הבסיס יהא המדד בגין החודש בו ניתנה הערבות והמדד הבדק 
  הקובע יהא המדד בגין החודש בו תחולט הערבות.

  וחזר לקבלן הערבות לביצוע., כמפורט לעיל, תהבדקעם מסירת ערבות 

למען הסר ספק, אין פקיעת תוקף הערבות לבדק משחררת את הקבלן מאחריותו הכספית 
גם בתקופה במסגרת העבודות ו/או פלילית ו/או אחרת בגין ליקויים ו/או עבירות שנתגלו 

  מאוחרת וזאת בשל  עבודה לקויה ו/או רשלנית של הקבלן ו/או מי מטעמו.

 הפרת ההסכם .22

ומבלי לגרוע מזכויותיהם של הצדדים על פי דין, יהיה  לעיל 20בסעיף לי לגרוע מהאמור מב . 22.1
הצד המפר את ההסכם או תנאי מתנאיו, חייב לפצות את משנהו על כל הנזקים, ההוצאות 
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ה, לצד המקיים את כתוצאה או עקב ההפר ,במישרין או בעקיפין ,וההפסדים שייגרמו
ההסכם או המוכן לקיימו וזאת נוסף לזכותו של הצד המקיים את ההסכם או המוכן לקיימו 

 לבטל את ההסכם או לתבוע את ביצועו בעין.

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה  . 22.2
 יסודית, בקרות אחד מן האירועים הבאים:

 20והעיקול לא יוסר תוך המזמין קול על כספים המגיעים לקבלן מן אם יוטל עי . 22.2.1
 ;) יום מיום הטלתועשרים(

ינתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו לקבלת יאם הקבלן הוא אדם או שותפות ו . 22.2.2
 ;נכסים ו/או צו פשיטת רגל

                תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או למינוי הוא אם הקבלן  . 22.2.3
 ;מנהל לנכסיו

זבון או כל אדם הממונה יבכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל ע . 22.2.4
 על נכסי הקבלן.

בכל מקרה בו הקבלן פינה פסולת לאתר לא מוסדר ופעל בניגוד להוראות הסכם זה  . 22.2.5
 ו/או נספחיו.

 . -1970תשל"א ,חוזה) זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרתהסכם על הפרת  . 22.3

  על נספחיו.ההסכם זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה על פי  22.2אין בהוראת סעיף 

זה, מכל הסכם בהתאם להוראות  ,הקבלןמאת  ורשאי לנכות כל סכום שיגיע להא המזמין י . 22.4
 7דרישה מוקדמת של מהקבלן ב הלאחר שדרשוזאת סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 

 . האמורהוהקבלן לא נענה לדרישה האמור ימים לשלם את הסכום ) שבעה(

הפעלת הערבויות על ידי רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת כולל המזמין הא יכמו כן 
אין בהם כאמור לעיל, או ניכויים ו/. תשלום פיצויים , כמפורט בהרחבה בהסכם זההבנקאיות

או נשוא הסכם זה ו/ר הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודות כשלעצמם משום שחרו
  זה.הסכם מכל התחייבות אחרת לפי 

  הגבלת סעדים .23

, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב העבודותבכל מקרה אין הקבלן זכאי להפסיק או להאט את ביצוע 
  סעד כספי., והסעד היחיד שיעמוד לרשות הקבלן במסגרת הסכם זה הוא המזמיןחילוקי דעות עם 

  מידע וסודיות .24

לקבלן בקשר  ואו מטעמ ואחראי לשלמותו ונכונותו של המידע שנמסר על יד ואינהמזמין  . 24.1
או ו/יגרמו לקבלן י, לרבות במסגרת הסכם זה, לא ישא בכל אחריות לנזק או הפסד שלעבודות

 כתוצאה מהשימוש במידע כאמור, וכל הסתמכות של הקבלן על מידע זה ,לצדדים שלישיים
  נעשית על סיכונו בלבד. 

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות  . 24.2
העבודות ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, בקשר עם ביצוע 

  לעיל.או במהלכו. הקבלן מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם, יפעלו בהתאם לאמור 

הראשונה של  ואו עם דרישת ,מכל סיבה שהיא ןאו עם הפסקתהעבודות עם השלמת ביצוע  . 24.3
את כל המסמכים הנמצאים בחזקתו או בשליטתו, לרבות יומני למזמין , יעביר הקבלן המזמין

  .יוצא באלהעבודה, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה, חישובים וכ
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  המחאת זכויות וחיובים .25

הסכם כולו או מקצתו, או כל זכות את הסור להעביר להמחות או להסב אין הקבלן רשאי למ . 25.1
שלו על פיו, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם 

 .מאת המזמיןכן קיבל על כך הסכמה מפורשת מראש ובמכתב רשום 

להתיר העברה בתנאים ו/או  ומבלי לנמק את סירוב ,רשאי לסרב לכל העברה אההמזמין י
 ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את תנאי הסכם זה ונספחיו במלואם ושיראו ל

  .מקבל העבודהעל ידי ובתנאי שהקבלן ערב ואחראי לביצוע ההסכם 

לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בכל עת  ,וו/או התחייבויותי ורשאי להסב את זכויותי המזמין . 25.2
  י.  הבלעד וועל פי שיקול דעת

  קבלני משנה .26

, לידי קבלני משנה, אלא ןאו מקצת ן, כולהעבודותהקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע  . 26.1
  .  המזמיןהמוקדם של  ובאישור

מובהר, כי קבלני משנה כאמור  ,בעניין זההמזמין הבלעדי של  ומבלי לגרוע משיקול דעת
  יווג ובהיקף המתאימים.חייבים להיות קבלנים רשומים בתחום עיסוקם (ככל שקיים), בס

בהסכם בין הקבלן לבין קבלני המשנה כאמור ייקבע, כי הוראות הסכם זה תחולנה על קבלני  . 26.2
 10.2 ףובפרט הוראות סעיבשינויים המחויבים, על ידם, העבודות המשנה בכל הנוגע לביצוע 

לני המשנה כאמור תוגדר בהסכם בינם לבין הקבלן . התחייבותם של קבלהסכםלעיל 
  .  המזמין - כהתחייבות לטובת צד ג' 

הקבלן למען הסר ספק מובהר, כי אין בהעסקתם של קבלני משנה כאמור כדי לשחרר את  . 26.3
על ביצוע המזמין ל פי הסכם זה או לגרוע ממנה, לרבות אחריותו של הקבלן כלפי עמאחריותו 

  ., לרבות טיבו, אופן ביצועו ושאר תנאי הסכם זהנהבידי קבלני המשהעבודות 

, העבודותעוד יובהר, כי הקבלן לבדו יהא אחראי כלפי קבלני המשנה בגין עבודתם במסגרת 
  וכי אין לראות בהסכם זה הסכם לטובת צד ג' קבלני המשנה.

  מעמד הקבלן .27

כקבלן עצמאי דות העבופועל ויפעל לביצוע הינו כי והקבלן מצהיר בזה מוסכם ומובהר בזאת  . 27.1
וזאת על  מעביד - כל יחסי עובד  העירייהו/או המזמין ואין ולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין 

  ליתן לו הוראות בדבר ביצוע העבודה.מנהל ההאמור בהסכם זה בדבר כוחו של אף 

מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע הקבלן  . 27.2
  .ןמעביד בינו לבינ - ובהעדר יחסי עובד ו/או העירייה המזמין ו כקבלן עצמאי כלפי במעמד

מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו ו/או מי הקבלן  . 27.3
מעביד,  - יחסי עובד ו/או העירייה המזמין מטעמו כי נתקיימו בינו ו/או מי מטעמו לבין 

הוראות המכרז תום לב מצדו ו/או כהטעיה ו/או כהפרה יסודית של  חשב, בין היתר, כחוסרית
  .והסכם זה

 הןבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו/או העירייה המזמין מתחייב לשפות ולפצות את הקבלן  . 27.4
לבין ו/או העירייה המזמין ת על טענה כביכול כי בין ועקב תביעה ו/או דרישה המתבסס

  .המזמיןד עם דרישתה הראשונה של יד וזאת מימעבי - שררו יחסי עובד הקבלן 

לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות הקבלן, מי מטעמו של למען הסר ספק,  . 27.5
לקבלת תנאים סוציאליים כלשהם, המגיעים לעובד ממעביד, ו/או  שהן על פי כל דין ונוהג

  .ו/או העירייהמאת המזמין לרבות פנסיה ופיצויי פיטורין 

סוכנות הרשאה ו/או לא יתקיימו יחסי ו/או העירייה המזמין בין להקבלן ובהר בזאת כי בין מ . 27.6
לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל  הקבלן ו/או שליחות וכי 
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(למעט האמור במפורש במסמכי כלפי צדדים שלישיים המזמין שיש בהם כדי לחייב את 
  מראש ובכתב.המזמין של  וללא אישורנספחיהם) המכרז ו/או ההסכם על 

לשחרר את הקבלן מאחריותו מנהל כדי העל ידי אין בפיקוח הנעשה מובהר מוסכם, כי  . 27.7
הסכם האו כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע העבודה לפי ו/ העירייהו/או המזמין הבלעדית כלפי 

  ולגבי טיב החומרים בהם הוא משתמש.

  שונות .28

  דין חל ומקום שיפוט . 28.1

  הסכם זה יהא כפוף לדין הישראלי, מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו.  

כל עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים 
  .)יפו- אביב- תל(ובאין בית משפט מוסמך כאמור לבתי המשפט המוסמכים בעיר  הרצליהבעיר 

  תנאי מתלה . 28.2

קיום שאר האישורים בוהמזמין בתקציב  תנה בקיום אישור תקציבימוהעבודות ביצוע 
, ויהיה העבודותקיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, לביצוע כן הדרושים על פי חוק ו

  מוגבל עד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציב כאמור. 

  הסכם ממצה  . 28.3

לופי דברים יאו חכל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית, כתב כמויות ומחירים, מפרט, הצעת מחיר 
פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם - מכל סוג שהוא, בין בעל

ו/או אחרים מטעמם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם כל תוקף מחייב 
  כלפי הצדדים.

  ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם  . 28.4

 במקרה או במקרים מסוימים, או איזה ם לסטיית הקבלן מהוראות הסכהמזמין הסכמת 
על המזמין לא ייחשבו לויתור או על פי כל דין, ו/על פי הסכם זה המזמין של  ושימוש בזכויותי

  תקדים לגבי מקרים נוספים. ויצרילא ו וזכויותי

  חוק המכר . 28.5

, 1968 -  למען הסר ספקות מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"ח
  י אין להסתמך עליו לצורך פירושו.וכ

  ביול . 28.6

  וכל מסמך אחר המוצא על פיו, תחולנה על הקבלן.(אם וככל שחלות) הוצאות ביול הסכם זה 

  הודעות . 28.7

 כדלקמן:כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו  . 28.7.1

  בע"מ הרצליהמי     :המזמין

 הרצליה, (בניין לב העיר) 2בן גוריון  וברח        

  _________________    :הקבלן

        _________________  

כל הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת.  בכלל זה,  . 28.7.2
 1970 -  לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א 7מתן אורכה לפי סעיף 

  תהא טעונה מסמך בכתב. 

מכרז  כנקוב במסגרת חוברת - זה הסכם המכרז, לגביו נחתם הקבלן יציין את מספר  . 28.7.3
  . למזמיןעל גבי כל מסמך שיופנה על ידו  - זה 
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רשאי להתעלם מחשבונות וממסמכים שלא צוינו בהם המספרים כאמור, המזמין 
 7 בחזרה בתוך אותם לא שלחהמזמין , זולת אם למזמיןוהם יראו כאילו לא נשלחו 

  נת במפורש.י) ימים ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתם מצושבעה(

עונות כתב יכולות להימסר במען הצדדים, ביד, במברק, בפקסימיליה או הודעות הט . 28.7.4
  בדואר רשום.

 12הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה ביד, או 
שעות ) עשרים וארבע( 24שעות לאחר מסירתה במען הצדדים, או ) עשרה- שתים(

שעות לאחר ) ושתיים שבעים( 72לאחר משלוח מברק, או הודעת פקסימיליה, או 
  הפקדתה למשלוח בדואר רשום, הכל לפי המוקדם.

שלא באמצעות למזמין מסמך או חשבון שנמסרו  ,על אף האמור לעיל, כל הודעה
  .ה למועד מסירתםיהמוטבע עליהם יהווה ראיהמזמין דואר רשום, תאריך חותמת 

  

  

  

  
  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  

  

  

  

  

  

  הקבלן    המזמין
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    ) להסכם (נספח ג')1ג'(ח נספ

  

  אישור עריכת ביטוחי הקבלן
  

  לכבוד
   בע"מ הרצליהמי 

  ") המזמין(להלן: "
  

  _________________ לעבודות: אישור על קיום ביטוחי הקבלן הנדון
  

") הודיע לנו כי התקשר עמכם בהסכם הקבלן___________________ (להלן "___________הואיל ו_
בתחומי  ביצוע רכישת מדי מים ולביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררותא בנוש 003/2018מס' 

"), והואיל והקבלן הודיע לנו כי על פי ההסכם הנו נדרש לערוך את העבודות(להלן " הרצליההעיר 
הביטוחים כדלקמן, אנו מצהירים כי ערכנו עבור הקבלן את פוליסות הביטוח כדלקמן וזאת לתקופה מיום 

הרלוונטיים למועד תחילת  "ביט"_____ ועד ליום _____________, בתנאים שלא יפחתו מתנאי _____
 :העבודות

  
  ערך העבודות המבוטחות ______________.

  
  תקופת הביטוח ______________ ועד______________.

  

דולר  חמש מאות אלף ( 000$500,בגבול אחריות בסך של   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. . 1
  ) למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח.רה"בא

 מנהלהו/או את העירייה ו/או בעלי מקרקעין ו/או  מזמיןהביטוח מורחב במפורש לשפות את ה
, בגין אחריות מי מהם למעשי ו/או למחדלי הקבלן ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה מטעם המזמין

(לרבות אחריותם השילוחית) כלפי צד ו/או עובדיו ו/או הפועלים בשמו ו/או מטעמו ו/או עבורו 
 שלישי הנובעת מההסכם ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של הקבלן נשוא ההסכם.

הביטוח מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי המבוטחים ו/או עובדיהם בגבול 
אלף דולר  ישיםחמ( 50,000$) למקרה ובסך חמישים אלף דולר ארה"ב( 50,000$אחריות בסך של 

 ) בסה"כ לתקופת הביטוח.ארה"ב

 הביטוח כולל סעיף "אחריות צולבת".

   הביטוח לא כולל כל חריג המתייחס ל:

אלף דולר  מאתיים וחמישים( 000$250,הסרה או החלשה של תמיכות עד לסך של  2.1
 ).ארה"ב

 נזק ליסודות, לבניינים, לדרכים ולגשרים. 2.2

 נזק עקב פריקה או טעינה. 2.3

ו/או העירייה (מעל לכיסוי הניתן לרכוש זה על פי פרק  מזמיןרם לרכוש הנזק שנג 2.4
 העבודות).

  נזק שנגרם עקב הפרעות, שביתות, השבתה או הפרעת הסדר הציבורי. 2.5

 ו/או העירייה. מזמיןתביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי כנגד ה 2.6

  

ליון וחמש מאות אלף מי( 1,500,000$בגבול אחריות בסך של     .ביטוח אחריות מעבידים . 2
) למקרה אחד ובסה"כ חמישה מיליון דולר ארה"ב( 5,000,000$לתובע ומסך של ) דולר ארה"ב

 לתקופת הביטוח.

, אם יימצא הפרויקט מטעם המזמיןמנהל הו/או העירייה ו/או  מזמיןהביטוח מורחב לכסות את ה
 ידם. בחובות מעביד כלפי מי מהמבוטחים ו/או המועסקים על מי מהם נושא
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הביטוח מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם בגבול 
חמישים אלף ( 50,000$) למקרה ובסך של חמישים אלף דולר ארה"ב( 50,000$אחריות בסך של 

 ) בסה"כ לתקופת הביטוח.דולר ארה"ב

   הביטוח לא כולל כל חריג המתייחס ל:

 בלנים, קבלני משנה ועובדיהם.אחריות כלפי ובגין ק 3.1

 אחריות הנובעת מהעסקת נוער. 3.2

 אחריות לנזק שנגרם עקב פרעות, שביתות, השבתה או הפרעת הסדר הציבורי. 3.3

 עובדי שטחים, עובדים זרים, עובדים המועסקים על ידי חברות כוח אדם. 3.4

  

  תנאים כלליים

יים וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על הביטוחים המפורטים לעיל כוללים סעיף מפורש על פיו הנם ראשונ
בפיצוי ו/או בשיפוי בגין מהמזמין והעירייה  ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיהמזמין והעירייה ידי 

  נזקים המכוסים על פי ביטוחי הקבלן.

 הודעה על  כך  בדוארלמזמין אנו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל  לא יבוטלו ולא יצומצמו מבלי שניתנה 
  יום מראש.) ששים( 60 , לפחותרשום

ידוע לנו כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום הפרמיות וסכומי ההשתתפות העצמית בביטוחים המפורטים 
 לעיל.

 .הרצליהבע"מ ו/או עיריית  הרצליהמי " לעניין אישור זה, משמע, המזמין"

  פירוט מספרי הפוליסות:

  ביטוח חבות מעבידים: _______________

  חריות כלפי צד שלישי:____________ביטוח א

  

  

  
  בכבוד רב ,

  
  

____________________________________________  
  חתימה וחותמת חברת הביטוח

  
  על ידי _____________________________

  ( שם החותם ותפקידו)
  

  תאריך _______________
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  כתב ערבות ביצוע - ) להסכם 2ג'(נספח 
  

  לכבוד
  "מבע הרצליהמי 

  

  א.ג.נ.,

  

  ערבות מס' ___________הנדון: 

  

  

, לסילוק כל סכום בע"מ הרצליהמי אנו ערבים בזה כלפי , ")החייבלבקשת _______________ (להלן "
                  ,המחירים לצרכןלמדד יוצמד ), אשר שקלים חדשים שמונים אלףבמילים: ( ₪80,000 לסכום של עד

                  בנושא  003/2018מכרז מס' בקשר עם  החייב,תדרשו מאת ר ואש ____________מתאריך 
  .מיום _______________ ,ביצוע רכישת מדי מים ולביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררות

  

ימים מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים  )שבעה( 7אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
כם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, לנמק את דרישת

  או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

יכול שתהיה לשיעורין והתשלום הנ"ל, ערבות סכום הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום 
ומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשל

  .הערבות

  

לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה  ועד בכלל. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________
  ומבוטלת.

  

  ___________________.______דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ___

  

  ____________________.שכתובתו: ________________________________

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

  

  

  חתימה: ___________________  תאריך: ___________________
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   נוסח ערבות לבדק - ) להסכם 3ג'(נספח 
  

  
  לכבוד

  בע"מ הרצליהמי 

  

  א.ג.נ.,

  

  ערבות מס' ___________הנדון: 

  

  

, לסילוק כל סכום בע"מ הרצליהמי ם בזה כלפי אנו ערבי, ")החייבלבקשת _______________ (להלן "
,                 המחירים לצרכןלמדד יוצמד , אשר )שקלים חדשים עשרת אלפיםבמילים: ( ₪10,000 לסכום של עד

עמידת החייב בהתחייבויותיו ביחס בקשר עם  החייב,תדרשו מאת ואשר  ____________מתאריך 
              ביצוע רכישת מדי מים ולביצוע עבודות החלפת בנושא  003/2018מס' לתקופת הבדק, על פי חוזה 

  .מיום _______________, מדי מים ובדיקות בוררות

  

ימים מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים ) שבעה( 7אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

  או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

יכול שתהיה לשיעורין והתשלום הנ"ל, ערבות סכום הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום 
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום 

  .הערבות

  

לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה  ועד בכלל. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________
  ומבוטלת.

  

  ___________________.______דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ___

  

  שכתובתו: ____________________________________________________.

  

  עברה.ערבות זו אינה ניתנת לה

  

  

  

  חתימה: ___________________  תאריך: ___________________
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  1952 -חוק עבודת הנוער, התשי"ג הוראות מ  - ) להסכם 4ג'(נספח 
  

  העבדה מסכנת .33

  - המעביד נער באחד מאלה

, או בניגוד להוראות היתר שניתן 4א או  2,2בניגוד להוראות סעיפים  ) 1(
  מכוחן.

, כי 5בע, בהתאם להוראות סעיף במקום ששר העבודה והרווחה ק ) 2(
  עבודה של נער בו עלולה לסכנו.

בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה  ) 3(
  .6אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 

  אין להעבידו בה בגילו. 7בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  ) 4(

  .14בניגוד להוראות סעיף  ) 5(

 1977 -  ) לחוק העונשין, התשל"ז2(א) ( 61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  - ו דינ 
  חוק העונשין). - (להלן 

  

  . העבדה אסורה  אחרת  א.33

  - המעביר נער באחר מאלה

א, שענינן בדיקות 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים   )1(
  איות.רפו

,שענינו 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף - 24ו 22,  21,  20בניגוד להוראות סעיפים  ) 2( 
  שעות עבודה ומנוחה.

, לרבות הוראות בענין 4א או 2,2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  ) 3( 
  או עבודה בלילה.קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה 

  ) לחוק העונשין.2(א) ( 61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  - דינו 

  

  פירושים . 1

   - (א) בחוק זה 

  שנה. 16מי שעדיין לא מלאו לו  - "ילד" פירושו 

  שנה. 18שנה אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  - "צעיר" פירושו 

  ילד או צעיר. - "נער" פירושו 

  נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו. "הורים", לגבי

  .- 1954מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - "מפקח עבודה" פירושו 

  מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי. - "מפקח עבודה אזורי" פירושו 

  .28פנקס שהוצא על פי סעיף  - ירושו "פנקס עבודה" פ

מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות, ברשות  - ,רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 
  הרבים, במקום ציבורי או מבית לבית.

   - (ב) לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד 

ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה - בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח - ריו ) אצל הו1(
  חקלאית במשק של ההורים.

 - ) אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו, לענין זה "עבודה" 2(
  לרבות רוכלות.
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אם הינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה מקום  ) בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו לבד אף3(
  שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית.

(ג) לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצרכי פרסום, או בצילומים לצורכי 
ף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה , כהעבדה, א4פרסום, כאמור בסעיף 

 - הייתה חד פעמית, וזאת בין אם  ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לענין זה "העסקת ילד" 
  לרבות שיתופו.

  

  גיל עבודה לילד . 2

  שנה. 15(א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 

, לא יועבד אלא אם 1949 -  חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"טשנה וחל עליו לימוד  15(ב) ילד שמלאו לו 
  נתקיים אחד מאלה:

  .1953 -  ) הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג1(

  )(בוטלה)2(

  .1949 -  (ב) לחוק לימוד חובה, תש"ט5) ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3(

השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת ) מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד 4(
  הלימוד המתאימה לגילו.

לחוק לימוד חובה,  5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14(ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 
  היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 1949 -  תש"ט

  (ד) (בוטל).

  

  עבודה בחופשת לימודים  א.2

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף  15שנה וטרם מלאו לו  14ילד שמלאו לו  (א)
, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה 2האמור בסעיף 

כאמור, או  והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור; תקנות
  (ג). 2מקצתן, יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף 

  , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן (א).1953 -  (ב) הוראות חוק החניכות, תשי"ג

  

  הופעות וצילומים.            4

 שנים, בהופעה ציבורית, 15(א), אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
  אומנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, 2(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף 
  להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א).

  רבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך הופעה.  ל - (ג) בסעיף זה, "הופעה"
  
  איסור עבודה במקומות מסויימים  .5

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל  ובין במיוחד, אם  15ילד, אף שמלאו לו 
פשית או החינוכית בשל טיב לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנ

  העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.
  
  עבודות אסורות  .6

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות 
דתם עבודה שהעבודה בהם עלולה, לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העב

  אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
  
  גיל מיוחד לעבודות מסוימות  .7

שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם, 
לדעתו, עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או 

  הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.המוסרית של 
  

  בדיקה רפואית יסודית  .11
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  (א) לא יועבד נער אלא אם כן נבדק רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו.
ה עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביע - ) בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1(ב) (

מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין 
  התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.

) לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את 2(
  התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.

) יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה 2) אישור לפי פסקה (3(
מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן 

  לשם ניסיון; האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.
  

  בדיקה רפואית חוזרת  .  12
ר העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר (א) נע

  בדיקה רפואית חוזרת). - העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה (להלן 
(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד 

המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, הרפואי 
 ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט

  .1953 -  , וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג1959 - 
  

  (תיקון: תשנ"ח) . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית13
  - , כי 12- (ב) ו11(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 

  ) (בוטלה)1(

  ) הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;2(

  ימסור המוסד - ) העבודה בה מועבד הנער ברוכלות משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3(

  מוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.הרפואי ה

  (ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר

  בהודעה שנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער

  העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. - וללשכת

  

  איסור העבדה לאחר קבלת הודעה  .14

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת 13ל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף קיב
ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה 

  או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

  

  בוע העבודהיום העבודה וש  .20

  (א) לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.

 5שעות עבודה ליום, לפי סעיף  8 - ) על אף הוראות סעיף קטן (א), במקום עבודה שמור בו לעבוד יותר מ1(א
בודה, ובלבד , יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום ע1951 -  (א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

  שעות עבודה. 40ששבוע העבודה לא יעלה על 

(ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חד שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או 
  נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.

פסקות קצרות ומוסכמות הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות ה - (ג) "שעות עבודה" פירושו 
  .22הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 

  

  שעות מנוחה השבועית. 21

  א) לא יועבד נער במנוחה השבועית.

את  - לגבי נער יהודי  - ) המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  1(ב) (
  יום השבת.

את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי  - נו יהודי ) לגבי נער שאינ2(
  המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.
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  הפסקות  .22

שעה לפחות, ¾ (א) הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 
. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות

  ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

  (ב) ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.

(ג) בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא עם הייתה 
ש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימו

  להישאר במקום העבודה; במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

  

  איסור עבודת לילה.  .24

  (א) נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.

 12פרק זמן של  - , חל עליהם 1949 -  (ב) בסעיף זה "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט
 10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949 -  ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 8:00ובין  20:00שעות שבין 

  .6:00ובין  22:00שעות בין 

  (ב) רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, אם הוא עובד בבית ספר מקצועי. 1(ג) על אף האמור בסעיף 

  

  היתר עבודת לילה  .25

  במקום שבו עובדים במשמרות. 23:00ר עד שעה (א) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעי

(א) לפקודת סדרי השלטון  9(ב) בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 
, רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרת, גם אחרי 1948 -  והמשפט, תש"ח

  .23:00שעה 

שעה, את  - שתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת (ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש לה
  העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.

(ד) סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער 
ינוכו והתפתחותו , אם, לדעתו, הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, ח24:00שנים עד שעה  10שמלאו לו 

  המוסרית של הנער.

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים  24:00(ה) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 
בעבודה  5:00במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת. כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 

  חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
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  ד'נספח 
  

  הסכם

  ביום _____ לחודש ___________ שנת ________ הרצליהשנערך ונחתם ב

  בע"מ הרצליהמי     ב י ן:

  (בניין לב העיר) 2בן גוריון  ובמרח    

  הרצליה    

  מצד אחד                    )"המזמין: "(להלן    

  

  _________________ל ב י ן:

  _____________, __________מרח'     

  מצד שני                     )"קבלןה" :(להלן    

  

  

, אשר פועל, 2001 - תאגיד בעל רישיון מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א  והינוהמזמין   הואיל
  ;הרצליהבתחומה המוניציפאלי של העיר 

אות והתנאים המיוחדים נספח ההורל 1 סעיףמפורט במסגרת כ עבודותהחליט לבצע  והמזמין  הואילו
  ; )2נספח ב'(

העבודות הנ"ל,  צועיבלהזמנה להגשת הצעות  __________ביום המזמין ולצורך כך הוציא   והואיל
 של המזמין 003/2018הכל בכפוף וכמפורט בתנאים, במפרטים ובדרישות הקבועים במכרז מס' 

  );"המכרז"(להלן: 

, והוא מצהיר, כי הוא העבודות הנ"להצעה לביצוע   __________ביום למזמין והקבלן הגיש   והואיל
  ;ןבעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים והאמצעים הדרושים לביצוע

את לאשר  ,__________מיום של המזמין, ועדת המכרזים והמזמין החליט, במסגרת ישיבת   והואיל
ביחס למדי  אספקת מדי מים חדשיםעבודות לביצוע  הצעת הקבלן ולהתקשר עמו בהסכם זה

  ;")העבודות" או "העבודה(להלן: "מים מסוג וקוטר כדלהלן: _______________________ 

, בכפוף העבודותלמסור לקבלן, והקבלן מעוניין לקבל על עצמו, את ביצוע ן מעונייוהמזמין   והואיל
  לתנאי הסכם זה להלן;

  ;מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות חוזה זה והצדדים חפצים להגדיר את  והואיל

  

  

  :והותנה בין הצדדים כדלקמן , הוצהרלפיכך הוסכם
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  ונספחים מבוא . 1

ם המפורטים להלן (בין אם מצורפים ובין אם אינם נספחיההמבוא להסכם, המסמכים ו . 1.1
   )."ההסכם"מהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן:  מצורפים להסכם)

  מסמכי המכרז  -   מסמך א'

  ופרטים כלליים  הקבלןצהרות ה  -   1מסמך ב'

  נספח הוראות ותנאים מיוחדים   -   2מסמך ב'

  , כולל המפרט הטכניכתב כמויות  -   מסמך ה'

  רשימת חוקי עבודה  -   מסמך ו'

  )פים(לא מצורתקנים ישראלים   -   נספח ז'

  ית (לא מצורף)משרד- המפרט הכללי לעבודות בנייה של הועדה הבין  -   'חמסמך 

  העבודותערבות לביצוע   -   )1ד'(נספח 

, תינתן העדיפות לעיל 1.1התאמה בין מסמכי ההסכם המפורטים בסעיף  של איבכל מקרה  . 1.2
 בסעיף זה להלן: בין המסמכים בהתאם לאמור 

 .רכי ביצועועדיפות לצ . 1.2.1

מעות בין ההוראה שבמסמכים מש או דוו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה 
 לפני, לכך המזמין להסב תשומת לב, הקבלןחייב זה, הסכם בקשר עם השונים 

עדר ציון יבה כיצד לנהוג.מאת המזמין ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות 
                     המוקדם עדיף  - , ייחשב הסדר כדלקמן לצרכי ביצועאחר של סדר עדיפות 

 :חרעל המאו

 ;, כולל המפרט הטכניכתב כמויות . 1.2.1.1

 ;מפרט כללי . 1.2.1.2

 זה; הסכם . 1.2.1.3

 המכרז; . 1.2.1.4

 ;תקנים ישראלים . 1.2.1.5

 .רכי תשלוםועדיפות לצ . 1.2.2

מסמכי ההסכם משלימים את בכפי שהם מובאים  ,התיאורים של פרטי העבודות
כל עוד אין סתירה והמפרט הטכני התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות 

ואופן ביצועה בין סעיף  ותאור העבודיו אי התאמה בין תאו/יתה סתירה יביניהם. ה
, יראו את מחיר בהסכםובין הפרטים הכלולים והמפרט הטכני כתב הכמויות 

 ותמתייחס לתיאור העבודוהמפרט הטכני היחידה המוצע בסעיף כתב הכמויות 
(ואם לא מובא תיאור והמפרט הטכני  , כפי שמובא בסעיף כתב הכמויותןואופן ביצוע

, כפי ןואופן ביצוע ותהעבודבהתאם לתיאור  - עבודות כאמור במסגרת כתב הכמויות  
 :בכל מקרה סדר עדיפויות לצורכי תשלום יהיה כדלקמן .בהסכם)שמובא 

 ;והמפרט הטכני כתב כמויות . 1.2.2.1

 ;מפרט כללי . 1.2.2.2

 זה; הסכם . 1.2.2.3

 המכרז; . 1.2.2.4

 ;תקנים ישראליים . 1.2.2.5
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או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה לעיל,  1.2.2 - ו 1.2.1על אף האמור בסעיפים  . 1.2.3
זה, תיחשב הסכם בקשר עם מעות בין ההוראה שבמסמכים השונים משאו דו ו/

וזאת לפי קביעת מהנדס המזמין (וככל שלא לקבלן ההוראה המחמירה יותר ביחס 
ו/או מי מטעמו, אשר החלטתו מנכ"ל המזמין)  - מונה במסגרת המזמין מהנדס 

תהא כל טענה ו/או תביעה שלקבלן , ללא צורך במתן נימוק ומבלי הקבלןתחייב את 
 ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

     מפגש המציעים,      פרוטוקול , מודגש כי תוכן לעיל זה 1.2.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
            הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים אשר נערך במסגרת הליכי המכרז וכן תוכן 

 .ההסכםשאר מסמכי יגברו על  , במהלך הליכי המכרז), וככל שהיו(אם 

  פרשנות והגדרות  . 2

כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות, ואין לעשות בהן שימוש לצורך  . 2.1
  ו כל תכלית אחרת.פרשות ההסכם א

לצורך הסכם זה תהיה למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם, זולת אם עולה  . 2.2
  כוונה אחרת מהקשר הדברים:

  נטי.וודולר ארצות הברית, לפי שערו היציג במועד הרל  -   "דולר"

                   החקיקה הראשית והמשנית של מדינת ישראל, לרבות   -   "דין"
נון והבנייה, חקיקת התברואה וחקיקת הבטיחות, חקיקת התכ

תקנים וסטנדרטים מקובלים, פסקי דין וצווים של הטריבונלים 
                   השיפוטיים של מדינת ישראל, וכן כל הוראה והנחיה של 

  רשות מוסמכת, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

למען הסר ספק, מובהר   מלחמה מוכרזת, פלישת אויב או אסון טבע.  -   "כוח עליון"
כי ימי גשם, רוחות חזקות, גיוס למילואים, שביתות והשבתות 
ומחסור בכוח אדם אינם נחשבים ככוח עליון לצורך הסכם זה וכך 
גם אירועים הנובע ו/או הקשור עם השטחים המוחזקים על ידי צה"ל 

  תוצאה של אירוע כזה. םו/או שטחי האוטונומיה, או שהינ

  .)2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל 24 בסעיףקוב כנ  -   " מדד"

מכשיר המונה וסוכם את כמויות המים המופקות או המסופקות   -   "מד מים"
  להלן.  4.2ועונה על יתר הוראות סעיף 

מונה על ידו או  , אשרמהנדס אחראו /בא כוחו וו/או המזמין מהנדס   -   " מהנדס"
                   - מנכ"ל המזמין (ומקום שלא מונה מהנדס למזמין על ידי 

  מנכ"ל המזמין).

, )2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל 23 בסעיףכנקוב   -   " נהלמה"
, לפיקוח על אופן ביצוע או מי שנתמנה, מזמן לזמן, על ידי המזמין

העבודה, כמפורט בהסכם זה, לרבות מי שהורשה בכתב על ידו לעניין 
  הסכם זה או כל חלק הימנו, בין מראש ובין בדיעבד. 

בהוצאת הועדה הבין משרדית  ,יןיהמפרט הכללי לעבודות בנ  -   "המפרט הכללי"
כפי שהוא מופיע במהדורתו  ,מע"צ / טחוןיבהשתתפות משרד הב

  .חרונההא

  עיריית הרצליה.  -   "העירייה"
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 ,המקבל על עצמו את ביצוע העבודה ,האדם או הגוף המשפטי  -   "הקבלן"
בהתאם לתנאי ההסכם, כמוגדר בגוף ההסכם, לרבות נציגיו, יורשיו, 
מורשיו, שליחיו המוסמכים, עובדיו, ולרבות קבלני משנה הפועלים 

קבלני משנה כאמור  ועובדים שלעבודות בשמו או עבורו בביצוע ה
  המזמין.בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של במקומו ו/או כל מי שיבוא 

רשות "
  "מוסמכת

             אך מבלי למעט שלטונית, לרבות - כל רשות שלטונית או מעין  - 
ועדות מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, רשויות מקומיות 

  הנוגעים לעניין. עירוניות, וכל רשות או תאגיד אחררשויות ו

הסכום הנקוב כתמורה לביצוע ההסכם, לרבות כל תוספת שתיווסף   -   "התמורה"
בהתאם להוראות ההסכם ולהוציא כל פחת שיופחת , לסכום הנקוב

  .מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם

עדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיו, ימולא החסר יבמקרה של ההצדדים מסכימים, כי  . 2.3
 עבודות ולבין קבלנים המבצעים עבורהמזמין על פי התנאים המקובלים בין  ,יפורש הספקאו 

  .והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו בעניין זה כלפי המזמין

" המוגדר במבוא להסכם זה מורכב מיותר מגורם אחד, ייחשבו גורמים אלה הקבלןמקום ש" . 2.4
  כחבים ביחד ולחוד. 

" הקבלןלגרוע מכלליות האמור, מסירת הודעה או הוראה לאחד מאלה המהווים את "מבלי 
  או פעולה עם אחד מהם תראה כמחייבת או מזכה בהתאמה את האחרים. 

  הקבלןוהתחייבויות הצהרות  . 3

  ומאשר בזאת:  , מתחייבהקבלן מצהיר

למיטב ידיעתו גם לא ו - לא ננקטה נגדו כי וישראל,  כי הוא מאוגד ופועל כדין לפי דיני מדינת . 3.1
כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו,  - עתידה להינקט נגדו 

  פשיטת רגל שלו או תוצאה דומה אחרת.

או הסכם, להתקשרותו בהסכם ו/כלשהי, לרבות מכוח דין  כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה . 3.2
התחייבויותיו על כל בהסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיו וכי התקשרותו כל זה ולביצוע 

  או הסכם כאמור. ו/פיו אינם מהווים הפרה של כל דין 

כי הסכם זה מחייב אותו ואכיף כלפיו, וכי אושר כדין על פי מסמכי התאגדותו ונהליו  . 3.3
  הפנימיים. 

הנדרשים על פי כל דין לניהול  ,שיונות ו/או ההיתריםיכי הוא בעל כל האישורים ו/או הר . 3.4
בפרט, לרבות כמפורט  ,התחייבויותיו על פי הסכם זהכל ותו הכללית, בכלל, וביצוע פעיל

 בהזמנה להציע הצעות. 

במשך כל תקופת הסכם זה,               כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הקבלן מתחייב, 
 מדידת מים (מדי מים), כללי" (כהגדרת מונח זה בות"מבדק) שתי( 2תהיינה לכל הפחות 

 הןלפי כללי מדידת מים וניתן ל ו")), אשר אושרכללי מדידת מים(להלן: " 1988 -  תשמ"ח
 ")מנהל הרשות הממשלתיתרישיון על ידי מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן: "

 אינהצד קשור של הקבלן ו/או של יצרן מד המים ובמפורש  אינה) מהן אחת( 1ואשר לפחות 
  הול הקבלן ו/או יצרן מד המים.מצויה בבעלות ו/או בני

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הקבלן מתחייב, כי במשך כל תקופת הסכם זה,               
לפי  ו, אשר אושר)מדידת מים כלליבזה מלאכה" (כהגדרת מונח  י"בת )ינש( 2יהיו לכל הפחות 

) דאח( 1אשר לפחות ו רישיון על ידי מנהל הרשות הממשלתיתלהם כללי מדידת מים וניתן 
מצוי בבעלות ו/או  ואינצד קשור של הקבלן ו/או של יצרן מד המים ובמפורש  ואינמהם 

  .בניהול הקבלן ו/או יצרן מד המים
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והאמצעים  , כוח האדםכי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, היכולות . 3.5
 ברמה מקצועית מעולה.  התחייבויותיו על פי הסכם זהכל כנדרש לצורך ביצוע 

העבודות , לרבות כתב הכמויות והתיאורים הטכניים הקשורים בביצוע זה כל פרטי הסכםכי  . 3.6
כתב הכמויות ומחירי הצעתו כוללים את כל ההוצאות הדרושות וכן כי ; ידועים ונהירים לו

חיריהן לשם קיום ההסכם, על נספחיו וכי ידוע לו כי לא יקבל כל תמורה בגין עבודות שאת מ
 .השמיט מכתב הכמויות

, ואת כל ולרבות ההסכם מסמכי המכרז , בדק ובחן את כלותאת תנאי העבודבדק היטב כי  . 3.7
על פי הסכם זה; וכי העבודות העשויים להשפיע על ביצוע  ,יתר הנתונים הפיזיים והמשפטיים

עמידה  בהתאם להסכם זה, לרבותהעבודות בהתבסס על בדיקות אלה הוא מעריך, כי ביצוע 
בלוח הזמנים, הוא אפשרי ומעשי, וכי התמורה על פי הסכם זה היא תמורה הוגנת עבור ביצוע 

 כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

  מהותה של ההתקשרות  . 4

, בהתאם העבודותמוסר בזאת לקבלן, והקבלן מקבל בזאת על עצמו, את ביצוע המזמין  . 4.1
  . המזמיןהמלאה של  ולשביעות רצונ מעת לעת,המזמין, של  ולתנאי ההסכם ולהנחיותי

מובהר, כי העבודות נשוא הסכם זה מתוכננת להתבצע בהתאם לתוכנית הצטיידות משוערת, 
מחויב  אינו). אולם, מודגש בזאת, כי המזמין נספח ה'המפורטת במסגרת כתב הכמויות (

בוצע מדי מים בהיקף מינימאלי או מקסימאלי כלשהו, והכל ילרכוש מאת הקבלן כמות 
   בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולצרכיו של המזמין.

אספקת מדי המים החדשים, על ידי הקבלן לידי המזמין, תבוצע בהתאם להזמנות בכתב, 
אשר תימסרנה, מדי פעם בפעם, על ידי המזמין, וזאת תוך שאספקת כל כמות של מדי מים 

                     ממועד ) ימים ישהחמ( 5הנקובה בהזמנה נתונה תהא בתוך פרק זמן שלא יעלה על 
  קבלת ההזמנה.

סילוניים מגנטיים - מדי המים נשוא הסכם זה, אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו מדי מים רב . 4.2
מנגנונים יבשים לחלוטין ו/או  1 1/2, "1, "3/4", 1/2"(קר"מ ושאינם קר"מ) בקוטרים: 

 מהירותיים טורבו או דגמים אחרים , וכן מדי מיםבקטרים אלו מדי מים שאינם רב זרמיים
  .מנספח ה', והכל בכפוף ובהתאם למפורט במפרט הטכני שהינו חלק ואילך 2בקטרים "

מדגם אשר אושר לשימוש לפי ובכלל זה יהיו מדי המים יהיו תואמים את הוראות כל דין 
בנוסף ב לכללי מדידת מים, ו33א לכללי מדידת מים, או אושר לשימוש לפי סעיף 33סעיף 

לכללי מדידת  ג33מסומן לפי סעיף  - ולמשך כל יתרת תקופת ההסכם  01.01.2019החל מיום 
  .מים

אום קובעת, מחברת  וכללי ,1.5עד "בקטרים יסופקו על ידי הקבלן שמדי המים החדשים 
 יםכולליסופקו כשהם ואילך  2"חדשים בקוטר מדי מים ואטמים.  הכוללת אל חוזר מובנה

  .אומים ואטמים ,ברגים ,)BSTD(אוגנים נגדים 

תנאי הסכם זה, כולל נספחיו, ובפרט ככל שבידי הקבלן מדי מים פולימרים העונים על 
המים באופן מלא ומושלם, יוכל הוא לספקם בתנאי שהתבריג בגוף מד התנאים הטכניים, 

  מחוזק בפליז.

 -  3/4"ים מים בקטרלהיות מותאמים להתקנה במקום מד  1/2"המים בקטרים על מדי 
 .3/4"מים בקוטר וקוטר התבריג להיות זהים למד המים על אורך מד  ,כלומר

 .מסמכים מחייבים . 4.3

זה להלן,  4.3לעיל, מלוא המסמכים המפורטים בסעיף  1.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
  ון והמעודכן לתאריך הוצאתם, מהווים חלק בלתי נפרד של הסכם זה:בפרסומם האחר

  כללי מדידת מים. . 4.3.1

  מסמכי יצרן, אשר יכללו את המפרטים והוראות יצרן מדי המים. . 4.3.2
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עיין לפני חתימת ההסכם בכל המסמכים, בחן אותם וכי תנאי ההסכם  , כיהקבלן מצהיר בזה . 4.4
 על כל פרטיו ידועים וברורים לו.

  .ת החוק ובטיחותשמירה על הוראו . 4.5

על הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע העבודה והקבלן מקבל  . 4.5.1
לשחררם ו/או לשפותם בקשר  הוכל הבאים מכוחהמזמין בזאת אחריות מלאה כלפי 

או ו/הקבלן על ידי תוגש נגדם בגלל הפרת הוראה כזו שנעשתה  , אשרלכל תביעה
  .ו/או מי מטעמו עובדיו

, 1954 -  תשי"ד ,הוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה , כיצהיר בזאתהקבלן מ . 4.5.2
והתקנות על פיהם, וכי הוא מקבל על עצמו את  1946 ,את פקודת הבטיחות בעבודה

  .האמורותכל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות 

רואה הקבלן עצמו כ"מבצע הבניה" וכ"מנהל  ,לצורך ביצוע העבודה לפי הסכם זה . 4.5.3
  כתוצאה מהאמור לעיל.אלו החובות המוטלות על מלוא " ונוטל על עצמו את עבודה

גרמו יאו נזק שיו/חבלה  ו/או הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה . 4.5.4
לכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד ו/או למי מטעמו ו/או לעובדיו 

המזמין משחרר בזאת את שלישי כתוצאה מביצוע העבודה ו/או בקשר לכך. הקבלן 
מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה מנהל ו/או מי מטעמם הו/או 

  .כאמוראו נזק 

ינים באחריותו יבשל כל הוצאה בגין ענהמזמין הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את  . 4.5.5
המזמין . המזמיןהראשונה של  וד לפי דרישתיימ ,לעיל 4.5.4של הקבלן כאמור בסעיף 

מכל סכום לקבלן, כאמור לעיל, זכאי לנכות את סכום השיפוי ו/או הפיצוי המגיעים 
 בקשר לכך. הזה וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופותילהסכם שיגיע לקבלן בהתאם 

  המזמיןנהלי העבודה מול  . 5

  הגורם המוסמך . 5.1

            רשאי או חייב לבצעה על פי ההסכם,  מיןשהמזאו פעולה למזמין סמכות שנתייחדה 
המזמין, באמצעות הגורמים המוסמכים יכול שתיעשה על ידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי 

  )."הגורם המוסמך", מלכתחילה או בדיעבד (להלן: לכך אצל המזמין

את שמו בזאת את המהנדס להוציא אל הפועל בך מסמי המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור, 
כל הסמכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ולבצע את כל הפעולות שהוא רשאי או חייב לבצען 

  על פי הסכם זה, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה.  

  מנהל הפקידיו וסמכויותיו של ת . 5.2

להפעיל את מנהל הבזאת את  ךמסמי המזמיןבנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  . 5.2.1
הפעולות אשר הפעלתן וביצוען מסורות על פי הסכם זה כל הסמכויות ולבצע את כל 

מנהל לפרש הוראות המבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל, רשאי . מנהלהבידי 
ההסכם וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. 

למען הסר ספק מובהר, כי אין מנהל הפוסק האחרון בנושא זה. הבכל מקרה יהיה 
להפעיל את הסמכויות ולבצע את הפעולות  המזמיןשל  וך כדי לגרוע מסמכותבכ

, לרבות מנהלהו ו/או לבדוק ו/או לתקן את המאושר כאמור על ידי האמורות בעצמ
  באמצעות המהנדס. 

הקבלן מצהיר ומסכים בזה, כי כל עניין שבהסכם זה ובנספחיו, הנתון לטיפולו ו/או 
מנהל סופית (בכפוף לסמכות ההל, תהא החלטתו של מנהלשיקולו ו/או להכרעתו של 

  המזמין כאמור לעיל) ותחייב את הצדדים ללא ערעור.

רשאי לבדוק את מנהל הזה, יהיה הסכם לפי למנהל בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת  . 5.2.2
. כן ההסכםהעבודה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם בביצוע ביצוע 
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ואת  המזמין, את הוראות ההסכםמפרש כהלכה את לבדוק אם הקבלן מנהל הרשאי 
  הוראותיו הוא.

במקום העבודה וכן בכל בית מלאכה  ,בכל עת ,לבקרלמנהל הקבלן חייב לאפשר  . 5.2.3
ידי הקבלן או עבורו לשם הוצאה לפועל  ובכל מקום אחר אשר בו נעשית עבודה על

צוע ולצורך יקורת של העבודה, של טיב החומרים ושל קצב הביבביצוע וזאת לצורך 
  ימצא לנכון.הבלעדי, קול דעתו ילפי שמנהל, השכל מטרה אחרת 

מנהל הנעשתה והודעה בכתב מצד  , אשררשאי לאשר או לפסול כל עבודהמנהל ה . 5.2.4
רשאי לבדוק מנהל הלקבלן או האחראי מטעמו במקום העבודה תיחשב כמספקת. 

  צוע העבודה.ולבחון בעצמו או בעזרת מישהו אחר, כל חומר שמשתמשים בו לבי

  נזיקין אחריות ו . 6

  נזק לגוף ולרכוש . 6.1

למזמין ו/או  מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה הקבלן יהא אחראי לכל נזק  . 6.1.1
לבעל חיים ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני ו/או  לעירייה

או מחדל מעשה ו/שהו מחמת כל שלישי כלמשנה, עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד 
אי ביצוע ההסכם או ו/הסכם הגורם אחר הקשור בביצוע כל או ו/מקרה אסון ו/או 
או מצד ו/או קבלני משנה שיעסיק ו/בשלמות מצד הקבלן ההסכם אי ביצוע ו/או 

ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין ו/או הסכם זה  או שכירי קבלני המשנהו/שכיריו 
וך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות נזקים , בין אם הדבר כרו/או הוראות המזמין

כל  ,על חשבונו הוא ,לתקןיהיה ועל הקבלן  ,הנגרמים כתוצאה משימוש בכלי רכב
, כאמור, או לשלם פיצויים בגין הנזק מושנגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה נזק 

ולפצות  ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מייד עם דרישה ראשונה מאת המזמין
 תוגש בקשר עם כל נזקאשר העירייה על חשבונו הוא בגין כל תביעה המזמין ו/או ת א

ו/או אי ביצוע ו/או אי כתוצאה מביצוע  מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה 
 .העבודות הכלולות בהסכםביצוע בשלמות של 

צוע טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודות או כי לא היה ליקוי בבי
  עליו נטל ההוכחה. - העבודה או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

          אין באמור בסעיף זה להקנות לצד שלישי כל זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית לו  . 6.1.2
  על פי כל דין.

  פגיעה בזכויות קנייניות . 6.2

, היטל וכיוצא באלה, בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק המזמיןהקבלן יפצה וישפה את 
הנובעים מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או 

              יסופקו על ידי הקבלן לצורך ר שאזכויות דומות, במהלך השימוש בציוד ובחומרים 
  .העבודותביצוע 

  שיפוי . 6.3

מתחייב הקבלן  - זה  6סעיף פי על באופן מיוחד ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו  . 6.3.1
פקודת הנזיקין (נוסח על פי בגין כל תביעה ה עירייהמזמין ו/או הלפצות ולשפות את 

 .כל חוק אחרפי לכל חוק שיבוא במקומה, או פי לחדש), כפי שתתוקן מזמן לזמן או 

 המזמין ו/או את העירייה,לפצות ולשפות את  יהיה הקבלן חייבבנוסף לאמור לעיל,  . 6.3.2
העירייה לשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל, המזמין ו/או חויב יבגין כל סכום ש

לשאת  ועלישב בו ו/או יהעירייה בפועל את הסכום שנתחיהמזמין ו/או  םקודם ששיל
קבלן מכל סכום שיגיע לכאמור העירייה זכאי לנכות סכום המזמין ו/או היה יבו וכן 

לשלם פיצויים ו/או תשלום ץ אלשהמזמין ו/או העירייה ייובכל מקרה  נאת המזמין
הקבלן מתחייב  - כאמור ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה נזק לאחר כלשהו בקשר 

הפרשי הצמדה וריבית והוצאות  בתוספתלשלם כל פיצוי או תשלום כאמור וכל זאת 
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שכר טרחת עורך דין ולרבות הוצאות , לכךבהן בקשר  ועמדשהמזמין ו/או העירייה 
והכל בכפוף לכך שהמזמין נתן לקבלן  הודעה על קבלת והכנת עדים ומומחים, 

  הדרישה מייד עם קבלתה ונתן לקבלן  את האפשרות להתגונן.

על פי  המזמיןאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות 
  הסכם זה או על פי כל דין.

על פי סעיפים  המזמיןטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את להב . 6.3.3
לנכות או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו לקבלן על  המזמין, רשאי 6.3.2 -  6.3.1

פיות, וזאת על פי פי הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות הכס
 .המזמיןהמשפטי של היועץ חוות דעת 

בהתאם  ,הקבלןעל ידי הופקדה אשר  ,מוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע
העירייה ו/או הצדדים המזמין ו/או , נועדה גם לפיצוי להלן להסכם 7.1לסעיף 

 ,כלי רכבעל ידי גרמו ילרבות נזקים שי שלישיים בגין הנזקים בסעיף זה לעיל,
  .1970 - כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי (נוסח חדש), תש"ל 

רשאי לחלט את הערבות לביצוע במלואה או המזמין ו/או מי שהוסמך לכך על ידו, 
המזמין ו/או בחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי 

  .זה 6בסעיף בגין הנזקים שפורטו העירייה 

האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת  . 6.3.4
מנהל ו/או העל הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על המזמין ו/או המהנדס ו/או 

פי , או על 1970 - מי מטעמם אחריות, על פי פקודת הבטיחות בעבודה (נ"ח), תש"ל 
, או על פי תקנות מכוח חיקוקים אלה 1951 - חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 

בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין 
             - "תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת 

מנהל ו/או מי מטעמם, ביחד ולחוד, ההמהנדס ו/או יפצה הקבלן את המזמין ו/או 
בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתוצאה מכך וישפה כל אחד מהם בגין כל חיוב 

 שהוטל עליהם.

מנהל ו/או מי מטעמם לא ישאו המוסכם ומוצהר בזה, כי המזמין ו/או המהנדס ו/או  . 6.4
 ר לביצוע העבודות.באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה ו/או מחדל כלשהם בקש

למען הסר ספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן לקבלן על ידי המזמין  . 6.5
לרבות, אישור סיום שלב משלבי ביצוע העבודות,  - מנהל ו/או מי מטעמם הו/או המהנדס ו/או 

אישור חשבונות, אישורים במסגרת פעולות רישוי, אישור זהות קבלני המשנה, ספקים, 
לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או  - יצרנים, חומרים, ציוד וכיוצא באלה 

מנהל ו/או מי מטעמם ו/או כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע ההמהנדס ו/או 
 מאחריותו לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.   

די לגרוע מתוקפן של התחייבויות מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כ . 6.6
כדי לגרוע מאחריות  זה 6סעיף אין בהוראות וכן כי  זה 6סעיף הקבלן ו/או אחריותו לפי 

  הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין.

  ביצוע ערבות . 7

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ין, למזמימציא הקבלן  ,ד חתימת הסכם זהמבמע . 7.1
 25 בסעיףבסכום כנקוב התחייבויותיו על פי ההסכם, מלוא ובלתי מותנית, להבטחת מילוי 

 )1'(דנספח , ובנוסח המצורף להסכם זה כ)2נספח ב'נספח ההוראות והתנאים המיוחדים (ל
  .")הערבות לביצוע(להלן: " י נפרד הימנוומהווה חלק בלת

נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 26 בסעיףהנקוב  הערבות לביצוע תהא צמודה למדד
כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד האחרון בו הוגשו ההצעות למכרז , )2נספח ב'(

תעמוד בתוקפה לביצוע המדד הידוע בחודש בו תחולט הערבות. הערבות והמדד הקובע יהיה 
  הערבות תינתן לפקודת "מי הרצליה בע"מ".. להלן 10 בסעיףאמור כתקופת ההסכם,  עד תום
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נספחיו,  הערבות לביצוע תינתן, בין היתר, בקשר עם התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה על
, במסגרת הסכם זה ונספחיוהעבודה לפי לוח הזמנים שייקבע ביצוע , מבלי למעטלרבות, אך 

  .לעיל 6בסעיף העירייה ו/או צדדים שלישיים, כאמור או המזמין ו/להבטחת פיצוי וכן 

כות, לפי שיקול דעתו מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל ולהלן, המזמין שומר לעצמו את הז
הבלעדי, להקטין את סכום ערבות הביצוע, הנדרשת מהקבלן וזאת לאחר חלוף פרק זמן 

 מתחילת ביצוע העבודות ובהתאם להתקדמותן.

אם תקופת ההסכם תימשך מעבר לתקופה החוזית, בלעיל,  7.1בסעיף קטן על אף האמור  . 7.2
תנאים שפורטו לעיל, אותם , על הקבלן לחדש את הערבות לביצוע, בלהלן 10בסעיף אמור כ

החלטת המהנדס  ) חודשים.שלושה( 3 - , אך לא פחות מעל ידי המהנדסלתקופה שתקבע 
 בעניין זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. 

כאמור למזמין, ומצא לביצוע, אשר תל הערבות ש המתחייב הקבלן להאריך את תוקפבנוסף, 
) עשר- ארבעה( 14, לפחות האישור מהבנק על הארכת תוקפלמזמין לעיל, מיוזמתו, ולהמציא 

יהא . מובהר במפורש כי במקרה שהקבלן לא ימלא אחר התחייבות זו היום לפני מועד פקיעת
 .דמת לקבלןללא כל התראה מוקהביצוע ערבות  ןפירעולדרוש את המזמין זכאי 

הוראות כנדרש על פי העבודות, הקבלן לא יתחיל בביצוע באם מוסכם בזה בין הצדדים, כי  . 7.3
זכאי  אהי, מנהלההקבלן ללא אישור על ידי , או בכל מקרה של הפסקת עבודה הסכם זה

 לחלט ולממש את הערבות לביצוע שנתן הקבלן.המזמין 

     עשו בכתב יינויים בהיקף ההסכם שיהקבלן מתחייב להתאים את סכום הערבות לביצוע לש . 7.4
 מנהל.העל פי הוראות 

               רף הקבלן להצעתו במכרז יערבות לביצוע, הערבות שצלמזמין לא ימסור היה והקבלן  . 7.5
 רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.והמזמין לא תוחזר 

הערבות לביצוע, את למזמין כדי לגרוע מחובתו של הקבלן ליתן לעיל אין באמור בסעיף זה 
 כמפורט לעיל.

.  לשיעורין, כולו או חלקו, בפעם אחת או לביצוע הא רשאי לגבות את סכום הערבותהמזמין י . 7.6
סכום כלשהו, ישלים הקבלן מיידית את סכום הערבות לביצוע  הערבותמגבה והמזמין היה 

  לסכומה המקורי. לביצוע 

ה הופרה על ידי הקבלן הוראה או בכל עת בלביצוע  הא רשאי לחלט את הערבותהמזמין י . 7.7
וכן לעיל  7.1 ףכמוגדר בסעי ,אשר להבטחת קיומן נתנה הערבות ,הצהרה על פי הסכם זה

  הקבלן על פי הסכם זה.את מלמזמין לגביית כל הכספים המגיעים 

עומד לפקוע בתוך  במקרה בו תוקף הערבותלביצוע,  רשאי לחלט את הערבותיהא המזמין כן 
לעיל  7.1 ףבסעילמרות שטרם הגיע המועד האמור וזאת ) ימים ואחד- עשרים( 21 - מ פחות

  והקבלן לא האריך את תוקפה של הערבות.  

המצאת  או על פי כל דין, במצב של איו/על פי הסכם זה המזמין, של  ומבלי לגרוע מזכויותי . 7.8
רשאי לעכב את פירעונם המזמין הא יהארכתה כנדרש,  השלמתה או אי , איעלביצו הערבות

על פי הסכם זה, ולהשתמש בכספים המעוכבים  ,או שיגיעו לקבלן ,של חשבונות המגיעים
  למטרות עבורן נועדה הערבות.

 הנובעות מעצם הפרת ההסכם או הנובעות מאיהמזמין, אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות 
               הארכתה, ואין בזכות העיכוב הנזכרת לעיל  השלמתה או אי , אילביצוע רבותמסירת הע

לעכב, לקזז או להפחית סכומים אחרים על פי הוראותיו האחרות המזמין כדי לפגוע בזכויות 
  של ההסכם.

ערבות לביצוע, לרבות מס ה השלמת או הארכתהוצאת, הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות ב . 7.9
 .(אם וככל שתחול חובת ביול) בולים
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ת וניתנת לחילוט על יאוטונומית, בלתי מותנ ההינערבות הביצוע, כי  ,יובהר ,למען הסר ספק . 7.10
ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש המזמין, פי פנייה חד צדדית של 

 .מאת הקבלןלביצוע תחילה את סכום הערבות 

  ציוד וחומרים . 8

  החומרים איכות הציוד ו . 8.1

, טיבם וסוגם, יהיו המעולים העבודותאיכות הציוד והחומרים אשר ישמשו בביצוע  . 8.1.1
  ביותר, אלא אם נקבעו בהסכם זה במפורש איכות, טיב או סוג מסוים. 

הציוד שיסופק על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
יהיו  העבודותבלן לצורך ביצוע החומרים שיסופקו על ידי הקיהיה שלם ושמיש ו

יתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות . הציוד והחומרים חדשים ושלמים
על פי המפרט הכללי)  - , לרבות כתב הכמויות (ובהיעדר מפרטים טכניים ההסכם

  ולדרישות כל דין.

מנהל, ימציא הקבלן למנהל המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, לפי דרישת 
 מים, אשר כדוגמתו בכוונתו לספק במסגרת העבודות נשוא הגמאות של מד דו

מנהל את מד המים, מתחייב הקבלן לספק במסגרת הלאחר אישור  .הסכם זה
 מדי מים, התואמים למד המים, שאושר כאמור אך ורק העבודות נשוא הסכם זה 

  .מנהלהעל ידי 

לה בהתאם לדוגמאות עדר תקנים ו/או מפרטים לציוד ולחומרים, יהיו איבה
  .המזמיןשיאושרו על ידי 

הקבלן יהא אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בציוד ובחומרים,  . 8.1.2
  .מנהלהוזאת אף אם עמדו הם בבדיקות התקנים הישראליים ואושרו על ידי 

, כי ציוד, חומרים או עבודה כלשהי אינה בהתאם להסכם, יודיע על כך מנהלהקבע  . 8.1.3
ובהתאם ללוח מנהל הקבלן יהיה חייב לתקן את הליקוי בהתאם להוראות לקבלן, וה

עשרים ( 24בתוך  - מנהל לוח זמנים כאמור הובאם לא קבע  הזמנים שקבע לכך
  מנהל את אי התאמתם.ה) שעות מעת שיקבע וארבע

למען הסר ספק מובהר, כי האמור בסעיף זה יחול במלואו גם אם הציוד, החומרים 
  .ואו אושרו על ידהמזמין ו על ידי או העבודה נבדק

לבצען, המזמין , רשאי לעיל 8.1.3לפי סעיף מנהל הלא הקבלן אחר הוראות ילא מ . 8.1.4
 או באמצעות אחרים, על חשבון הקבלן.  ובעצמ

  הבעלות בציוד ובחומרים  . 8.2

מדי המים  יורה המזמין לקבלן לספק את הם/אליו ים/המובאים לאתרמדי המים  . 8.2.1
עד למועד מסירתם בפועל לידי המזמין , אולם המזמיןיראו כעוברים לבעלות 

                 , על כל המשתמע ולרבות האחריות עבור שמירתם וטיבם נשארת בידי הקבלן
              . אחריות הקבלן כאמור היא בלתי מסויגת כל הסיכונים הנובעים בקשר לכך

  וח עליון.ותחול גם במקרה של כ

  תחזור הבעלות בהם לידי הקבלן.מנהל הכאמור על ידי מדי המים עם פסילת  . 8.2.2

המזמין כאמור על ידי במדי המים למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי קבלת הבעלות  . 8.2.3
  אינה ראיה לאישור טיבם.

 מחיר מוצר שווה ערך (שו"ע) . 8.3

אי הקבלן להציע בכל מקום שמצוין שם יצרן או שמו המסחרי של חומר ו/או מוצרים, רש
  מנהל.ה(שו"ע) באישור ושווה איכות מוצר שווה ערך 
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מנהל, יחויב הקבלן להשתמש במוצר הנתון במכרז / הסכם הבאם המוצר לא יאושר על ידי 
  .וזאת במחיר, שהוצע על ידי הקבלן וללא כל תוספת מחיר

ב במכרז / למען הסר ספק, מובהר כי אישור שו"ע לקבלן לא יגרום לתוספת במחיר הנקו
  הסכם, אך למנהל הזכות להתאים את המחיר באם המוצר זול יותר מהמוצר הנקוב.

  סילוק יד  . 9

  בקרות אחד או יותר מהנסיבות הבאות: . 9.1

ה של הפרה שאינה יסודית, ובלבד יהפרת יסודית של הסכם זה או הפרה שני . 9.1.1
 הודיע לקבלן בפעם הראשונה על דבר ההפרה, או הפרה שאינה יסודיתשהמזמין 

על דבר המזמין ) ימים מהמועד בו הודיע לו שלושה( 3 שהקבלן לא תיקנה בתוך
  בהודעה. המזמין  ההפרה או בתוך המועד שקבע

, כאמור בהסכם תחילת הביצועשנקבע לכשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה במועד  . 9.1.2
) ימים להוראות בכתב שלושה( 3, או הפסיק את הביצוע ולא ציית תוך זה לעיל ולהלן

להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק הקבלן מביצוע מנהל האת מ
 .העבודה בכל דרך אחרת

  .להלן 15.2 כשארע אחד מן המקרים המנויים בסעיף . 9.1.3

אינה מנהל ההפרת הוראה כלשהי מהוראות ההסכם על ידי הקבלן, שעל פי אישור  . 9.1.4
את מבכתב המזמין  קון או לא תוקנה במועד שנדרש לכך, בהודעה שקיבלניתנת לתי

ממועד ) ימים שבעה( 7, או במקרה ולא נקבע מועד בדרישה כאמור, תוך מנהלה
  קבלת הדרישה כאמור.

  רצופים, או הסתלק מביצועו. ) ימים שבעה( 7עבודות במשך ההקבלן זנח את ביצוע  . 9.1.5

שהקבלן מתרשל בביצוע מנהל השל  הוכחות להנחת דעתוהמזמין כשיש בידי  . 9.1.6
ההסכם ולא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע העבודה בהתאם להסכם, על נספחיו 

  לבצע את הפעולות הנזכרות לעיל.המזמין התריע בכתב על כוונת מנהל הו

סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי מכדי להבטיח את השלמתה במועד מנהל הכש . 9.1.7
) ימים שלושה( 3שלמתה, והקבלן לא ציית תוך הסיום, או המועד שהוארך לה

  .כאמורלנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה מנהל את המלהוראה בכתב 

 3לעיל ולא ציית תוך  8כשהקבלן לא השתמש בחומרים הדרושים, כפי שנזכר בסעיף  . 9.1.8
ט אמצעים הדרושים ולהשתמש לנקומנהל את המ) ימים להוראה בכתב שלושה(

  .לעיל 8בסעיף בחומרים הדרושים, כפי שנזכר 

כשהקבלן היסב את ההסכם כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה לביצוע  . 9.1.9
  בכתב.המזמין, העבודה מבלי לקבל את הסכמת 

שהקבלן או אדם אחר, בשמו של מנהל השל הוכחות להנחת דעתו המזמין כשיש בידי  . 9.1.10
הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה אחרת כלשהי, 

  בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

  לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שלהלן, וזאת מבלי לגרום לפקיעת ההסכם: המזמין רשאי 

, על ןאו מקצת ן, כולהעבודותעי, את המשך ביצוע להפסיק, דרך קבע או באופן אר . 9.1.11
רשאי להורות המזמין ידי הקבלן או עובדיו או קבלני משנה מטעמו. מוצהר בזאת, כי 

לקבלן להפסיק את עבודתו כאמור הן לאלתר והן לאחר תקופת זמן שתאפשר 
  .העבודות להתארגן להמשך ביצועלמזמין 

(לרבות אך מבלי לגרוע  קבלן אחרצעות להמשיך בביצוע העבודות בעצמו ו/או באמ . 9.1.12
, למזמיןאו בכל דרך אחרת הנראית להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז) 

  כולו או מקצתו, או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או באופן ארעי.
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אינה לעיל  9.1.12 -  9.1.11בהתאם לסעיפים המזמין למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי פעולת  . 9.2
  מביאה את ההסכם לידי גמר, ואינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

כאמור תעמודנה בתקפן, אולם המזמין ההתחייבויות שקיומן נמנע מהקבלן על ידי פעולות 
אחרים זולתו. ההתחייבויות שקיומן לא נמנע מילוין ייעשה עבור הקבלן ועל חשבונו, על ידי 

  מהקבלן, יעמדו בעינן.

  , במישרין ו/או בעקיפין.כאמור לעילבגין פעולותיו  וזכאי מהקבלן להחזר הוצאותיהמזמין  . 9.3

זכאי לגבות מהקבלן את המזמין הא י, לעיל 9.1.12 כמו כן, בנסיבות האמורות בסעיף
  עבור הוצאות מנהליות.) עשר אחוזים- שנים( 12%, בתוספת והוצאותי

את העבודה באמצעות קבלן אחר, ישא להמשיך המזמין בחר ימבלי לגרוע באמור לעיל, אם 
הקבלן, על חשבונו, בכל ההוצאות הכרוכות בכך, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות הוצאות 

  לן האחר.פרסום מכרז חדש, אם יפורסם, הוצאות ההתקשרות עם הקב

  לקבלן, בכתב.המזמין ודיע על כך י, לעיל 9.1 בחר המזמין לאחוז באמצעים כמפורט בסעיף . 9.4

לחלט את הערבות המזמין זכאי , לעיל 9.1 בחר המזמין לאחוז באמצעים כמפורט בסעיף . 9.5
עקב הסכם מאת המזמין . כל הכספים המגיעים לקבלן עילל 7הקבלן לפי סעיף שמסר לביצוע 

זה או הסכם אחר, וכן סכום הערבות לביצוע שהפקיד הקבלן ישמשו לתשלום ההוצאות 
  העבודה.להמשך ביצוע הכרוכות בפועל 

ישא הקבלן בהפרש שבין החשבון לו , לעיל 9.1 בחר המזמין לאחוז באמצעים כמפורט בסעיף . 9.6
, לבין עלות העבודה בפועל עד לסיום תקופת ההתקשרות היה משלים את העבודה במלואה

, וכל זה 9במפורש במסגרת סעיפי המשנה של סעיף  ותת האמורו, בתוספת התוספלמזמין
  שאת בהם על פי הסכם זה.תשלום ו/או דמי נזק אחרים אשר על הקבלן ל

או אובדן, ו/הפסד ו/או  הוצאהו/או  בעד כל נזקהמזמין ו/או העירייה הקבלן יפצה את  . 9.7
  עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן או מטעמו. הםישירים ועקיפים, שייגרמו ל

מבלי לגרוע מאיזו מבין הזכויות הנתונות בידי המזמין בהתאם להסכם זה ו/או הוראות כל  . 9.8
, לרבות לעילזה  9המשנה של סעיף  זכאי לקזז את הסכומים האמורים בסעיפיין דין, המזמ

  טרם הגיע מועד פירעונו, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן ממנו.שסכום בלתי קצוב וסכום 

  י כל דין.על פי הסכם זה או על פלמזמין אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים העומדים  . 9.9

  תקופת ההסכם .10

           יום ב , אשר תחילתהחודשים) שלושים וששה( 36לתקופה של תוקפו של הסכם זה  . 10.1
   ").ההסכם המקוריתתקופת (להלן: "           יום ב סיומהו

תקופת ההסכם המקורית הינה  זה לעיל, מוסכם, כי מאחר ותחילת 10.1בסעיף חרף האמור 
, ולאור רצונו של המזמין, כי תקופת ההסכם תחפוף "שנות תקציב" 01.01.2018לאחר יום 
תקופת ההסכם באופן שבו תסתיים תקופת ההסכם המקורית ביום  תקוצרבשלמות, 

 , ובכפוף לאמור ביתר הוראות הסכם זה.31.12.2020

) ששת( 6ובכל מקום אחר בהסכם זה לעיל ולהלן, מוסכם כי  לעיל 10.1בסעיף על אף האמור  . 10.2
החודשים הראשונים של תקופת ההסכם המקורית ישמשו כתקופת ניסיון, אשר במהלכה 

הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים, בכל עת,  ו, לפי שיקול דעתהמזמיןהא רשאי י
ולקבלן לא תהא והוא מוותר בזה מראש מראש,  םמיי) שלושים( 30של לפחות  בכתבבהודעה 

מנהל ההמהנדס ו/או ו/או המזמין ו/או העירייה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 
 . ו/או מי מטעמם בעניין זה

ההסכם להאריך את תקופת  , לפי שיקול דעתו הבלעדי,הזכותהקבלן מעניק בזה למזמין את  . 10.3
                  12) תקופות אופציה בנות שתי( 2 - בו בהסכם זה, המקורית, באותם תנאים שנקבע

, אשר תחילתן עם תום ")ת האופציהותקופ) חודשים כל אחת (להלן ביחד ולחוד: "עשר- שנים(
 .תקופת ההסכם המקורית
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בכך  וודיע על רצונית האופציה בתנאי שותקופכל אחת מל ווכל לממש את זכותהמזמין י . 10.4
ם לפני תום תקופת מי) ישיםלוש( 03, אשר תימסר לקבלן לכל הפחות בכתבבהודעה לקבלן 

  ן.ית האופציה, לפי העניותקופכל אחת מאו ההסכם המקורית, 

כמוותר על זכות ההארכה וכל הודעה אחרת לא המזמין יחשב ילא התקבלה הודעה כאמור, 
  תהא תקפה, אלא בהסכמת הצדדים בכתב.

 לו על הצדדים הוראות הסכם זה, בשינויים המחוייבים.בכל אחת מבין תקופות האופציה יחו . 10.5

ההסכם המקורית " בהסכם זה משמעו, הן תקופת ההסכםתקופת למען הסר ספק, המונח " . 10.6
  .והן תקופת האופציה, הכל לפי העניין

  התמורה  .11

  התמורה הכוללת והסופית . 11.1

מין המזשלם יוכל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, העבודות תמורת ביצוע  . 11.1.1
, (נספח ה') ובהתבסס על הצעת המציע על כתב הכמויות ים, המבוססםמילקבלן סכו

מנהל והמזמין, והכל הביצוע בפועל, אשר אושרו על ידי הבהתאם לכמויות וזאת 
   )."התמורה"(להלן: בהתאם לקבוע בהסכם זה 

               מובהר ומודגש, כי למזמין תעמוד הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם 
            אספקת מדי המים נשוא את לכל יתר הוראות הסכם זה לעיל ולהלן, לדרוש 

כתב הכמויות ו/או במסגרת  יםהמפורטבהיקף גדול ו/או קטן מההיקפים הסכם זה 
 העבודותהמכרז ו/או הסכם זה, ואת הקבלן יחייבו מחירי הצעתו ביחס לכל כמויות 

על ידו בהתאם ומכוח הסכם זה, והקבלן מוותר נה תבוצע, אשר (אספקת מדי המים)
 .במפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

הינה בעבור  זה, 11שתשולם לקבלן, בכפוף ליתר התנאים, האמורים בסעיף  התמורה . 11.1.2
וחדים, עבור , לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים המיכל העבודות נשוא ההסכם

כל הקשיים שפורטו בהסכם זה ובנספחיו ותיכלל במחירי היחידה של הסעיפים 
כל בהוצאות הקבלן יכללו יכן כמו השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל. 

ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות וכן העבודות הנוספות, אשר תמורתן 
והמפורטים בהסכם זה, בהסכם כלולה במחירי היחידות של הסעיפים השונים 

 הכללי ובמפרטים הכלליים והכוללים, בין היתר, עבודות התארגנות, ביטוח וכדומה.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם, בכל מקום  . 11.1.3
בו נרשם במסגרת ההסכם ו/או נספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבונו", פירושו כי 

, בתשלום הרלוונטי עבור החומרים המזמיןית, מבלי לחייב את הקבלן ישא בלעד
ו/או הציוד ו/או העבודה ו/או כל תשלום אחר, הנוגעים לנושא אליו מתייחס המושג, 

 לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן, נשוא התשלום.

לקזז, להפחית, לעכב או המזמין מזכות כדי לגרוע לעיל  11.1.1אין בהוראות סעיף  . 11.1.4
 לנכות, בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.

  חודשיים ותשלומם חשבונות  . 11.2

העבודות בחודש שנסתיים , בכפוף להשלמת חודשייםשלם לקבלן תשלומים יהמזמין  . 11.2.1
  .המזמיןהמלאה של  ולשביעות רצונ

מפורטים לפי חודשיים , חשבונות מנהלהו, לאישור הקבלן יגיש מדי חודש בחודש . 11.2.2
 ").החודשיהחשבון " :כתב הכמויות (להלן

העתקים ובמתכונת שתידרש על ידי  )שני( 2 - בהחודשיים הקבלן יגיש את החשבונות 
  .מנהלה

(אספקת מדי לעבודות יכלול את כל תביעות הקבלן המתייחסות חודשי כל חשבון 
. תביעות שלא נכללו בחשבון ובגין החודש שנסתיים ועד למועד הגשתהמים בפועל) 



  93

, והקבלן מסכים כי לא יוכל הביניים כמפורט לעיל, תראינה כאילו ויתר עליהן הקבלן
להעלות דרישות ו/או תביעות כאמור לאחר מועד זה, והוא מוותר על כל טענה ו/או 

  .דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו

גרוע מהאמור בפסקה דלעיל ואף אם נקבע בכל מקום בהסכם זה ו/או מבלי ל
כאמור במועד מאוחר יותר, חודשי בנספחיו אחרת, מוסכם כי גם אם ישולם חשבון 

ובמפורש להסכם,  11.4הוראות סעיף ו יחול לאכאמור חודשי הרי שלגבי כל חשבון 
לגבי החשבון החודשי הנ"ל, והסכומים הכלולים  קרויותישולמו התיי ולאיחולו  לא

הפרשי הצמדה למדד ו/או הפרשי שערי מטבע, והקבלן מוותר  ושאיי לאבמסגרתו 
  .במפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר לכך

המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי  ,יצורפו חישובי כמויותחודשי לכל חשבון 
כנקוב  - מספר ההסכם מנהל וכן יצוינו הודשי, מסמכי תיעוד לפי דרישת החהחשבון 

 נטי כפי שיימסר לקבלן.ווומספר הסעיף התקציבי הרל - בחוברת מכרז זו 

אצל לקבלן ותאריך קבלתו החודשי אלה לא יצורפו, יוחזר החשבון  אם מסמכים ב
 ומר הנלווה.רוף החיבצ ,בשניתהחודשי יהיה התאריך בו נתקבל החשבון המזמין 

שלאחר , ) בחודשעשרה( 10 - ) עד האחד( 1 - בין הלמנהל יגיעו החודשיים החשבונות  . 11.2.3
) יום שלושים( 30יבדוק את החשבונות החלקיים תוך מנהל החודש ביצוע העבודה. 

 . ) יוםשלושים( 30אליו ויעבירם לאישור המהנדס בתוך מיום הגעתם 

פנים ואופן משום "אישור חשבונות" מהווה בשום  אינהמנהל המודגש, כי בדיקת 
מנהל, כי החשבונות מאושרים הוזאת אף אם ציין  - כמשמעותו במסגרת הסכם זה 

אישור המהנדס, בהתאם להוראות הסכם זה להלן,   אך ורקומובהר, כי  - מבחינתו 
  יהווה אישור חשבונות מבחינת המזמין, לכל דבר ועניין.

גורם ידי המהנדס, יועברו לתשלום ל יאושרו עלהחודשיים לאחר שהחשבונות 
ממועד המצאת כל ) ימים ארבעים וחמישה( 45וישולמו תוך המוסמך אצל המזמין 

מנהל לכל המאוחר עד ה, ובלבד שהחשבונות החלקיים נתקבלו על ידי חשבון חלקי
  .) בחודש שלאחר ביצוע העבודה בהתאם לאמור לעילעשירי( 10 - ליום ה

במלואו על ידי חודשי לא יאושר חשבון לעיל, היה ו 11.2.3 עיף קטןעל אף האמור בס . 11.2.4
, הסכום שאינו שנוי לעיל 11.2.3עיף קטן בסהמהנדס, ישולם במועד האמור 

תשולם לא יאוחר ממועד  -  תאושר על ידי המהנדסו היה -  ויתרת הסכום, במחלוקת
 של החודש הבא.החודשי ן החשבון רעויפ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ייחשב כל אישור סעיף ו/או כמות ו/או מחיר 
מנהל יוכל לבצע שינויים בכל הכלשהם בחשבון החודשי, כאילו שולמו על חשבון ו

 אישור שניתן בחשבונות החודשיים, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.

כדין, כפי שיהיה מס ערך מוסף לם לקבלן יתווסף שישו ,לכל תשלום. תשלום מע"מ . 11.2.5
במועד  ,לקבלןמס הערך המוסף הא רשאי לשלם את המזמין י ביום ביצוע התשלום.

 לטונות המס וזאת כנגד חשבונית מס כדין.מס הערך המוסף לשבו עליו לשלם 

 תשלום שלא שולם במועדו . 11.3

ית פיגורים שנתית בשיעור שא ריבי ,בהתאם להוראות הסכם זה ,תשלום שלא שולם במועדו
בו צריך היה יום האחרון הכפי שתפורסם מדי פעם, החל מ ,הריבית של החשב הכללי

ועד לתשלומו בפועל והצדדים מוותרים על כל סעד אחר בגין הפיגורים התשלום להשתלם 
 ,ספק, הוראות סעיף זה לא יחולו על תשלומים תהסרל לרבות תביעת הפרשי הצמדה.

ו/או לא אושרו על ידי המהנדס, כאמור מנהל העל ידי ונות שלא נבדקו הנקובים בחשב
  לעיל. 11.1ף סעימסגרת ב

, כי יחול לצורך ביצוע במפורשלגביו  אם צוין קאך וריחול זה  11.4סעיף ( הפרשי הצמדה . 11.4
 ))2נספח ב'לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ( 28 יףסעהעבודות נשוא הסכם זה במסגרת 
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תשולמנה כלל התייקרויות,  לאנשוא הסכם זה העבודות מודגש ומובהר, כי במסגרת  . 11.4.1
יהיו כל הפרשי הצמדה של המחירים שהוצעו על ידי הקבלן במכרז,  לאוכמו כן, 

ביצוע העבודות אשונים שלאחר תחילת ) החודשים הרעשר- שנים( 12וזאת במהלך 
 .נשוא הסכם זה

אם וככל שתקופת ההסכם תוארך מעבר לתקופת ההסכם המקורית, תבוצע הצמדה  . 11.4.2
של המחירים הנקובים במסגרת הצעת הקבלן בהתאם לשיעור עליית המדד ביום 
הראשון של אותה תקופת אופציה (שיעור המדד באותו יום) ביחס למדד ההתחלתי 

תשולמנה  לאסום המכרז, ולאחר המועד האמור וההצמדה כמתואר לעיל במועד פר
 .התייקרויות ו/או הפרשי הצמדה נוספים ו/או אחרים במהלך אותה תקופת אופציה

אם וככל שתקופת ההסכם תוארך גם לתקופות אופציה נוספות, תבוצע הצמדה של  . 11.4.3
ביום  המחירים הנקובים במסגרת הצעת הקבלן בהתאם לשיעור עליית המדד

הראשון של אותה תקופת אופציה (שיעור המדד באותו יום) ביחס למדד ההתחלתי 
תשולמנה  לאבמועד פרסום מכרז זה, ולאחר המועד האמור וההצמדה כמתואר לעיל 

 .התייקרויות ו/או הפרשי הצמדה נוספים ו/או אחרים באותה תקופת אופציה

חס לחודש בו היה המועד המדד המתיי ,פירושו - " המדד ההתחלתי"בהסכם זה,  . 11.4.4
  .האחרון להגשת ההצעות למכרז

שבוצעו עבודות יחולו כל התייקרויות לגבי  לאעל אף האמור בהסכם זה לעיל ולהלן,  . 11.4.5
פרט במסגרת הסכם זה, וזאת באיחור, כלומר, שלא הושלמו תוך התקופה הנקובה 

 , וזאתוכלשהשירות יתן ארכה בכתב לביצוע י, לפי שיקול דעתו, מנהלהשלמקרה 
  בהתאם להוראות הסכם זה.

ות נוספעבודות ישולמו כל התייקרויות לגבי  ולאיחולו  לאכמו כן מודגש ומובהר, כי  . 11.4.6
עבודות ישולמו התייקרויות לגבי  לאהסכם זה, וכן במחירים נשוא  ותכלול ןשאינ
  .מהמחירים שהוצעו על ידי הקבלן במסגרת המכרזשונה  ןשמחירות, נוספ

השוטף בקשר יחד עם החשבון מנהל העל ידי רות ייבדק ויאושר כל חשבון התייק . 11.4.7
 .העבודותשל  ןלביצוע

  העבודותפיגורים בביצוע  . 11.5

כמפורט הזמנים  ותהקבלן יקפיד על ביצוע העבודה ו/או השלב, בהתאם ללוח . 11.5.1
על כל פיגור ו/או סטייה מלוח הזמנים ויציין את הסיבה למנהל וידווח בהסכם זה 

כשלעצמו לא יהווה משום צידוק דיווח הקבלן האמורים לעיל. לפיגור ו/או הסטייה 
 .בהסכם זהכאמור ו/או שחרור הקבלן מאחריותו לסיים את העבודה במועדה 

, כאמור בהסכם זההזמנים  ות, בהשוואה לקבוע בלוחהעבודותפיגר הקבלן בהשלמת  . 11.5.2
ם להם מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה (לפני כל הניכוייהמזמין נכה י

, סכום השווה המזמיןהבלעדי של  ועל פי הסכם זה), לפי שיקול דעתהמזמין זכאי 
 יוםעבור כל  ,)2נספח ב'לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ( 29 בסעיףנקוב לסך ה

 .יםבכל אחד משלבי העבודות וסיומן. הניכויים יהיו מצטבר של איחור

מובהר בזה, כי למזמין תעמוד זכות, בכל שלב ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לוותר על 
 זה. 11.5.2ביצוע הניכויים בגין פיגורים כאמור בסעיף קטן 

 11.4למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה כאמור בסעיף  . 11.5.3
בגין תקופת הפיגור, וכן בנסיבות בהן ניתנה לקבלן אורכה אולם נשללה ממנו לעיל 

  .לעילהזכות להפרשי הצמדה כאמור 

על פי המזמין אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות  . 11.5.4
 הסכם זה או על פי כל דין.

  ומע"מ  תרישיונומסים,  .12

  ים, האגרות ויתר תשלומי החובה.הקבלן לבדו ישלם את כל המס . 12.1
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, לטפל בכל נושא המזמיןשל  וכוח ו/או של באיהמזמין של  ויפה בזאת את כוחיהקבלן מ . 12.2
הכרוך במע"מ, ומתחייב לחתום על כל המסמכים הנחוצים להגשת השגות, ערעורים, ולטפל 

  בכל הליך או משא ומתן בקשר לכך.

לם לקבלן את הסכום המייצג את המע"מ, רשאי לש המזמין, בהסכם זה לעיללמרות האמור  . 12.3
במנותק מפירעון החשבון עליו מתווסף המע"מ, וזאת במועד חיובו של הקבלן בהעברת 

  הכספים למע"מ.

  קיזוז ועכבון .13

הא רשאי מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי המזמין י . 13.1
, כל סכום, ו/או כל מקור שהוא י הסכם זהעל פ ,לקבלן ולקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנ

מהקבלן על פי הסכם זה או כל התקשרות  וקצוב או בלתי קצוב, כולל סכום עתידי, המגיע ל
וכל ערבות שניתנה על ידי הקבלן בקשר להסכם זה, תשמש וכן מוסכם, כי  אחרת בין הצדדים

  וז. בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור. לקבלן לא תהיה כל זכות קיז

 המזמיןו/או שכל סכום שעל למזמין אשר יגיעו  ,מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים . 13.2
בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו  שלישייהיה לשאת בהם מחמת שנתבע על ידי צד 

היה ירשאי לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן וכן  המזמיןהיה י ו/או מי מטעמו, ויו/או מועסק
על  ולשלם לקבלן כל סכום שיהיה עשוי להגיע ל ושאי לקזז מהסכומים שיהיה עליר המזמין

 .פי ההסכם ו/או בגין ההסכם מהקבלן

רשאי לקזז או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים  המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור,  . 13.3
  בדין.של הקבלן, במקרה שהוברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין ש

הצדדים ישיבו האחד למשנהו כל סכום שהתקבל בטעות, בין שבדין ובין שבעובדה, מהאחד 
  או עבורו, על ידי משנהו.

 כבון. יהקבלן מוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו על פי כל דין לע . 13.4

  הציודאחריות הקבלן לטיב  .14

לנספח ההוראות והתנאים  30 בסעיףנקוב פרק הזמן ה במשך, הציודהקבלן אחראי לטיב  . 14.1
ממועד אספקתו של הציוד (מדי המים) בפועל לידי המזמין  החלוזאת , )2נספח ב'המיוחדים (

 .")האחריותתקופת " :(להלן

לפי וזאת ( במדי המים מגרעותאו פגמים, ליקויים, קלקולים, האחריות התגלו במשך תקופת 
להחליף את מדי המים בציוד תקין התואם היה הקבלן חייב י - מנהל) הקביעתו הבלעדית של 
ערך י, לפי רשימה שתמנהלהולשביעות רצונו של  ,על חשבונו, בעצמו ואת הוראות הסכם זה

  .האמורלביצוע לוחות הזמנים את מנהל הקבלן, ובה יקבע תימסר לומנהל העל ידי 

מצא לנכון, במשך כל תקופת מנהל יפנה לקבלן בגין כל ליקוי או מספר ליקויים, כפי שיה
לתקן את הדרוש תיקון וללא כל הגבלה על כמות הפניות והקבלן יהיה חייב האחריות 

  מנהל.ה, בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על ידי בהתאם לאמור

יפעל לא מד המים , כי היה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בדבר אחריות הספק לתיקונים מודגש
מים המד היות עצור, מים המד היותו של לרבות, (בספק קשורה , מכל סיבה שהיא הכשורה
פיתח ירוקת בלוח התצוגה מד המים לא קריא, מים המד היות תקין בבדיקת בוררות, בלתי 

 10בסך השווה לפי פיצוי , במהלך תקופת האחריות, ישלם הספק לידי המזמין )צא באלהוכיו
               ) חמש( 5בסך השווה לפי פיצוי  - ו 1עד "בקוטר של ם מי במדי) משווי מד המים עשר(

. מובהר, כי למזמין הזכות לקזז 1"בקטרים גדולים יותר מאשר ם מי במדימשווי מד המים 
את הפיצויים האמורים מכל סכום לו זכאי הספק את המזמין במהלך תקופת התקשרות 

  לידי המזמין. הצדדים בהסכם זה ו/או מכל מקור אחר ו/או מכל ערבות שמסר הספק

על ידי כפי שנדרש לעשות , מגרעותאו ן הפגמים, ליקויים, קלקולים, לא ביצע הקבלן את תיקו . 14.2
או להעריך את שווי הוצאות  ו,צממנהל, כאמור לעיל, יהא המזמין רשאי לבצעם בעה

את הנ"ל כות מן הערבות ולנלעיל,  7ערבות הביצוע, כאמור בסעיף את התיקונים ולגבות 



  96

סכום ההוצאות או שווים. יתרת הערבות, לאחר ניכוי הוצאות התיקונים או שווים, תוחזר 
  .מנהלהלקבלן לפי אישור 

  לעיל. 14.1כאמור בסעיף הציוד לשחרר את הקבלן מאחריותו לטיב זה, כדי  14.2בסעיף אין 

  על פי כל דין.  המזמין, של  וכדי לפגוע בזכויותיזה,  14.3אין באמור בסעיף  . 14.3

ההתיישנות רק  מרוץיחל , 1958 -  לעניין תקופת ההתיישנות על פי חוק ההתיישנות, תשי"ח
  .האחריותעם תום תקופת 

 הפרת ההסכם .15

דין, יהיה הצד המפר את ההסכם או תנאי מתנאיו, חייב מבלי לגרוע מזכויות הצדדים על פי  . 15.1
 ,במישרין או בעקיפין ,לפצות את משנהו על כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו

כתוצאה או עקב ההפרה, לצד המקיים את ההסכם או המוכן לקיימו וזאת נוסף לזכותו של 
 בוע את ביצועו בעין.הצד המקיים את ההסכם או המוכן לקיימו לבטל את ההסכם או לת

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה  . 15.2
 יסודית, בקרות אחד מן האירועים הבאים:

 20והעיקול לא יוסר תוך המזמין אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן  . 15.2.1
 ;) יום מיום הטלתועשרים(

נתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו לקבלת ייאם הקבלן הוא אדם או שותפות ו . 15.2.2
 ;נכסים ו/או צו פשיטת רגל

תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או למינוי מנהל הוא אם הקבלן  . 15.2.3
 ;לנכסיו

זבון או כל אדם הממונה יבכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל ע . 15.2.4
 על נכסי הקבלן.

בלן פינה פסולת לאתר לא מוסדר ופעל בניגוד להוראות הסכם זה בכל מקרה בו הק . 15.2.5
 ו/או נספחיו.

 . -1970תשל"א ,זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)הסכם על הפרת  . 15.3

  על נספחיו.ההסכם זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה על פי  15.2אין בהוראת סעיף 

זה, מכל הסכם בהתאם להוראות  ,הקבלןמאת  ורשאי לנכות כל סכום שיגיע לין יהא המזמ . 15.4
 7מהקבלן בדרישה מוקדמת של  הלאחר שדרשוזאת סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 

 . האמורהוהקבלן לא נענה לדרישה האמור ימים לשלם את הסכום ) שבעה(

הפעלת הערבויות על ידי ת כולל רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרהמזמין הא יכמו כן 
אין בהם כאמור לעיל, או ניכויים ו/. תשלום פיצויים , כמפורט בהרחבה בהסכם זההבנקאיות

או נשוא הסכם זה ו/כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודות 
  זה.הסכם מכל התחייבות אחרת לפי 

  הגבלת סעדים .16

, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב העבודותיק או להאט את ביצוע בכל מקרה אין הקבלן זכאי להפס
  , והסעד היחיד שיעמוד לרשות הקבלן במסגרת הסכם זה הוא סעד כספי.המזמיןחילוקי דעות עם 

  מידע וסודיות .17

לקבלן בקשר  ואו מטעמ ואחראי לשלמותו ונכונותו של המידע שנמסר על יד ואינהמזמין  . 17.1
או ו/יגרמו לקבלן י, לא ישא בכל אחריות לנזק או הפסד ש, לרבות במסגרת הסכם זהלעבודות

כתוצאה מהשימוש במידע כאמור, וכל הסתמכות של הקבלן על מידע זה  ,לצדדים שלישיים
  נעשית על סיכונו בלבד. 
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הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות  . 17.2
העבודות סרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, בקשר עם ביצוע ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמ

  או במהלכו. הקבלן מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם, יפעלו בהתאם לאמור לעיל.

הראשונה של  ואו עם דרישת ,מכל סיבה שהיא ןאו עם הפסקתהעבודות עם השלמת ביצוע  . 17.3
בחזקתו או בשליטתו, לרבות יומני  את כל המסמכים הנמצאיםלמזמין , יעביר הקבלן המזמין

  .יוצא באלהעבודה, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה, חישובים וכ

  המחאת זכויות וחיובים .18

הסכם כולו או מקצתו, או כל זכות את האין הקבלן רשאי למסור להעביר להמחות או להסב  . 18.1
תמורה, אלא אם שלו על פיו, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, בין בתמורה ובין שלא ב

 .מאת המזמיןכן קיבל על כך הסכמה מפורשת מראש ובמכתב רשום 

ו/או להתיר העברה בתנאים  ומבלי לנמק את סירוב ,רשאי לסרב לכל העברה אההמזמין י
 ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את תנאי הסכם זה ונספחיו במלואם ושיראו ל

  .מקבל העבודהעל ידי  ובתנאי שהקבלן ערב ואחראי לביצוע ההסכם

לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בכל עת  ו,ו/או התחייבויותי ורשאי להסב את זכויותיהמזמין  . 18.2
  הבלעדי.   וועל פי שיקול דעת

  קבלני משנה .19

, לידי קבלני משנה, אלא ןאו מקצת ן, כולהעבודותהקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע  . 19.1
  .  המזמיןהמוקדם של  ובאישור

מובהר, כי קבלני משנה כאמור  ,בעניין זההמזמין הבלעדי של  וגרוע משיקול דעתמבלי ל
  חייבים להיות קבלנים רשומים בתחום עיסוקם (ככל שקיים), בסיווג ובהיקף המתאימים.

בהסכם בין הקבלן לבין קבלני המשנה כאמור ייקבע, כי הוראות הסכם זה תחולנה על קבלני  . 19.2
. התחייבותם של קבלני בשינויים המחויביםעל ידם, דות העבוהמשנה בכל הנוגע לביצוע 

  .  המזמין - המשנה כאמור תוגדר בהסכם בינם לבין הקבלן כהתחייבות לטובת צד ג' 

הקבלן למען הסר ספק מובהר, כי אין בהעסקתם של קבלני משנה כאמור כדי לשחרר את  . 19.3
על ביצוע המזמין לן כלפי ל פי הסכם זה או לגרוע ממנה, לרבות אחריותו של הקבעמאחריותו 

  ., לרבות טיבו, אופן ביצועו ושאר תנאי הסכם זהבידי קבלני המשנההעבודות 

, העבודותעוד יובהר, כי הקבלן לבדו יהא אחראי כלפי קבלני המשנה בגין עבודתם במסגרת 
  וכי אין לראות בהסכם זה הסכם לטובת צד ג' קבלני המשנה.

  מעמד הקבלן .20

כקבלן עצמאי העבודות פועל ויפעל לביצוע הינו כי הקבלן מצהיר בזה ומוסכם ומובהר בזאת  . 20.1
וזאת על  מעביד - כל יחסי עובד  העירייההמזמין ו/או ואין ולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין 

  ליתן לו הוראות בדבר ביצוע העבודה.מנהל ההאמור בהסכם זה בדבר כוחו של אף 

ת בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענוהקבלן  . 20.2
  .ןמעביד בינו לבינ - ובהעדר יחסי עובד המזמין ו/או העירייה במעמדו כקבלן עצמאי כלפי 

מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו ו/או מי הקבלן  . 20.3
מעביד,  - יחסי עובד רייה המזמין ו/או העימטעמו כי נתקיימו בינו ו/או מי מטעמו לבין 

הוראות המכרז חשב, בין היתר, כחוסר תום לב מצדו ו/או כהטעיה ו/או כהפרה יסודית של ית
  .והסכם זה

 הןבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו להמזמין ו/או העירייה מתחייב לשפות ולפצות את הקבלן  . 20.4
לבין ו/או העירייה  המזמיןת על טענה כביכול כי בין ועקב תביעה ו/או דרישה המתבסס

  .המזמיןד עם דרישתה הראשונה של ימעביד וזאת מי - שררו יחסי עובד הקבלן 
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לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות הקבלן, מי מטעמו של למען הסר ספק,  . 20.5
לקבלת תנאים סוציאליים כלשהם, המגיעים לעובד ממעביד, ו/או  שהן על פי כל דין ונוהג

  .מאת המזמין ו/או העירייהסיה ופיצויי פיטורין לרבות פנ

סוכנות הרשאה ו/או לא יתקיימו יחסי בין המזמין ו/או העירייה להקבלן מובהר בזאת כי בין  . 20.6
לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל  הקבלן ו/או שליחות וכי 

(למעט האמור במפורש במסמכי כלפי צדדים שלישיים המזמין שיש בהם כדי לחייב את 
  מראש ובכתב.המזמין של  וללא אישורהמכרז ו/או ההסכם על נספחיהם) 

לשחרר את הקבלן מאחריותו מנהל כדי העל ידי אין בפיקוח הנעשה מובהר מוסכם, כי  . 20.7
הסכם האו כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע העבודה לפי ו/ העירייההמזמין ו/או הבלעדית כלפי 

  ומרים בהם הוא משתמש.ולגבי טיב הח

  שונות .21

  דין חל ומקום שיפוט . 21.1

  הסכם זה יהא כפוף לדין הישראלי, מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו.  

כל עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים 
  .)יפו- אביב- תלבעיר  הרצליה (ובאין בית משפט מוסמך כאמור לבתי המשפט המוסמכיםבעיר 

  תנאי מתלה . 21.2

קיום שאר האישורים בובתקציב המזמין  מותנה בקיום אישור תקציביהעבודות ביצוע 
, ויהיה העבודותקיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, לביצוע כן הדרושים על פי חוק ו

  מוגבל עד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציב כאמור. 

  הסכם ממצה  . 21.3

לופי דברים יב, תכנית, כתב כמויות ומחירים, מפרט, הצעת מחיר או חכל הצעה, מסמך, מכת
פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם - מכל סוג שהוא, בין בעל

ו/או אחרים מטעמם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם כל תוקף מחייב 
  כלפי הצדדים.

  ת ההסכם ויתורים וסטיות מהוראו . 21.4

 במקרה או במקרים מסוימים, או איזה לסטיית הקבלן מהוראות הסכם המזמין הסכמת 
לא ייחשבו לויתור המזמין על או על פי כל דין, ו/על פי הסכם זה המזמין של  ושימוש בזכויותי

  תקדים לגבי מקרים נוספים. ויצרילא זכויותיו ו

  חוק המכר . 21.5

, 1968 -  זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"חלמען הסר ספקות מוצהר בזאת, כי הסכם 
  וכי אין להסתמך עליו לצורך פירושו.

  ביול . 21.6

  וכל מסמך אחר המוצא על פיו, תחולנה על הקבלן.(אם וככל שחלות) הוצאות ביול הסכם זה 

  הודעות . 21.7

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן: . 21.7.1

  בע"מ הרצליהמי     :המזמין

 הרצליה, (בניין לב העיר) 2בן גוריון  וברח        

  _________________    :הקבלן

        _________________  
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כל הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת.  בכלל זה,  . 21.7.2
 1970 -  לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א 7מתן אורכה לפי סעיף 

  תהא טעונה מסמך בכתב. 

כנקוב במסגרת חוברת מכרז  - זה הסכם המכרז, לגביו נחתם הקבלן יציין את מספר  . 21.7.3
  . למזמיןעל גבי כל מסמך שיופנה על ידו  - זה 

רשאי להתעלם מחשבונות וממסמכים שלא צוינו בהם המספרים כאמור, המזמין 
 7 בחזרה בתוך אותם לא שלחהמזמין , זולת אם למזמיןוהם יראו כאילו לא נשלחו 

  נת במפורש.יבפועל, כשסיבת החזרתם מצו ) ימים ממועד קבלתםשבעה(

הודעות הטעונות כתב יכולות להימסר במען הצדדים, ביד, במברק, בפקסימיליה או  . 21.7.4
  בדואר רשום.

 12הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה ביד, או 
שעות ) עשרים וארבע( 24שעות לאחר מסירתה במען הצדדים, או ) עשרה- שתים(

שעות לאחר ) שבעים ושתיים( 72ר משלוח מברק, או הודעת פקסימיליה, או לאח
  הפקדתה למשלוח בדואר רשום, הכל לפי המוקדם.

שלא באמצעות למזמין מסמך או חשבון שנמסרו  ,על אף האמור לעיל, כל הודעה
  .ה למועד מסירתםיהמוטבע עליהם יהווה ראיהמזמין דואר רשום, תאריך חותמת 

  

  

  

  
  או הצדדים על החתום:ולראיה ב

  

  

  

  

  

  

  

  הקבלן    המזמין
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  כתב ערבות ביצוע - ) להסכם 1'(דנספח 
  

  לכבוד
  בע"מ הרצליהמי 

  

  א.ג.נ.,

  

  ערבות מס' ___________הנדון: 

  

  

, לסילוק כל סכום בע"מ הרצליהמי אנו ערבים בזה כלפי , ")החייבלבקשת _______________ (להלן "
,                 המחירים לצרכןלמדד יוצמד אשר ), שקלים חדשים שלושים אלף: במילים( ₪30,000 לסכום של עד

ביצוע בנושא  003/2018מס'  הסכם/בקשר עם מכרז החייב,תדרשו מאת ואשר  ____________מתאריך 
  .מיום _______________ ,רכישת מדי מים ולביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררות

ימים מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים  )שבעה( 7סכום הנ"ל תוך אנו נשלם לכם את ה
לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, 

  או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

יכול שתהיה לשיעורין והתשלום הנ"ל, בות ערסכום הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום 
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום 

  .הערבות

  

לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה  ועד בכלל. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________
  ומבוטלת.

  

  ___________________.______לסניף בנק ___דרישה על פי ערבות זו יש להפנות 

  

  שכתובתו: ____________________________________________________.

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

  

  

  חתימה: ___________________  תאריך: ___________________
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   כתב כמויות -ה' נספח 
  

מס' 
  סד'

  -  קטגוריה א'

  ובדיקות בוררות )Trade-inמים ( עבודות החלפת מדי

 כמות ביח'
  לשנה

מחיר יחידה 
  בש"ח

סה"כ 
  (בש"ח)

        לחדש לפי הפרוט 3/4החלפת מודד קיים עד קוטר "  .1

      2,000  ר"זלחדש ר"ז  3/4"החלפת מודד   .א1

      2,000  ר"ז 1/2"לחדש ר"ז  3/4"החלפת מודד   .ב1

      200  שאינו ר"ז לחדש ר"ז 3/4החלפת מודד "  .ג1

      100  ר"ז 1/2שאינו ר"ז לחדש " 3/4החלפת מודד "  .ד1

      2,000  ר"ז לחדש שאינו ר"ז 3/4החלפת מודד "  .ה1

      2,000  שאינו ר"ז 1/2"לחדש ר"ז  3/4"החלפת מודד   .ו1

      200  שאינו ר"ז לחדש שאינו ר"ז 3/4החלפת מודד "  .ז1

      50  "זשאינו ר 1/2שאינו ר"ז לחדש " 3/4החלפת מודד "  .ח1

        לחדש לפי הפרוט 1החלפת מודד קיים "  .2

      500 ר"ז לחדש ר"ז 1החלפת מודד "  .א2

      500  ר"ז לחדש שאינו ר"ז 1החלפת מודד "  .ב2

      50 שאינו ר"ז לחדש ר"ז 1החלפת מודד "  .ג2

      50  שאינו ר"ז לחדש שאינו ר"ז 1החלפת מודד "  .ד2

        הפרוט לחדש לפי 1.5החלפת מודד קיים "  .3

      50  ר"ז לחדש ר"ז 1.5החלפת מודד "  .א3

      50  ר"ז לחדש שאינו ר"ז 1.5החלפת מודד "  .ב3

      10  שאינו ר"ז לחדש ר"ז 1.5החלפת מודד "  .ג3

      10  שאינו ר"ז לחדש שאינו ר"ז 1.5החלפת מודד "  .ד3

      60 מכל הסוגים לחדש שאינו ר"ז 2החלפת מודד קיים "  4

      50  מכל הסוגים לחדש שאינו ר"ז 3ד קיים "החלפת מוד  .5

      20  מכל הסוגים לחדש שאינו ר"ז 4החלפת מודד קיים "  .6

 מגנטי 2"עד  3-5 - והרכבת מודדים מ , צילוםפירוק  .13
  בשטח

8,000      

      60  בשטח 4"עד  2" - והרכבת מודדים מצילום  פירוק  .14

      100  2עד מד "בדיקת בוררות   .15

      10  4ועד " 2בוררות "בדיקת   .16

    :(לפני מע"מ) סה"כ  

  

, או בכלל, מאת הזוכה במכרז, עבודות ו/או ציודמחויב להזמין כמות כלשהי של  אינו, כי המזמין מודגש בזאת* 
  והכל יבוצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
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  כמות ביח' ונלוות אספקת מדי מיםעבודות  -  קטגוריה ב'  ד"מס

  הלשנ
מחיר יחידה 

  בש"ח
סה"כ 

  (בש"ח)

      500  ר"ז 1/2מד מים "  .1

      500  שאינו ר"ז 1/2מד מים "  .2

      500  ר"ז 3/4"מד מים   .3

      500  שאינו ר"ז 3/4"מד מים   .4

      50  ר"ז 1"מד מים   .5

      50  שאינו ר"ז 1"מד מים   .6

      25  ר"ז 1 1/2מד מים "  .7

      25  שאינו ר"ז 1 1/2"מד מים   .8

      40   שאינו ר"ז 2מד מים "  .9

      40  שאינו ר"ז 3מד מים "  .10

      15  שאינו ר"ז 4מד מים "  .11

      100  3/4מיגון למד מים מכל סוג ובקוטר עד "  .12

      60  1מיגון למד מים מכל סוג ובקוטר עד "  13

      15  1.5מיגון למד מים מכל סוג ובקוטר עד "  14

      15  2ובקוטר עד "מיגון למד מים מכל סוג   15

      10  3מיגון למד מים מכל סוג ובקוטר עד "  16

      5  4מיגון למד מים מכל סוג ובקוטר עד "  17

לרבות משדר מבוסס  3/4מד מים לקריאה מרחוק בקוטר "  18
  סלולר

70      

      50  לרבות משדר מבוסס סלולר 1מד מים לקריאה מרחוק בקוטר "  19

לרבות משדר מבוסס  1.5טר "מד מים לקריאה מרחוק בקו  20
  סלולר

10      

      5  לרבות משדר מבוסס סלולר 2מד מים לקריאה מרחוק בקוטר "  21

     :(לפני מע"מ) סה"כ  
  

, או בכלל, מאת הזוכה במכרז, עבודות ו/או ציודמחויב להזמין כמות כלשהי של  אינו, כי המזמין מודגש בזאת* 
  של המזמין.והכל יבוצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 
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  מפרט טכני

  :הגדרות

  הינו מד מים רב זרמי מנגנון קמ"מ יבש לחלוטין. -  מד מים ר"ז

לרבות אלקטרו מגנטי, אולטרה סוני,  ,ז"רמד מים  שאינוהינו מד מים מכל סוג  -  מד מים שאינו ר"ז
  מהירותי ועוד.

            ,ואולם מאפשר קריאה ,מיםרוק מד היאו פהמים התקן שאינו מאפשר חבלה במד  -  מיגון למד מים
  מאפשר שידור ללא הפרעה. - קר"מ מים וככל שמדובר במד 

  

 כאמור רך אינו וכל המונים מכל הסוגים צריכים להיות בעלי אורך סופי כדלקמן (וככל שהא -             
 עליהם להיות מסופקים עם המתאם המתאים):

  

 2"  1.5"  1"  3/4"  1/2"  יח"ד  פרמטר
  גמתובר

  4"  3"  מאוגן 2"

  250  225  200  300  300  260  190  190  מ"מ  אורך כללי

קוטר 
  תבריג

  3/4"  אינץ

  

  2005-4065(בהתאם לתקן  יםאנטי מגנטילהיות  מכל הסוגיםעל כל המודדים ISO עוצמת שדה מגנטי ,
מחוייב גאוס). הקבלן  250 - מ"מ לא יותר מ 20גאוס ובמרחק של  1250 - מ"מ לא יותר מ 1במרחק של 

  ).בלבד יתקבל אישור יצרן מד המים לאבהצגת אישור מעבדה מוסמכת (ובמפורש 

  כל מונה חדש (קטגוריה ב') יסופק עם סט רקורדים ואום קובעת וככל שמדובר במד מאוגן אזי מתאם
 .+ אטמים BSTD - ל
 

 להלן דרישות סף למד מים ר"ז  - 
 

 

 

  

  

  

  
  

 להלן דרישות סף למד מים שאינו ר"ז  - 
 

  4"  3"  2"  1.5"  1"  3/4"  1/2"  יח"ד  פרמטר

  70  40  30  30  8  5  3  ל"ש  תחילת מדידה מקסימלית

  200  130  80  80  13  8  5  ל"ש  ספיקת מינימום מקסימלית

  400  250  130  130  21  13  8  ל"ש  ספיקת מעבר מקסימלית

  100  63  35  16  6.3  4  2.5  מק"ש  ספיקה קבועה מינימלית

 / תבריג  תבריג  תבריג  תבריג  תבריג    חיבור
  מאוגן

  מאוגן  מאוגן

  1.5"  1"  3/4"  1/2"  יח"ד  פרמטר

  40  18  10  10  ל"ש  ימליתתחילת מדידה מקס

  100  40  25  30  ל"ש  ספיקת מינימום מקסימלית

  160  62  40  50  ל"ש  ספיקת מעבר מקסימלית

  16  6.3  4  2.5  מק"ש  ספיקה קבועה מינימלית

  תבריג תבריג תבריג תבריג    חיבור
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, לצרכי שקלול בלבדאזי יופעל, כמפורט לעיל סף המוצע הינו בתנאים המשופרים מתנאי המים הד ככל שמ
  כדלקמן:(כאמור לצורכי חישוב ובחירת הזוכה בלבד) מנגנון המשפר את ההצעה הכספית 

  

  -  עבור מד מים ר"ז
  

  זיכוי  יח"ד  פרמטר

  1.0  ל"ש/₪   תחילת מדידה מקסימלית

  4.0 ל"ש/ ₪  ספיקת מינימום מקסימלית

  5.0 ל"ש/₪   ספיקת מעבר מקסימלית

  0  ש"ח/מק"ש  ספיקה קבועה מינימלית
  

  -  עבור מד מים שאינו ר"ז
  

  זיכוי  יח"ד  פרמטר

  0.5  ל"ש/₪   תחילת מדידה מקסימלית

  2.4 ל"ש/₪   ספיקת מינימום מקסימלית

  2.5 ל"ש/₪   ספיקת מעבר מקסימלית

  0  ש"ח/מק"ש  ספיקה קבועה מינימלית
  

  שהוצגו עבורם הנתונים הבאים: 3/4מונים רב זרמיים בקוטר " 2עבור  לדוגמאך וכ
  

  מונה ב'  מונה א  דרישת סף  פרמטר

  5  10  10  תחילת מדידה מקסימלית

  18  20  25  ספיקת מינימום מקסימלית

  32  30  40  ספיקת מעבר מקסימלית

  4  4  4  ספיקה קבועה מינימלית
  

  כדלקמן: "הטבת מחיר(ובחירת הזוכה) " לוללצרכי שק וולפיכך מונים אלו יקבל

  ₪ 73=  0*0+  5*8+  4*7+  1*5: מונה ב' יקבלואילו ₪,  70=  0*0+  5*10+  4*5+  1*0 :יקבלמונה א' 

  .כלומר היה ויוצע עבורם מחיר זהה הצעת מציע מונה ב' תזכה

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  105

 רוק והחלפת מד מיםיפ  -  

o ם בצורה מושלמת מבחינה מקצועית, אשר תכלול על הקבלן לבצע את התקנת מדי המים החדשי
הרכבה אופקית, איטום מלא של ההברגות, על ידי אטמים וככל שנדרש פשתן וצבע כנגד חלודה, וכן 

  לבצע את ההחלפה כראוי, במהירות ובמינימום הפרעות לצרכנים.

o ריגה בכל מקרה, שבו פורק מד המים ומצא הקבלן, כי הקריאה בעת פירוק מד המים הינה ח   
            ) מהקריאה האחרונה באותו חמישים אחוזים( 50% - (ולעניין זה, תיחשב קריאה חריגה מעל ל
 .תוך ציון ברור ובולט של מקום הפירוק ,שהוא תמד מים), יוחזר מד המים לידי המזמין כמו

o בסיום מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן בדבר העבודות, על הקבלן להגיש מדי יום ו            
               יום התקנות דו"ח מודפס, הכולל את מספר מד המים (לצורך זיהויו) וקריאת הפירוק וזאת 

. כמו כן, כפי שנרשם במחסני הקבלן (מדובר במדי מים שהועברו ממחסני המזמין למחסני הקבלן)
המים אשר צולמו,  תוך הפרדה  על הקבלן להעביר מדי שבוע קובץ במדיה מגנטית, הכולל  את כל מדי

 ברורה בקובץ לפי ימי הפירוק.

o  לעניין צילום מדי המים, על הקבלן להפעיל מערכת בקרת איכות יעילה, וזאת על מנת להבטיח, כי
הצילומים ברורים, לרבות מספר מד המים וקריא מד המים; יכול הקבלן לבצע צילום בשטח ויכול 

  נאי שתאריך הצילום שיוטבע בצילום יהיה זהה לתאריך הפירוק.הוא לבצע צילום במעבדה, והכל בת

o בתחום החלפת מד המים, אלא בתחום צנרת המים הצמודה  אינוהיה והקבלן יגלה מפגע, ש               
למד המים, יודיע הקבלן על המפגע למנהל מיידית בכתב, או שיודיע על כך מיידית למנהל או למזמין 

 ימסור הקבלן הודעה בכתב לצרכן. וכןור גם הודעה בכתב, בעל פה ולאחר מכן ימס

o  במקרה של אי יכולת להחליף את מד המים, מכל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי למעט, במקרה של            
אי תקינות צנרת המים וכיוצא בכך, הקבלן לא יבצע את העבודה באותו מקום ויודיע לאלתר למנהל 

  על כך הודעה בכתב לצרכן. ימסור וכןעל הטעון תיקון, 
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  רשימת חוקי עבודה - ' ונספח 
  

וביצוע העבודות לבצע את בכדי דו, י מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו עלהקבלן 
וכן האמור  זה 'וח נספבמסגרת  לפי הסכם זה, האמור בחוקי העבודה המפורטיםמלוא ההתחייבויות 

תוקף  וציים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא ברבהוראות ההסכמים הקיב
או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי ו/בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו 

  הסכמים אלה.

  

  .בהסכםסעיף זה הינו תנאי עיקרי 

  

בר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בד ,בכל עת ,זכאיהא המזמין י
  .בקשר לכך אחריות כלשהי וומבלי שתוטל עלי וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זההקבלן 

  

  1959 - חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  

  1951 - חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

  

  1976 - חוק דמי מחלה, תשל"ו 

  

  1950 - חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  

  1954 - שים, תשי"ד חוק עבודת נ

  

  1965 - חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו 

  

  1953 - חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

  

  1953 - חוק החניכות, תשי"ג 

  

  1951 - חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א 

  

  1958 - חוק הגנת השכר, תשי"ח 

  

  1963 - חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

  

  1963 - משולב), תשכ"ה חוק הביטוח הלאומי (נוסח 

  

  1987 - חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

  

  2011 -  להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בחוק ה

  1-13\1\14\15\מ


