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 -נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז  -

 04/18מכרז פומבי מס' 

 מוני קרקעט מכליםשל  לאספקה והתקנה

 בע"מ אשכול גליל מערבירשויות מקומיות החברות בלהצבה בשטח שיפוט 

 

 מכליםהצעות, לאספקה והתקנה של לקבל מזמינה בזאת  בע"מ אשכול גליל מערבי .1

אשכול גליל חברת טמוני קרקע להצבה בשטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות ב

-" והמכרז" ,"אשכולה"או /ו "החברה" –)להלן  הספק  הסכםבע"מ כמפורט ב מערבי

 בהתאמה(. טמוני קרקע" מכלים"

אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום  – הספק  הסכםאת מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח  .2

וזאת בין  תרשיחא, ,-, מעלות1גוריון -שד' בןב חברהעליו, ניתן לרכוש במזכירות ה

ת שלוש)₪  0003,סך תמורת תשלום ב 16:00-08:30השעות )כולל( בין  ה'-א'הימים 

 ( )בצירוף מע"מ( אשר לא יוחזרו בשום מקרה.חדשים שקליםאלפים 

לא , בדיוק. 12:00 בשעה 10.4.18 שלישים המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביו .3

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא  .תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה

 בדואר ו/או בכל דרך אחרת( במשרדי החברה.

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל במשרדי חברת פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי  .4

דוא"ל: פנייה בכתב בלבד ב באמצעות ארסני שפירמר אצל בע"מ, 

Arseni@portaleco.co.il באמצעות  דוא"לולאחר מכן יש לאשר את דבר קבלת ה

 .054-2007055הטלפון: 

 .054-2007055 הדוא"ל בטלפון:טלפון לבירורים ולאישור קבלת  .5

 ₪ 50,000בסך על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית  ערבות הגשה: .6

 .(חדשים שקלים חמישים אלף)

אשר תהיה בתוקף לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז, ל המציע להגיש ערבות הגשה ע

ידי -עה בה לא יצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון עלהצ .18.9.2018עד לתאריך 

 ועדת המכרזים.

 חברהמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה חברהאין ה .7

רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא 

 עם המציע. חברההמכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של ה

ע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מצי .8

מאוגד אחר, שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד 

 האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.

יש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהג .9

של המציע )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את 

 הצעתו למכרז.

mailto:Arseni@portaleco.co.il
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לבצע את  כן החברה או רשויות האשכול ראשיותרשאית לבטל את המכרז ו חברהה .10

 . ןבעצמלהתקנת המכלים טמוני הקרקע העבודות 

על  הספק הסכםשוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואי .11

נספחיו( תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה 

( עותקים. ההצעה 2ידי המציע בשני )-של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על

 .12:00עד השעה  10.4.18שלישי  ביום חברהתשולשל לתיבת המכרזים בבניין ה

 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

חלקים מההצעה מבלי לגרוע מזכותו של האשכול לפנות למציעים בהליך הבהרות,  .12

)לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, 

 . חברהידי ה-ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על

ה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל האמור במודעה אינו ממצ .13

 יגבר האמור במסמכי המכרז.  ,מקרה

 

 בכבוד רב,

 יעל רון, מנכל"ית

 גליל מערבי בע"מ אשכול
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 04/18מכרז פומבי מס' 

 ים טמוני קרקעמכללאספקה והתקנה של 

 גליל מערבי בע"מ רשויות מקומיות החברות באשכוללהצבה בשטח שיפוט 

 אשכול גליל מערבי בע"מ        

 04-9119124, פקס' 04-9576207טל:     

 

 הודעה ותנאי מכרז 

 ים טמוני קרקעמכללאספקה והתקנה של 

 רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מערבי בע"מלהצבה בשטח שיפוט 

 

 יוחזרו בשום מקרה.  אשר לא ,כולל דמי השתתפות במכרז ₪ 3,000 – עלות חוברת המכרז

 

 .10:00 שעה, עד ה.201827.3 תאריך, שלישי יום – שאלות הבהרהועד אחרון להגשת מ

 .0021: שעהעד ה ,2018.10.4 תאריך ,שלישי יום – להגשת ההצעותמועד אחרון 

 תרשיחא.-, מעלות1בן גוריון מזכירות החברה ב – תיבת המכרזיםמיקום 

. פתיחת תיבת 13:00, בשעה .201810.4 תאריך, שלישי יום – תיבת המכרזיםמועד פתיחת 

 המכרזים הינה פומבית.

     ..201818.9 עד ליום -תוקף |   ₪ 50,000ערבות בנקאית ע"ס  - להצעה סוג וסכום הבטוחה

 

 כללי

 

( הינה תאגיד עירוני אזורי במעמד "האשכול"ו/או   החברה"" –אשכול גליל מערבי בע"מ )להלן 

נת משרד הפנים להקים איגוד ערים מסוג אשכול רשויות אשר יכול ויוסבו אליו כל מלכ"ר. בכוו

 זכויות והתחייבויות החברה. 

 

 רשויות לפי הפירוט הבא: ( 12הכל שניים עשר )-בסךחברות באשכול 

מקומית בית המועצה התרשיחא, -אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה העיריית עכו, 

 ,מקומית חורפישהמועצה המקומית שלומי, המועצה הת מעלה יוסף, אזוריהמועצה הג'אן, 

מועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית מזרעה, המועצה המקומית כפר ורדים, המועצה ה

 (."רשויות האשכול")להלן:  מקומית תעשייתית מגדל תפןהמועצה הומקומית מעיליא ה

 ."(רשויות האשכול)להלן: "

 

שרד ידי המ-פי המכרז ישולמו על-על ספק הזוכהם שישולמו לכי תשלומי ,מובהר בזאת

 להגנת הסביבה ורשויות החברה.

 

אספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע וכה במכרז רשויות האשכול יהיו רשאיות לקבל מהז

ידי הזוכה. אולם, מובהר בזאת כי החלטת כל רשות -זה בהתאם למחיר המוצע על פי מכרז-על
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פי -מהזוכה על אספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקעף או לקבל את ההחברה בחברה להצטר

הינה החלטה של הרשות המותנית בין היתר, באישורים שיתקבלו במוסדות  –מכרז זה 

 הרלבנטיים של הרשות וכן בשים לב למועד סיום התקשרויות קיימות של הרשות הרלבנטית.

 

ו ו/או בכלל של רשויות שיבחרו מודגש בזאת, כי החברה אינה מתחייבת להיקף כלשה

 התקנה של מכלים טמוני קרקעהאספקה ולהזמין באמצעות החברה את הלהצטרף למכרז ו

מהזוכה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור מצג כלשהו נשוא המכרז 

ר כל רשות, ככל שתבחההזמנה של מועד את ו/או זמינו שיהאשכול בנוגע לכמות רשויות 

 . הזמין את המיכלים הטמוניםל

 

יכולה להיות גם באופן הדרגתי  ההזמנות מרשויות האשכוללמען הסר ספק, מובהר ומודגש כי 

, ככל האשכולרשויות הזמנות מאו בכלל לא והחברה אינה מחויבת להיקף כלשהו של  –

 . זמין את המיכלים הטמוניםשיבחרו לה

 

למען הסר ספק  .התקנה של מכלים טמוני קרקעאספקה והמכרז כולל מחירים מירביים ל

להיקף כספי כלשהו אשר ינוצל או מתחייבות החברה אין החברה ו/או רשויות מובהר כי 

יעשה בו שימוש במסגרת המכרז ואין בו כדי להוות התחייבות להיקף התקשרות כלשהו עם 

 הזוכה במסגרת המכרז.  

 

, ושל 90% –המשרד להגנת הסביבה  הינה שלמימון התמורה לספק הזוכה הכי  ,מובהר בזאת

ימים מיום  10לפיכך, רשאי האשכול לדחות את התשלום לספק עד . 10% –אשכול ורשויות ה

חלקו או כולו בהתאם לעניין, ובלבד שישלם את מלוא התמורה  –קבלת המימון מהמממנים 

 יום מיום קבלת החשבון מהספק. 150עד 
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 04/18מכרז פומבי מס' 

 טמוני קרקע מכליםקה והתקנה של לאספ

 בע"מ אשכול גליל מערבירשויות מקומיות החברות בלהצבה בשטח שיפוט 
 

 עבודות המכרזמהות  .1

 מכליםהתקנה והצבה של  ,מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר לאספקה חברהה

"(, מוטמנים" ו/או "טמוני קרקע מכלים)להלן: " מתכתטמוני קרקע מסוג 

 .האשכולרשויות שיפוט בשטח 

האשכול אשר יבחרו להצטרף להסדר הזוכה במכרז יספק עבור הרשויות  ספקה .1.1

הכלולים בהסכם ובמפרט הטכני  אספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע

 "(. ספקהפי המחיר המוצע )להלן: "-(, עלהסכם  הספקהמצורף כנספח ו' ל)

פו שיצטר האשכולרשויות  מספרמובהר בזאת, כי החברה לא מתחייבת ל

האשכול להסדר והמחיר המוצע לא ישתנה כפועל יוצא ממספר רשויות 

 שיצטרפו להסדר, ככל שיצטרפו להסדר. 

ידי -החליטה רשות מרשויות האשכול להצטרף, תונפק הזמנה לספק על .1.2

, ככל שתמומש רכההחברה מעת לעת משך תקופת ההסכם ו/או בתקופת הא

 ידי החברה. -על

טמון הקרקע שעל הספק לספק, הכמות שעליו  במסגרת הזמנה זו ייקבע סוג .1.3

לספק, נקודות הפריקה שבהן על הספק לספק את טמוני הקרקע, מועד 

האספקה וביצוע העבודות, מיקום ביצוע העבודות והנחיות והתניות לביצוען, 

המחיר הכולל של ההזמנה ודרישה מהספק לקיים את תנאי המפרט לסוג 

לקבוע בנספח ו' המצורף להסכם זה.  טמון הקרקע המסופק על ידו בהתאם

לרשויות נשמרת הזכות לבצע את עבודות ההתקנה, כולן או חלקן, בעצמן, 

 ידו בפועל.-והתמורה המגיעה לספק תחושב בהתאם לעבודות שבוצעו על

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של טמוני הקרקע  .1.4

ולקבוע נקודות פריקה שונות  מפעם לפעם מסך הכמות המוזמנת בהזמנה

 לכמות החלקית ברשויות מקומיות החברות בה. 

התחלת מתן השירותים המנויות בהזמנה תחל מיד עם המצאת ההזמנה לספק  .1.5

( ימי עבודה ממועד קבלת 60וטמוני הקרקע יסופקו לא יאוחר מששים )

י ( ימ60ההזמנה )או פרק זמן אחר כפי שייקבע בהזמנה( שלא יפחת מששים )

 עבודה מיום המצאת ההזמנה לספק.  

רשויות הספק יספק ויתקין את המכלים טמוני הקרקע ויעמידם לרשות  .1.6

 כשהם מוכנים לשימוש מלא ותקינים. האשכול

 נם, ולתקמיום מתן אספקתםי טמוני הקרקע מכלמתחייב לתחזק את  ספקה .1.7

קנם שעות מרגע הודעת המנהל על אי תקינותם, וככל שלא ניתן לת 24בתוך 

חילוף הנדרשים לשם האחרים )לרבות החלפת כלל חלקי  מכליםהחלפתם ב

יצרן(, באם עסקינן בנזק שלא ניתן השימושם התקין, הרציף ובהתאם להוראות 
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לתיקון, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או מי מטעמו, והכל 

 . ספקעל חשבונו הבלעדי של ה

חודשים לכל הפחות ( 60) ששים קף שלהחובה ליתן אחריות בהי ספקעל ה .1.8

רשויות מקומיות ממועד התקנתם של המכלים טמוני הקרקע בשטח שיפוט 

כי האחריות תכלול את כלל האלמנטים הנכללים  ,. מובהרהחברות בחברה

 על נזקי ונדליזם וכן כוח עליון. במכלים טמוני הקרקע. האחריות לא תחול 

 מוני קרקעט מכליםאספקת והתקנת  התמורה בגין .1.9

טמוני קרקע העונים על  מכליםאספקת והצבת  חברהללספק  ספקעל ה .1.9.1

 מכלעלות כל  .הספק  הסכםכנספח ו' ל המצורף טכניהמפרט הדרישות 

₪  45,000לא תעלה על הסך של  חברהטמון קרקע אותו תדרוש ה

-עלטמון קרקע שיסופק ויוצב  מכל)בצירוף מע"מ כדין(, וזאת עבור כל 

)לרבות בגין ביצוע עבודות הגשת הספק  סכםל תקופת הלכ ספקה ידי

 היתרים, הכנת הקרקע וכן ביצוע עבודות פיתוח והצבה בפועל(.

ללא כל תוספת  ספקטמוני קרקע תשולם ל מכליםהתמורה בגין הצבת  .1.9.2

להצעת המחיר המצורפת , והכל בהתאם לתמורה מכל סוג שהוא

  .הספק  הסכםכנספח ה' ל

 תקופת ההסכם .1.10

חודשים  (24ציע הזוכה במכרז תעמוד לתקופה של עשרים וארבעה )הצעת המ

הסכם את תקופת להאריך זכות  חברה. להחברה ידי-למיום חתימת ההסכם ע

חודשים  (12) שניים עשר נוספת של כך שהצעת המציע תעמוד לתקופה ,זה

( 12ים עשר )( החודשים הראשונים וכן שני24עשרים וארבעה )) נוספים

( חודשים(, ככל שתבחר בכך 36הכל שלושים וששה )-ספים )סךהחודשים הנו

 ,. בכל התקופות האמורות לעיל("תקופת ההסכם" –החברה, יקראו להלן 

במחיר כפי שהציע במסגרת  טמוני הקרקעמתחייב הזוכה במכרז לספק את 

הספק, וזאת מבלי שלהצעת בתנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם ו המכרז

 שי הצמדה כלשהם.המציע יצטרפו הפר

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

רשאים להשתתף במכרז זה, העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים 

 המפורטים להלן: המצטברים

תאגיד  אושותפות רשומה בישראל  אומציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל  .2.1

 הרשום בישראל.

ידי בנק -ה עלשהוצאערבות בנקאית בלתי מותנית מציע אשר צרף להצעתו  .2.2

 שקלים אלף חמישים)₪  50,000בישראל שהינה ע"ש המציע בסכום של 

 אשר תהיה בתוקף עד לתאריך, לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז, (חדשים

 18.9.18. 

שנים, לפחות, במהלך חמש השנים האחרונות,  שלושוותק של ניסיון מציע בעל  .2.3

קנת טמוני קרקע בהיקף באספקה והת ,מוכח באסמכתאות של מקבלי השירות
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רשויות מקומיות לפחות.  משתיטמוני קרקע, מסוג מתכת וזאת  50-של כ

 סיון צריך שיהיה של המשתתף עצמו.הני

של מקבלי השירות בהתאם לנוסח  אישורים והמלצותעל המציע לצרף להצעתו  .2.4

' בכנספח  למכרז. על המשתתף לפרט בטבלה המצורפת בזאת 'בבנספח הקבוע 

 שמות הממליצים.  למכרז את

 ניהול פנקסי חשבונות ורשומותמציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על  .2.5

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( -על

 .1976-תשל"ו

ואישור על היות ניכוי מס במקור מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על  .2.6

 מס ערך מוסף. לצרכי עוסק מורשההמציע 

)לא כולל מע"מ(, לפחות,  ₪( מיליון 3של שלוש ) מחזור כספי שנתימציע בעל  .2.7

מהכנסות בגין אספקה והתקנה של  2017-ו 2016, 2015מהשנים  בכל אחת

 טמוני קרקע. מכלים

, כשהוא ' למכרזגנספח להוכחת העמידה בתנאי סעיף זה יצרף המציע את 

 י רו"ח.יד-ידי המציע ומאומת על-חתום על

טמוני הקרקע המוצעים על ידו במכרז או ספק  מכליםהמציע הינו יצרן של ה .2.8

טמוני הקרקע המוצעים על ידו  מכליםמורשה מטעמו של היצרן לשווק את ה

 במכרז.

על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות המעידות כי הוא יצרן ו/או יבואן של 

 מכליםור בכתב מיצרן הטמוני הקרקע המוצעים על ידו במכרז וכן איש מכליםה

טמוני הקרקע המוצעים על ידו המעיד כי המציע הינו מורשה מטעמו של היצרן 

 טמוני הקרקע המוצעים על ידו.  מכליםלשווק את ה

 ISOאו תקן   ISO 9001: 2000 בדבר מערכת ניהול איכות מסוגמציע בעל תקן  .2.9

 בתוקף. 2008 :9001

ע על ידו במכרז, יצרף להצעתו טמוני הקרק מכליםמציע שאינו יצרן של ה

 ידי המציע.-טמוני הקרקע המוצעים על מכליםאישור כאמור של יצרני ה

 כי מציע ו/או הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל, תיפסל. ,יובהר .2.10

 

 אישורים ומסמכים להגשת המכרז .3

העתק נאמן למקור או  מקור –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף 

 כמפורט להלן: דין-עורך בחתימת

 – למכרזא'  כנספחלהגשת הצעה, בהתאם לנוסח המצורף  רבות בנקאיתע .3.1

 .מקור בלבד

פי חוק -ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על אישור תקף ליום הגשת ההצעה על .3.2

-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו עסקאות גופים ציבוריים

במקור ואישור על היות  ניכוי מסעה על , אישור תקף ליום הגשת ההצ1976

 לצרכי מס ערך מוסף. עוסק מורשההמציע 
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קאות גופים לחוק עס 2בהתאם לסעיף  אישור רואה חשבוןכמו כן יצרף המציע  .3.3

 .1976-ציבוריים, תשל"ו

אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית העסק בהתאם  חשבון-אישור רואה .3.4

  ' למכרז.גלנספח 

ידי עו"ד "נאמן למקור" של תעודת -העתק מאושר על –יד למציע שהוא תאג .3.5

רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם השותפויות על רישום 

התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים של 

 התאגיד.

, דין של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד-יש לצרף אישור עורך ,כמו כן

מנהליו הרשומים ומנהליו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד 

 ידי מורשה החתימה.-ואישור כי ההצעה נחתמה על

 צילום תעודת זהות. –למציע שהוא יחיד 

המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח באספקה והתקנת טמוני קרקע בהתאם  .3.6

. מעבר ' למכרזבבנספח וע דלעיל, בהתאם לנוסח הקב 2.4-ו 2.3פים לקבוע בסעי

רשימת  –במלואו  ' למכרזבנספח לצירוף ההמלצות ימלא המציע גם את 

 מקבלי השירות, ממליצים ונתונים.

ידי המשתתף במכרז, המגדירים את -המוצעים על מכליםשרטוטים/תיעוד של ה .3.7

 ונפחו בצורה חד ערכית. מכלצורת ה

טמוני  מכליםאשפה )בחישוב נפח האשפה שניתן להכניס בתא/שק אגירת ה .3.8

-ים המוצע/ים על/מכלקרקע עד גובה הקרקע( כולל תא אגירת נוזלים אם יש, ב

 ידי המציע.

טמוני קרקע ממתכת, הן לסיבוב  מכליםפירוט שיטת פעולת יחידת הקצה של ה .3.9

 והן לריקונו. מכלה

ידי המציע -המוצעים על מכליםאסמכתאות המפרטות את ארץ הייצור של ה .3.10

 במכרז.

ידי -מלאים וחתומים עלטמוני הקרקע  מכליםלעניין ה ם טכנייםמפרטי .3.11

 אשר הוצעו על ידו. טמון קרקע מכללכל  רף להצעתו מפרטהמציע יצהמציע. 

טמון קרקע המוצע על ידו במכרז ולצרף  מכלעל המשתתף להציג דגם של 

המוצע על ידו, כשהוא תואם את המפרטים  מכללהצעתו תיק שרטוטי ה

, והכל על חשבונו והוצאותיו, וזאת לשם הוכחת עמידתו בתנאי המפורטים לעיל

 לעיל.

 ידי המשתתף במכרז.-המוצעים על מכליםקטלוגים ותמונות צבעוניות של ה .3.12

)איסור העסקה שלא כדין  העדר הרשעות לפי חוק עובדים זריםתצהיר בדבר  .3.13

בנוסח המצורף עו"ד ידי -חתום על 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .' למכרזדנספח כ

לחוק עסקאות  1ב2פי סעיף -על ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותתצהיר בדבר  .3.14

 .למכרז 1כנספח ה'בנוסח הקבוע  1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

  בנספח ו' למכרז.תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים כמפורט  .3.15
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או  ISO 9001: 2000 בדבר מערכת ניהול איכות מסוגהעתק תו תקן בתוקף  .3.16

 טמוני הקרקע המוצעים על ידו. מכליםעל שם יצרן ה ISO 9001: 2008תקן 

 2'כנספח הידי עו"ד בנוסח המצורף -הצהרת המשתתף חתומה ומאושרת על .3.17

 למכרז.

 שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז.-על רכישת המכרזאישור על  .3.18

 לעיל. 2האישורים על עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  .3.19

ם ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל כל האישורי .3.20

 יתר מסמכי המכרז.

עדת כים כאמור )כולם או חלקם( תהיה והצעה אשר תוגש ללא המסמ .3.21

 המכרזים רשאית לפסלה.

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל,  .3.22

עה )למעט חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצ

לא תקבל אישורים או מסמכים אשר  חברה(, ה3.5בהתאם לאמור בסעיף 

 מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

חוברת המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים )אשר  .3.23

ידי המציע טרם -(, ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו עלחברהידי ה-התבצעו על

 הגשתם במסגרת הצעתו.

 

טמוני  מכליםלאספקה והתקנה של  חברההידי -על לספקשתשולם  מחיר הצעת .4

 ()לא כולל מע"מ קרקע

הספק יגיש את הצעת המחיר מטעמו המפרטת את המחיר אשר יקבל הספק  .4.1

)לא כולל מע"מ( בשטח  טמוני קרקע מכליםאספקה והתקנה של בגין  חברהמה

 . רשויות מקומיות החברות בחברה שיפוט

פקת הצעה הכספית, מנגנון העברת התמורה ואופן הנידוע לספק כי פורמט ה .4.2

החשבונית יתאימו לכל הוראות טופס הצעת המחירים של המכרז המצורף 

 מור להלן., ובהתאם לאהספק  הסכםל כנספח ה'

מצוין  הספק הסכםל 'הכנספח בטופס הצעת המחירים של המכרז המצורף  .4.3

לא  טמוני קרקע םמכליאספקה והתקנה של לביצוע  חברההמחיר המרבי של ה

 כולל מע"מ. 

וכן את אמורים המציע נדרש לנקוב את שיעור ההנחה ביחס למחירים ה .4.4

המחירים בשקלים חדשים ואגורות לאחר ההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור 

ההנחה ביחס למחירים המרביים לבין רישום המחירים לאחר ההנחה, יהיה 

פי הצעתו, -את המציע על רישום המחירים לאחר ההנחה, כמחיר אשר יחייב

פי נתונים אלו בלבד. הגשת הצעת מחיר -וועדת המכרזים תבחן את הצעתו על

אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים או מהמחירים אשר נקבעו 

 . תיפסל –  חברהידי ה-באומדן אשר נקבעו לשם כך על
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המחיר לא . הצעת הספק  הסכםבנספח ה' להצעת מחיר מטעם המציע תפורט  .4.5

חותמת ליד כל תיקון בהצעת תכלול מע"מ. על המציע לחתום בחתימה וב

 המחיר.

המחירים המוצעים יהיו מחירים כוללים המגלמים את כל העבודות, החומרים,  .4.6

, אספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקעבהציוד, ההוצאות והעלויות הכרוכות 

, הספק הסכםמכרז ובהתאם ל ספקספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הא

 .לרבות אגרות והיטלים מכל מין שהוא ומכל רשות מוסמכת

הצעת המציע תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע החל  .4.7

ממועד הגשתה ועד למועד בו פג תוקף הערבות הבנקאית שצירף להצעתו 

 למכרז.

 ור.וכאמ ספקכל עלויות האיסוף, ההובלה והשינוע הן על חשבון ה .4.8

 

 ערבות .5

מציע המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית  .5.1

 שקלים אלף חמישים)₪  50,000המציע בלבד בסך  שם-על חברהלטובת ה

ידי בנק בישראל, -(, צמודה למדד המחירים לצרכן ואשר הוצאה עלחדשים

 למכרז וזאת להבטחת קיום מלוא כנספח א'והכל בהתאם לנוסח המצורף 

 התחייבויותיו בהתאם להצעתו.

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי  .5.2

ההצעה, וכן במידה והמציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת 

 .חברהה

הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות  .5.3

ברם  .הווה פיצוי מוסכם וידוע מראשיא תהמפורטות במכרז ומסמכיו, וה

לתבוע פיצויים נוספים  חברהחילוט הערבות הבנקאית לא יפגע בזכותה של ה

ידו עקב אי -על חברהלמהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או נוספים אשר יגרמו 

 קיום ההצעה.

להציג את ערבות ההצעה לפירעון,  תהיה רשאית חברהמבלי לגרוע מהאמור, ה

הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או  לחלט את סכום

 יותר מהנסיבות המפורטות להלן: 

 .תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפייםהמציע נהג במהלך המכרז בעורמה,  4.1.1

 .מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק המציע מסר למזמין מידע 4.1.2

 .ו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעותהמציע חזר בו מהצעת 4.1.3

ע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המצי 4.1.4

ההזמנה, כולן ו/או חלקן, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם 

 המזמין.

על פי כל דין ו/או  חברההכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל

 על פי מסמכי ההליך.
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פי דרישת ראש -להמציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות ע .5.4

עם  ספק הסכם, עד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חברההאו גזבר  חברהה

יתנהלו הליכים משפטיים )לרבות הליכי ערעור( וזהות הזוכה לא ו ככל. חברהה

תהיה ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד לאחר סיום ההליכים 

רבות, רשאית, אך לא האריך המציע את הע .חברההפי דרישת -המשפטיים, על

לא חייבת, החברה לחלט את הערבות, והכספים המחולטים יופקדו בחשבונה 

 כחלף ערבות המציע.

( 14עשר )-הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך ארבעה .5.5

עם הזוכה במכרז, ו/או לאחר סיום  ספק הסכםימי עבודה לאחר שייחתם 

( ימי 14עשר )-משפטיים( ועוד ארבעה הליכים משפטיים )ככל שיהיו הליכים

לפי המאוחר. המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם  -עבודה 

 למועדים הקבועים בסעיף זה.

 חברההעם  הספק הסכםלזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על  .5.6

ערבות ביצוע בהתאם  חברההלמכרז ולאחר שיפקיד בידי  'זכנספח המצורף 

, אישור חתום מאת חברת ביטוח הספק  הסכםל 'אבנספח ט לנוסח המפור

 הספק  הסכםל בנספח ב'מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט 

 הספק  הסכםל כנספח ג'וטופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי הטופס המצורף 

ידי הבנק -עו"ד מטעמו, וכן מאושר על ידי-עלהזוכה ומאושר  ידי-עלחתום 

 מורשי החתימה מטעמו.בחתימת 

פי פנייה חד צדדית של -פי תנאיה לחילוט על-הערבות תהיה חתומה וניתנת על .5.7

 לבנק. חברההו/או גזבר  חברההראש 

 יהיו על חשבון המציע. -כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות .5.8

 

 הוצאות המכרז .6

ידי המציע ו/או מי -כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך על .6.1

מו לצורך השתתפות במכרז ו/או בחינת כדאיות הגשת ההצעה ו/או הכנת מטע

ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד ועל 

 חשבונו.

 בעניין. חברהלמציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד ה .6.2

 

 עדיפות בין מסמכים .7

שמעות בין תנאי המכרז להוראות או דו מו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה 

 ונספחיו. הספק  הסכםתכרענה הוראות  ,ונספחיו הספק  הסכם
 

 הבהרות ושינויים .8

יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  ,10:30בשעה  27.3.18שלישי עד ליום  .8.1

שאלות הבהרה בכתב, לאחר מועד  לחברת פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ,

 ארסני שפירמר את שאלות ההבהרה יש להפנות ל ה.זה לא תתקבלנה כל פני
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יש לאשר את דבר לאחר מכן ו Arseni@portaleco.co.ilדוא"ל: באמצעות 

 .054-2007055באמצעות הטלפון:  קבלת המייל

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.2

 .חברהשהוא. רק תשובות בכתב תחייבנה את ה

תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס  חברהה .8.3

 שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. 

השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו  .8.4

כשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו/או בדואר לפי בכתב לידיעתם של כל רו

ידי המציעים בעת רכישת -מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו על

 המכרז.

 

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .9

 לושה שלבים:ההצעות תיבחנה בש .9.1

, תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף, לרבות בשלב הראשון .9.1.1

 לשם השתתפות במכרז. ביחס למסמכים והאישורים הנדרשים

המציעים אשר עמדו בתנאי המחיר של  הצעות נהדורגת ,שניהשלב ב .9.1.2

 :פי הפרמטרים שלהלן-הסף על

 נקודות( 100נקודות מתוך  70מכל טמון קרקע מסוג מתכת ) .9.1.2.1

רכישת מכל טמוני בעבור המחיר הזולה ביותר  תצעה .9.1.2.1.1

הוראות הבהתאם לכלל , מסוג מתכתבודד  קרקע

נקודות,  50תקבל ספק הסכם הוז רו/או דרישות המכ

פי הנוסחה -תנוקדנה על ויתר ההצעות המחיר

 :שלהלן

 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 50הצעת המחיר הזולה ביותר 

 הצעת המחיר הנבדקת                          

 

 ביצוע כלל עבודותבור בעהמחיר הזולה ביותר  תהצע .9.1.2.1.2

ציבה, חפירות : חות)הכולל ותהנדרש התשתית

, מסוג מתכת בודד לכל מכל טמון קרקע וכיוצ"ב(

 הסכםוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל 

 נקודות, ויתר הצעות המחיר 10תקבל  ספקה

 :פי הנוסחה שלהלן-תנוקדנה על

 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 10הצעת המחיר הזולה ביותר 

 עת המחיר הנבדקתהצ                         

 

mailto:Arseni@portaleco.co.il
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 ביצוע כלל עבודותבעבור המחיר הזולה ביותר  תהצע .9.1.2.1.3

לצורך הגבהות, הן לצורך בניית  ותהנדרש התשתית

 מסוג מתכת מכל טמון קרקע בודדמדרכה מסביב 

ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים, והן -על

)לכל מ"ר טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש  מכלב

וראות ו/או דרישות ההבהתאם לכלל , תשתית(

נקודות, ויתר הצעות  5תקבל  ספקה הסכםוז רהמכ

 :פי הנוסחה שלהלן-תנוקדנה על המחיר

 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 

 הצעת המחיר הנבדקת                         

 

בניית מסתור בעבור המחיר הזולה ביותר  תהצע .9.1.2.1.4

בציפוי אבן  מסוג מתכתבודד  קרקע טמון סביב מכל

-או ציפוי ברמה דומה על/ירושלמית פנימי וחיצוני ו

הוראות ו/או הבהתאם לכלל , פי דרישת החברה

נקודות, ויתר  5תקבל  ספקה הסכםוז רדרישות המכ

 :פי הנוסחה שלהלן-תנוקדנה על הצעות המחיר

 

 יר הנבדקת= ניקוד הצעת המח   נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 

 הצעת המחיר הנבדקת                                             

 

לעיל.  9.1.2.1באופן המפורט בסעיף הצעות המציעים ידורגו  .9.1.2.2

הניקוד המצרפי של הניקוד המשוקלל האמור יהווה בסיס 

 להשוואה בין המציעים.

 

הרכיבים פי -תיבחן עמידתם של המציעים במרכיב האיכות על ,שלישיהשלב ב .9.1.3

 30פי דירוג זה הוא -הניקוד המקסימאלי אשר ניתן לקבל על) כמפורט להלן

  (:נקודות

בעבור איכות החומרים, הנדסת האנוש, חוזקם ואורך חיי  .9.1.3.1

 נקודות 5עד המכלים טמוני הקרקע )בלאי טבעי(, תינתנה 

 נקודות(. 5 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין 

ויצרן המכלים טמוני  בעבור מספר שנות האחריות של המציע .9.1.3.2

אחריות הקבועים  חודשי (60ששים ) היקף שלהקרקע מעבר ל

 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות 5עד בתנאי המכרז, תינתנה 

 נקודות(. 5 -ל
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פי מדדים של טיב המפרט -בעבור התרשמות כללית מהמציע על .9.1.3.3

התשתית הנדרשים בהתאם  עבודותהטכני מטעמו, לרבות 

הסכם הספק, לרבות סוג החומרים, היקף להוראות המכרז ו

התשתיות וסוגם וכן עמידותם של החומרים בהם נעשה עבודות 

החברה ו/או מי  ועדת המכרזים שלשימוש וכן התרשמות 

 נקודות 5עד לעניין טיב המפרט הטכני, תינתנה  המטעמ

 נקודות(. 5 -ל 0)הניקוד בפרמטר הוא בין 

מדדים של וותק בענף,  פי-בעבור התרשמות כללית מהמציע על .9.1.3.4

ו/או הקודמים השירותים משך תקופת הניסיון, היקף ואופי 

יע, מוניטין והתרשמות ידי המצ-שבוצעו עלעבודות הקודמות ה

פי ההמלצות -עדת המכרזים מהמציע, בין היתר, עלכללית של ו

 0)הניקוד בפרמטר הוא בין  נקודות 15עד שתצורפנה, תינתנה 

 נקודות(. 51 -ל

נקודות  0מסוים גם ת דירוג ההצעות רשאית החברה להעניק בפרמטר במסגר .9.2

 להצעה.

מסמכי ההצעה, חוו"ד יועצים לוועדה ועל הניקוד לשלב השלישי יינתן על סמך  .9.3

לכן, על סמך שאלות הבהרה שהמציעים ישאלו ע"י ועדת המכרזים באופן ישיר. 

 .15.4.18ום יהמציע להכין עצמו להופיע בפני וועדת המכרזים המתכנסת ב

הניקוד הכולל אותו תקבל כל הצעה, הינו סיכום הנקודות של הפרמטרים  .9.4

 פי החישוב המפורט בו.-ועל ,לעיל  9.1.3וכן סעיף  9.1.2הנקובים בסעיף 

החברה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או  .9.5

סבר ו/או ניתוח מתן הסבר ו/או ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור ה

כאמור, רשאית תהא וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף 

 לפסול את ההצעה.

 הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים .9.6

 . תיפסל

החברה רשאית לבדוק את אמינות המציע, בעלי השליטה בו, מנהליו יובהר, כי  .9.7

לבחון פרויקטים קודמים אותם ביצע המציע, ובעליו; כמו כן, רשאית החברה 

מנת לקבל מידע אודות -ולהתקשר טלפונית לשם כך מול המזמינים השונים על

; בעת השתתפות המציע ידו-ו/או העבודות שבוצעו על מתן השירותיםטיב 

במכרז, מעניק הוא לחברה את הזכות לפנות למזמינים ולקבל כל מידע אודות 

 ידו.-פרויקטים אשר בוצעו על

ועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה החברה/  .9.8

הזוכה ו/או בבחינת ההצעות למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע 

 נשוא ההסכם המוצע במכרז.אספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע ל

 ועדת המכרזים להביא במסגרת שיקוליה ניסיוןהחברה/ במסגרת זו, רשאית  .9.9

שלילי ו/או בעיות באמינות אשר היו לחברה עם משתתף במכרז, ואף לפסול 
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בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו בהסכם הספק 

 )באם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור משתתף אחר תחתיו.

פי -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי באם תמצא החברה/ ועדת המכרזים על .9.10

עתה כי הצעת המציע איננה סבירה בשל תנאיה ונתוניה ו/או בשל חוסר שיקול ד

התייחסות לתנאי המכרז ודרישותיו, באופן שלדעת החברה מונע את הערכת 

ההצעה כראוי, תהיה בסמכות החברה/ ועדת המכרזים לפסול את הצעתו של 

 פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שתעמוד למציע כל טענה בעניין וזאת-המציע על

 פי דין.-בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאשר עריכת שימוע נדרשת על

ועדה ברי ידי ח-לעיל, תעשה על 9.1פי סעיף -המציעים על בחינת הצעות .9.11

ר תורכב מבעלי מקצוע ו/או חברי עדת המכרזים, אשמקצועית מייעצת מטעם ו

 החברה. ועדת המכרזים שלידי -. ההחלטה הסופית תקבע עלת המכרזיםעדו

רה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או החב .9.12

אישורים ו/או מתן הסבר ו/או ניתוח להצעתו, לרבות לבחינת עמידת המציע 

אספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע לבדרישות הסף ו/או אפשרות המציע 

עמו בהתאם למחיר המוצע ו/או יכולותיו ו/או כישוריו וניסיון גופים אחרים 

עדת ר ו/או ניתוח כאמור, רשאית תהא ובעבר, אם המציע יסרב למסור הסב

 המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 זהות בין הצעות כשירות .10

במידה ותהיינה מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות  .10.1

ת שבה יתבקשו המציעים פבסכומיהן וכשירות, תיערך ביניהן התמחרות נוס

( ימים מיום קבלת הודעה על כך, 3משופרת תוך שלושה ) להגיש הצעת מחיר

מציע אשר לא יגיש הצעה  עדת מכרזים.ניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וובי

משופרת, כאמור בסעיף זה, יראו בהצעתו המקורית כהצעתו הסופית 

 והמחייבת.

הינה ההצעות זהות בסכומיהן, אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין ת .10.2

( ימים מיום קבלת 3יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך )

ההודעה על כך, וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה 

 הטובה ביותר.

 

 ההצעה .11

המציע תוך ציון שמו המלא, מספר  ידי-עלידי יחיד תיחתם -הצעה המוגשת על 11.1

 ת שלו, כתובתו וחתימתו.תעודת הזהו

-ידי אישיות משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי( תיחתם על-הצעה המוגשת על  11.2

ידי מורשי החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שמם 

 התאגיד, מספרו הרשום וכתובתו. 
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ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי   11.3

וכתובתם, וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר את  החתימה מטעם התאגיד

 זהות החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד.

  הסכםההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות  11.4

 יםעותק( 2שני )ידי המציע, ואלה יוגשו ב-על נספחיו( יחתמו במלואם על הספק

וין מספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת בתוך מעטפה סגורה ועליה יצ

 ידי המציע.-וחתומה על

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת  11.5

 בלבד. 0021:עד השעה  10.4.18 שלישיעד ליום  חברהה משרדיב

 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. 11.6

 

 הודעה על זכייה .12

ב באמצעות דואר הודעה על כך בכתעם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה  12.1

 .רשום או דוא"ל

ערבות  חברהולמסור ל הסכםהמציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על ה 12.2

( ימים ממועד ההודעה 7וזאת בתוך שבעה ) הספק  הסכםביצוע כמפורט ב

 כאמור.

תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום  ,למציע אשר הצעתו לא תתקבל 12.3

 ת הבנקאית.אליה תצורף הערבו

רשאית לבטל את הזכייה  חברההיה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא ה 12.4

 במכרז ו/או את התקשרותה עמו וזאת בהודעה בכתב למציע. 

הודעה כאמור תישלח למציע לאחר שניתנה למציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן  12.5

עון , ולאחר שהמציע לא תיקן את הטחברהאת הטען תיקון לשביעות רצון ה

ידי -ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין על  חברהתיקון בהתאם להודעת ה

 . חברהה

עם הזוכה, תהיה  חברהבמידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של ה 12.6

-למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על  חברהרשאית ה

 ידה, כל זאת במקביל לחילוט הערבות הבנקאית של המציע.

 

 עיון בהצעה הזוכה .13

עיון במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות  13.1

נפסלה ו/או  וידי המציע שהצעת-, עלים/הזוכה ים/לאחר קביעת המציע ,במכרז

 באמצעות פנייה בכתב שתיעשה לחברה.תאפשר תמציע שלא זכה, 

 על אף האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: 13.2

ו/או  , ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטייועץ לוועדת המכרזים חוו"ד 13.2.1

לוועדה לצורך בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה אחר 
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של וועדת המכרזים ו/או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת 

 החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.

 זכו במכרז.הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא  13.2.2

פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת -כל מסמך עליו יש חסיון על 13.2.3

 הצעתם כי יוותר חסוי.

מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה  13.3

 -לאפשר עיון בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה" 

ידי המציע במכרז זה, ככל -שהוגשו עללצורך סעיף זה משמעה כלל המסמכים 

 שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן בחומר חסוי.

החברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר  13.4

להשתתפותו בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת 

ר לעיל, המציעים הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. מבלי לגרוע מכלליות האמו

יישאו בכל הוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל 

 פיצוי ו/או שיפוי מאת החברה בגין הוצאות אלו.

 

 הוראות כלליות .14

השלמת מקום תוביל לפסילת המכרז. במקרה של אי  אי הגשת הצעת מחיר 14.1

רז ו/או כל הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכ

הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז ובין 

תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול , באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת

את ההצעה ו/או לאפשר למציע להשלים את הטעון מילוי, ככל שמדובר 

ות ביחס בהשלמה טכנית, ו/או להתעלם מכל שינוי או תוספת ו/או הסתייג

למסמכי המכרז, ובמקרה כזה יראו את הצעת המציע כאילו לא נכללו בה 

השינוי ו/או התוספת ו/או ההסתייגות, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 .החברה

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של  14.2

ה ואחד מיחידיו של הגוף גוף מאוגד אחר, שהינו אישיות משפטית נפרדת, במיד

המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או 

 שותף של המציע. 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד  14.3

מיחידיו של המציע )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או 

 צעתו למכרז.שותף( הגיש את ה

ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים או -הצעה אשר תוגש על 14.4

 יותר במשותף תיפסל ולא תובא בחשבון.

מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא  חברהאין ה 14.5

 כזוכה במכרז.
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ועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או  14.6

ת ההצעות למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את בבחינ

 המוצע במכרז. הסכםה

להביא במסגרת שיקוליה ניסיון שלילי ו/או בעיות  חברהבמסגרת זו, רשאית ה 14.7

עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים  חברהבאמינות אשר היו ל

)באם הצעתו היא  פקהס  הסכםאלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו ב

 הזולה ביותר( ולבחור משתתף אחר תחתיו.

רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או  חברהה 14.8

הבהרות נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולשביעות רצונה, כל זאת גם 

 לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה.

זמן לשימוע מציעים אשר יש חשש כי הצעותיהם הינן גירעוניות ו/או ת חברהה 14.9

הסמכות לקבל מהמציע כל פרט ביחס  חברההצעות הפסד. במסגרת זו, תהא ל

 להצעתו כולל תחשיבים.

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז לבצע את העבודות נשוא  חברהה 14.10

 המכרז בעצמה.

לנהל משא  םרשאי יות האשכולורשו לאחר ההכרזה על הזוכה תהא החברה 14.11

, המלא, הבלעדי והסופי, וכללי מנהל תקין ןבהתאם לשיקול דעת ומתן

 .ובהתחשב להוראות כל דין רלוונטי

 

 הליכים משפטיים .15

מובהר ומודגש בזאת, כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או  .15.1

טמוני הזמנת  בטענות ו/או בדרישות כלפי החברה, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת

זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכים משפטיים הקרקע 

ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות צווי מניעה קיימים ו/או -שיינקטו על

 נשוא המכרז. ההתקשרותעתידיים בקשר למכרז שיוצאו במשך תקופת 

החברה זים של נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרמוסמך, כי  משפט-ביתקבע  .15.2

במכרז, לא יהיה  ציעכתוצאה מפגם זה לא זכה מכי הליכי המכרז ויתר ו/או ב

לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן ו/או מי מטעמו  האמור ציעזכאי המ

אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה אחר מכל מין וסוג שהוא רווח ו/או נזק 

יעות ו/או טענות אחרות מכל לא תהיינה כל תב ציעמלמהפגם בהליכי המכרז ו

ה בעניין זה והוא מוותר על ו/או מי מטעמואו כנגד החברה /כלפי ומין שהוא סוג 

 כך וויתור מלא.

ם מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכימשפט -ביתקבע  .15.3

אחר שהיה  ציעולא מ ציעמכרז וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המהאחרים ב

את מתן להפסיק  חברה,דית עם הודעת הי, מיציע שזכהתחייב המזכאי לכך, מ

חברה . הבכל שלב שהוא ההסכם שנחתם עמו במסגרת המכרז פי-השירותים על

כפוף  ההפסקהעד למועד  סיפקשטמון הקרקע את התמורה עבור  ציעשלם למת
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סוג מין ולא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל  למציעלתנאי ההסכם ו

 . הו/או מי מטעמ חברהלפי השהוא כ

 

 

 בכבוד רב,

 יעל רון, מנכל"ית

 אשכול גליל מערבי בע"מ
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 כתב ערבות בנקאית

 )ערבות הצעה למכרז(
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 ,לכבוד

 בע"מ אשכול גליל מערבי

 

 ("חברה"ה –)להלן 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________
  

הנערב( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב  –פי בקשת _____________ )להלן -על .1

___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר 

טמוני קרקע להצבה  מכלים, לאספקה והתקנה של למילוי כל מחויבויותיו של הנערב למכרז פומבי

, לשלם לכם כל סכום בע"מ אשכול גליל מערביויות מקומיות החברות בחברת רשבשטח שיפוט 

 שקלים חמישים אלף –)במילים ₪  50,000של שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל 

תוספת של מדד חיובי בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( ) ( חדשים

( בין המדד שהיה "המדד" –המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  ידי הלשכה-(, כפי שמתפרסם עלבלבד

סכום " –ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן 

 (."הערבות

 

דלעיל בפעם אחת או  1תנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף אתם תהיו רשאים לדרוש מא .2

חלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת ל

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

 

( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

, חברהו/או גזבר ה חברהידי מנכ"ל ה-מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

ל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או וזאת ללא כ

באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.

 

 ליכם לצרף כתב ערבות זה.לדרישתכם כאמור לעיל ע .4

 

 )כולל(. 18.9.18ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5

 

באופן חד צדדי  חברהו/או גזבר ה חברהתוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש ה .6

נוספים מהמועד הנקוב  מים( י90לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים )

 דלעיל. 5בסעיף 

 

ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב  פי-עלרישה כל ד .7

לעיל ו/או לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם  5בסעיף 

 דלעיל. 6הוארכה( כאמור בסעיף 



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      
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 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
 

 המחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבות זו איננה ניתנה ל .8

 

 בכבוד רב,

________________ 

 שם הבנק         

 

 

  טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      
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 למכרז ב'נספח 

 

 פירוט ניסיון המציע

 

 ,לכבוד

 בע"מ אשכול גליל מערבי

 

 ("החברה" –)להלן 

 

  אישור על ניסיון המציע בביצוע העבודות ן:הנדו

 

 שם הגוף: _________________.
 

לבקשת __________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________ 

אספקה והתקנה של פרויקט לבזאת כי המציע ביצע עבורנו ( הרינו מאשרים "המציע" –)להלן 

 ______ )חודש/שנה( ועד לחודש _____________ )חודש/שנה(.החל מחודש   קרקע טמוני מכלים
 

  טמוני קרקע: מכליםעבודות הצבת חוות דעתנו על ביצוע ה

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 תאריך: ________________

 שם: __________________

 תפקיד: ________________
 

חתימה:     

_______________ 

 



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      
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 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים

 

 

 

י טמונ מכליםהסוג  שם מקבל השירות

 שהותקנו הקרקע

תקופת ביצוע 

מחודש  הפרויקט

 בשנת עד לחודש בשנת

שם איש הקשר 

 אצל מקבל השירות

טלפון איש הקשר 

 אצל מקבל השירות

 ודואר אלקטרוני
     

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

    

     



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      
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 להצעתו של המציע. על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו

 

 

 בכבוד רב,

 

________________ 

חתימה וחותמת המציע          

  

טמוני  מכליםסוג ה שם מקבל השירות

 נוהקרקע שהותק

תקופת ביצוע 

הפרויקט מחודש 

 בשנת עד לחודש בשנת

שם איש הקשר 

 אצל מקבל השירות

טלפון איש הקשר 

 אצל מקבל השירות

 ודואר אלקטרוני
     

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

    

     



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      
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 למכרז 'גנספח 

 

 העסק-חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית-אישור רואה

 

 

 תאריך: ____/____/____

 

 ,לכבוד

 בע"מ אשכול גליל מערבי

 

 ("החברה" –)להלן 

 

 א.ג.נ.,

 

__________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות חשבון  _____-אני רואה

( בקשר למכרז פומבי מס' "המציע" –העסקית של ____________________________  )להלן 

 , כדלקמן:רשויות מקומיות החברות בחברהב  טמוני קרקע מכליםאספקה והתקנת ל  

 

 היה, כדלקמן: 2017 -ו  2016, 2015היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים  .1

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2015בשנת 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2016בשנת 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2017בשנת 

)לא  טמוני קרקע מכליםאספקה והתקנה של מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין 

 כולל מע"מ(.

 נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל. ינואהמציע  .2

 

 בכבוד רב,

 

 ________________    _______________  _________________ 

 תאריך          חתימה וחותמת             חשבון )שם מלא(-רואה        

 

 ________________    _______________  _________________ 

 פקסימיליה        טלפון        כתובת                  

 

 

 



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      
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 למכרז 'דנספח 

 

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 

 ("חוק העסקת עובדים זרים" –)להלן במסמך זה  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 

ז. מס' _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אני הח"מ ______________ הנושא ת.

  –את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 

 מכלים אספקה והתקנה שלל ,   הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'  .1

, כמורשה מטעם בע"מ יל מערביאשכול גלחברת רשויות מקומיות החברות בטמוני קרקע ב

 המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

יש להקיף בעיגול את הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז ) .2

  –( הנקודה המתאימה

לפי חוק העסקת עובדים  2002בינואר  1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר -לא הורשעו בפסק •

 זרים בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.

לפי חוק העסקת עובדים זרים  2002בינואר  1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי  •

דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה -בפסקי

 האחרונה.

  –ים לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבא

גם בעל השליטה  –ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם -, מי שנשלט על'בעל זיקה'

 טת בעל שליטה בו.יבו או חבר בני אדם אחר שבשל

 .1968-, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח'שליטה'

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

 

_______________ 

 המצהיר        

 דין-ורךאישור ע

 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז.  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום

, מרחוב _______________, בפני עוה"ד מס' ___________________

,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ____________________

  כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני. הקבועים  בחוק, אם לא יעשה

 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    

 



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      
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 למכרז 1נספח ה' 

 

לחוק  1ב2קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף בדבר נוסח תצהיר 

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ __________ ת.ז. _______

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

טמוני  מכלים, לאספקה והתקנה של   הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'   .1

, כמורשה מטעם המציע "(החברה" בע"מ )להלן: אשכול גליל מערביקרקע ברשויות מקומיות החברות בחברת 

 במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

, הסכם הספקוייחתם בין הצדדים  חברהה ידי-עלככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז  .2

המועסקים כלפי  מוארכת( לקייםההסכם )לרבות כל תקופת  ההסכםמתחייב המציע כי במהלך תקופת 

לחוק עסקאות גופים  1ב2סעיף בנשוא המכרז, את האמור  אספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקעל מטעמו

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976-ציבוריים, תשל"ו
 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

 

 

 

_______________ 

 המצהיר           

 

 

 

 דין-אישור עורך

 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ ני מאשר כי היוםהנ

,  ולאחר  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

את שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר 

  נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    

 

 



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      
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 למכרז 2'נספח ה

 הצהרת משתתף
 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

ים אני הח"מ _____________ ח.פ. ___________ כתובת _______________ מצהיר, מסכ

 כדלקמן: אתזבומתחייב 

ההוראות לרבות הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון,  .1

למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה וכי הבנתי את כל התנאים 

והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר 

 .ות כדאיות הצעתי ורווחיותה, לרבהעשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

  .כי הבנתי את על האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם 

 כי הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז.  

כי הנני עומד בכל תנאי המכרז, כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז  

פת ההסכם כי אינני עומד בתנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקו

 לבטל את ההתקשרות.  חברהתהיה רשאית ה

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. 

 כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או בתיאום עם משתתפים אחרים.  

3.       

 'הכנספח בתמורה לביצוע העבודות נשוא המכרז, להלן הצעתי המצורפת  3.1

 . הספק  הסכםל

הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בהוראות למשתתפים לרבות  3.2

 ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט במסמכי המכרז להבטחת קיום הצעתי.

הנני מצהיר ומסכים כי אמציא את כל המסמכים הנדרשים ועותקים חתומים  .4

ל ימים מיום שיוודע לי ע)שבעה(  7, בתוך חברהדרישת ה פי-עלנוספים מההסכם 

 זכייתי במכרז, כולו או חלקו.

 

תהא   חברהה, אני מסכים כי הנני מצהיר כי היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי

ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס  ידי-עלרשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה 

 כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם. חברהאשר נגרם ל
 

 ל החתום:ולראיה באתי ע

__________________________  _____________ ___________ 

 ח.פ./מס'          כתובת המשתתף       חתימת המשתתף      
 

"( מאשר בזאת כי ביום _____ להלן: "המשתתףאני הח"מ __________ עו"ד של _____________ )

______, בשם המשתתף, כי אצל חתמו בפני על הצהרה זו ______________ ה"ה _______, ___

 פי-עלמסמכי ההתאגדות של המשתתף ו פי-עלהמשתתף התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים 

                              כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.                                               

                                                                                                                                  ________________ 

 ,עו"ד                                                         



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      
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 למכרז 'ונספח 

 ניםתצהיר העדר ניגוד עניי

 

 התחייבות בלתי חוזרת להימנעות מניגוד עניינים

בשם אני הח"מ __________________ נושא ת"ז __________________ מצהיר בזאת 

ת חברשהוא הגוף המבקש להתקשר עם , "(המציע_______ )להלן: "__________________

  לקמן:(, כד" בהתאמההחברה"ואו  "המזמינה )להלן:"בע"מ  אשכול גליל מערבי

 .ליתן מטעמו תצהיר זה ת/ומוסמך______________________ אצל המציע  כ ת/אני משמש
מכרז זה לבין כל פעילות ו/או  פי-עללא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות המציע 

 התחייבות אחרת שלו.

 ו.ו/או למי מטעמה בקשר עסקי/משפחתי או קשר קבוע כלשה למזמינההמציע אינו קשור 

במישרין  מזמינההמציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין המציע לבין ה

 על כל חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור. חברהו/או בעקיפין והמציע מתחייב בזאת להודיע ל

אספקה והתקנה של מכלים המציע מתחייב בזאת לא להגיש לכל צד שלישי, כל מידע בקשר ל

 המכרז ו/או בקשר לפעולה אחרת הנוגעת במישרין ו/או בעקיפין פי-על חברהל טמוני קרקע

אלה, בין שהשירות או המידע כאמור מוגש אספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע ל

שהמציע נותן  אספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקעבתמורה ובין שלא בתמורה, פרט ל

 .חברהל

 והינה בלתי חוזרת. התחייבות זו ניתנת מרצוני הטוב והחופשי

  .2018 ________לחודש  ________ולראייה באתי על החתום היום 

_____________________ 

 חתימת המצהיר

_____________________ 

חתימת המציע + 

  חותמת

 

 

 

חברה*בכל מקרה בו יהיה חשש לקיומו של ניגוד עניינים תכריע דעת ב"כ ה
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 למכרז 'ז נספח

 

 

 

 04/18מכרז פומבי מס' 

 

  

 

 

 טמוני קרקע מכליםלאספקה והתקנה של 

 רשויות מקומיותלהצבה בשטח שיפוט  

 בע"מ אשכול גליל מערביהחברות ב

 

 04/18מס'  הסכם

 

 _______________ ספקשם ה

 

 : _______________הסכםתאריך ה
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 ספק הסכם
 

 2018ש _____________ שנת שנערך ונחתם ביום _____________ לחוד

 

 –בין 

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 תרשיחא-, מעלות1שד' בן גוריון 

 04-9119124; פקס:  04-9576207טל':      
 

 ("האשכול" ו/או החברה""–)להלן 

 

 מצד אחד

 

  –לבין 

 

 __________________________; ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________

 

 _ מס' _______ )ת.ד. ________( עיר __________ מיקוד _________רחוב ______

 

 טל': _______________פקס: ______________

 

 ("ספקה"" ו/או המציע)להלן: "

 מצד שני

 

 פקה והתקנה שלאסל, ("המכרז")להלן:  04/18הוא הזוכה במכרז מס'  ספקוה הואיל

 אשכול גליל מערבית חבררשויות מקומיות החברות בטמוני קרקע ב מכלים

 ;בע"מ
 

בהתאם לתנאים טמוני קרקע  מכלים יספק ויתקין ספקהכי  חברהוברצון ה והואיל

טמוני  מכליםמעוניין לספק ולהתקין  ספקזה, וה הסכםאשר במסמכי המכרז וב

, הכל כאמור וכמפורט בתנאי אשכול בברשויות מקומיות החברות  קרקע

 זה; הסכםמסמכי המכרז ו
 

לספק ולהתקין מכלים טמוני  מצהיר כי הוא בעל האמצעים וביכולתו ספקוה והואיל

 הסכם זה;המכרז ונדרש, הכל בכפוף להוראות כ קרקע

 

אין בחתימת הסכם עמו כדי לחייב את החברה ו/או  כימצהיר כי ידוע לו  ספקוה והואיל

אספקה והתקנה של מכלים  לקבל ממנו אשכולהחברות בהמקומיות הרשויות 

בהיקף כלשהו והוא מתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או  קרקעטמוני 



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      

 
 

 תרשיחא.-, מעלות1בן גוריון  ,מערביאשכול גליל 
 .04-9119124 פקס: 04-9576207טל':  

 

 

33 

תביעה כנגד החברה ו/או הרשויות החברות בחברה במקרה בו לא נדרשו 

   ממנו.אספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע 

 

 –לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 

 מבוא, כותרת ופרשנות   .1

 ספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.זה ונ הסכםהמבוא ל .1.1

זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש  הסכםכותרות סעיפי  .1.2

 .הסכםהלצורכי פרשנות 

זה על נספחיו השונים, במידה ויהיו כאלה, לא יפורשו במקרה של  הסכם .1.3

פי הכוונה משמעות כנגד מנסחו, אלא יפורשו ל-סתירה, ספק, אי וודאות או דו

 העולה ממנו, ללא היזקקות לכותרות וכותרות השוליים.

הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים  , יחד עם מסמכי המכרז,זה הסכם .1.4

, משא ומתן, זיכרון הסכםוהעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, 

ין הצדדים פה( ב-דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל

 זה. הסכםבנשואים ובעניינים האמורים קודם לחתימת 

 זה יהיה בכתב ובחתימת הצדדים. הסכםכל שינוי ב .1.5

 

 מונחים .2

 ם הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן:זה תהינה למונחי הסכםב

 .בע"מ אשכול גליל מערבי  – "חברה"ה

-ת מעלותאזורית מטה אשר, עירייהמועצה העיריית עכו,  – "רשויות האשכול"

מועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה התרשיחא, 

מועצה המקומית כפר ורדים, המועצה ה ,מקומית חורפישהמועצה המקומית שלומי, ה

מועצה הומקומית מעיליא המועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית מזרעה, ה

 .מקומית תעשייתית מגדל תפןה

)לרבות אזורי מגורים, מלאכה,  אשכולכל רשויות הום שיפוט תח – "תחום שיפוט"

 .הסכםבמשך תקופת ה ןמסחר ותעסוקה( ולרבות כל השטחים אשר יתווספו לתחומ

רשויות טמוני קרקע ב מכלים ה של אספקה והתקנל,  מכרז פומבי מס'  – "המכרז"

 .בע"מ אשכול גליל מערבימקומיות החברות בחברת 

 .בע"מ ול גליל מערביאשכמנכ"ל  – ""מנכ"ל

רשויות בתחום איכות הסביבה או סגן מנהל  מנהל תחום איכות הסביבה – "מנהל"

 לצורך זה. ידם בכתב-או מי שהוסמך על האשכול

מהלך  קוחפילו/או מי מטעם המנהל ו/או מי מטעמה  חברההמטעם  אדם "מפקח"

בנושאי הנדסה, זה או כל חלק מהן )לרבות אך לא רק  הסכםביצוע העבודות נשוא 

הרשויות המקומיות שהינו בקשר ישיר עם מהנדס  תשתיות, וכל היבט טכני נוסף(

 .ו/או מי מטעמוהחברות בחברה 
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האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם  – "ספק"ה

 ו/או המכרז, וכל מי הסכםכמוגדר בגוף ה ספקזה ונספחיו לרבות נציגיו של ה הסכםל

מטעמו בביצוע משנה, הפועל בשמו או  ספקשיבוא תחתיו בדרך חוקית לרבות כל 

 העבודות או חלק מהן.

מטעמו  הוא מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי משמש ספקאדם שה – "מנהל עבודה"

כבא כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות  ספקשל ה

 .חברהלשירות  הסכםתקופת ה ככל שיהיו, ויעמוד בכל

לבצע בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו  ספקכל העבודות שעל ה – "העבודה/ות"

על מסמכיו ונספחיו השונים, ובהתאם להוראות  הסכםהונספחיו השונים ולהוראות 

 כפי שתינתנה מעת לעת. חברהו/או ההמפקח ו/או המנהל 

, ולרבות כל הוראות המכרז הספק  הסכםלרבות כל המסמכים והנספחים ל – "הסכםה"

 על כל מסמכיו ונספחיו ולרבות הוראותיו של המפקח ו/או המנהל כפי שינתנו מעת לעת;

 סכםמעת לעת משך תקופת הה חברהה ידי-עלמשמעה הזמנה שתונפק לספק   – הזמנה""

טמון ייקבע סוג זו  נה. במסגרת הזמחברהה ידי-על, ככל שתמומש ארכהו/או בתקופת ה

על הספק לספק  ןות הפריקה שבה, הכמות שעליו לספק, נקודשעל הספק לספק קרקעה

מועד האספקה וביצוע העבודות, מיקום ביצוע העבודות והנחיות , טמוני הקרקעאת 

המחיר הכולל של ההזמנה ודרישה מהספק לקיים את תנאי המפרט והתניות לביצוען, 

חברה הלהסכם זה.  ורףהמצ 'ובנספח המסופק על ידו בהתאם לקבוע  טמון הקרקעלסוג 

מפעם לפעם מסך טמוני הקרקע את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של  שומרת לעצמה

רשויות הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות לכמות החלקית ב

  .מקומיות החברות בה

 ימי עבודה (60ששים )לא יאוחר מאספקת טמוני הקרקע תהיה  – "מועד ביצוע ואספקה"

( ימי 60יקבע בהזמנה( שלא יפחת מששים )ממועד קבלת ההזמנה )או פרק זמן אחר כפי שי

 מיום המצאת ההזמנה לספק. עבודה

או  'לספק בפקס חברהה ידי-עלהמועד בו הועברה ההזמנה  – "מועד המצאת ההזמנה"

ו הומצאה במייל. המועד המופיע במייל ו/או אישור הפקס יהוו ראייה חלוטה למועד ב

 ההזמנה לספק.

קוב  5נפחו ו קרקעבתוך הטמון  אשר חלקומסוג מתכת  כלי אצירה – "טמוני קרקע"

 פי-על, בעל כל ההתקנים קרקעמעל פני ה 30%-ו קרקעבתוך ה 70%-ומעלה הנמצא כ

  להסכם זה. ו' כנספחוהכל בהתאם למפרט הטכני המצ"ב מכון התקנים, 

 ספקידי ה-וכיו"ב אשר יוכנו על תכניותוטים, הרשימת המפרטים, השרט – "המפרט"

 הסכם)להלן בואשר הוגשו על ידו ונספחיהם  הסכםבמסגרת מילוי הוראות המכרז, ה

 (."המפרט/ים הטכני/ים"או  "תכניות" -, גם כואשר הוגשו על ידו

לביצוע ואשר  בכתב רשות האשכולידי -מפרט אשר אושר על – "מפרט/ים לביצוע"

 (; יות לביצוע"/תכנית" -גם כ הסכםכאמור )להלן ברשות האשכול ישור הוטבעה עליו א

לשם ביצוע  ספקידי ה-סופקו עלוהאמצעים אשר יחומרים ה כל  – "החומרים"

המנהל לרבות  והוראות מחלקת ההנדסה ו/א פי-עללצורך התקנת המוטמן העבודות, 



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      

 
 

 תרשיחא.-, מעלות1בן גוריון  ,מערביאשכול גליל 
 .04-9119124 פקס: 04-9576207טל':  

 

 

35 

או ציוד לצורך ו/ומר אחר כגון מלט, מצע למילוי, חצץ וכל ח רכיבים, אביזרים, מוצרים,

 .ביצוע עבודות נשוא המכרז בשלמותם

 הסכם, בבמכרז לקבועעבור ביצוע העבודות בהתאם  ספקהתמורה ל – "התמורה"

 .2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זוהכל בהתאם להוראות  נספחיהםבו

והשני, חג כל אחד מחגי העדה היהודית, לרבות יום העצמאות חג הפסח הראשון  – "חג"

סוכות, ראש השנה, שמחת תורה, יום כיפור, חג שבועות, יום העצמאות וכן חגי העדה 

  המוסלמית; חגי העדה הדרוזית; חגי העדה הערבית.

 

 הסכםמהות עבודות ה .3

 מכליםאספקה והתקנה של  יכללו הספק הסכםביצוע העבודות נשוא המכרז ו .3.1

 מכליםה" ו/או "רקעטמוני ק מכליםלהלן: ") מתכתטמוני קרקע מסוג 

 . האשכולרשויות  , להצבה בשטח שיפוט"(המוטמנים

אשר יבחרו להצטרף להסדר  האשכולהזוכה במכרז יספק עבור הרשויות  ספקה .3.2

הכלולים בהסכם ובמפרט הטכני  אספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע

 "(. ספקהפי המחיר המוצע )להלן: "-(, עלהספק  הסכםהמצורף כנספח ו' ל)

שיצטרפו  האשכולרשויות  מספרבהר בזאת, כי החברה לא מתחייבת למו

האשכול להסדר והמחיר המוצע לא ישתנה כפועל יוצא ממספר רשויות 

 שיצטרפו להסדר, ככל שיצטרפו להסדר. 

ידי -תונפק הזמנה לספק עללהצטרף,  מרשויות האשכולהחליטה רשות  .3.3

, ככל שתמומש כהרהחברה מעת לעת משך תקופת ההסכם ו/או בתקופת הא

 ידי החברה. -על

במסגרת הזמנה זו ייקבע סוג טמון הקרקע שעל הספק לספק, הכמות שעליו  .3.4

לספק, נקודות הפריקה שבהן על הספק לספק את טמוני הקרקע, מועד 

מיקום ביצוע העבודות והנחיות והתניות לביצוען, , וביצוע העבודות האספקה

לקיים את תנאי המפרט לסוג המחיר הכולל של ההזמנה ודרישה מהספק 

 טמון הקרקע המסופק על ידו בהתאם לקבוע בנספח ו' המצורף להסכם זה. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של טמוני הקרקע  .3.5

מפעם לפעם מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות 

 לכמות החלקית ברשויות מקומיות החברות בה. 

( ימי עבודה ממועד 60יסופקו לא יאוחר מששים )נשוא ההסכם מוני הקרקע ט .3.6

)או פרק זמן אחר כפי שייקבע בהזמנה( שלא  ידי הספק-על קבלת ההזמנה

   ( ימי עבודה מיום המצאת ההזמנה לספק.60יפחת מששים )

רשויות הספק יספק ויתקין את המכלים טמוני הקרקע ויעמידם לרשות  .3.7

 ים לשימוש מלא ותקינים.כשהם מוכנ האשכול

הסכם זה  פי-ליהיו עאספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע  ,למען הסר ספק .3.8

האמור בהסכם זה, ללא כל תוספת, זולת ככל שהדבר נקבע פי -לכנגד תשלום ע

 במפורש בהסכם זה.  
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 כללי .3.9

טמוני הקרקע יהיו חדשים ותקינים מבלי שנעשה בהם  מכליםכל ה .3.9.1

טמוני הקרקע ייוצרו  מכליםתם. כל השימוש קודם טרם התקנ

, בהתאם לתיאור ולפרטים המופיעים חברההבהתאמה מלאה לדרישות 

ידי -למכרז, ואשר יאושרו על ספקידי ה-ובמפרטים שיוגשו על תכניותב

כנספח ו'  המצורף והועדה המקצועית ובהתאם למפרט הטכני חברהה

 .הספק  הסכםל

ו/או פגומים ואשר אינם  טמוני קרקע משומשים מכליםלא יותקנו  .3.9.2

לשם  חברההידי -והמפרטים שאושרו על תכניותתואמים לדרישות ה

טמון/שקוע קרקע יאושר  מכלהתקנתם בפרויקט. טרם התקנתו של כל 

ורק לאחר מכן תתבצע  חברההידי המנהל מטעם -טמון הקרקע על מכל

 ההתקנה.

קע טמון קר מכלבמקרה בו תתגלה אי התאמה או בעיית התקנה של  .3.9.3

את תשומת ליבו של המנהל  ספקיפנה ה ,כלשהו הנובע מכל סיבה שהיא

וידאג לקבל את אישורו המוקדם בכתב לביצוע השינויים  חברההמטעם 

 ו/או ההתאמות הנדרשות לשם ביצוע ההתקנה.

יהיה אחראי לכל ההכנות המוקדמות הנדרשות לשם התקנת  ספקה .3.9.4

הכנת השטח/הקרקע  הוצאת היתרים, –טמוני הקרקע, לרבות  מכלים

לביצוע ההתקנה, תיאום תשתיות, העסקת כוח אדם מיומן ומספיק 

לצורך ביצוע ההתקנה במועד ועל הצד הטוב ביותר, הכנת כל הציוד 

 וכלי העבודה הנדרשים לשם ביצוע ההתקנה וכיו"ב.

יעסיק קבלני תשתיות או בעלי מקצוע נוספים לצורך  ספקבמידה וה .3.9.5

יהא להציג את רשימת קבלני התשתיות  ספקעל ה ,ביצוע החפירה

סוג  פי-עלמטעמו לביצוע העבודות נשוא המכרז )כולם או חלקם(, 

 חברההואישורם מראש של  םעבודות התשתית הנדרשות, לשם בחינת

 ו/או מי מטעמה. 

כי על קבלני התשתיות להיות בעלי רישיונות ו/או  ,מובהר בזאת .3.9.6

המכרז, בהתאם לכל דין. היתרים מתאימים לביצוע העבודות נשוא 

לעבוד עם גלאי לזיהוי תשתיות כדי למנוע פגיעה  ספקכי על ה, יובהר

בתשתיות וכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש לרבות תשתיות יחול על 

 ו/או מי מטעמה. חברה גם באחריות שילוחית כלפי ה יישאהוא ו ספקה

 החברה את ספקיעדכן ה ,ספקה ידי-עלבמקרה של פגיעה בתשתיות  .3.9.7

ויעדכן את מוקד  חברהההנחיית  פי-עלבפגיעה, יתקנה על חשבונו 

 והאגף בסיום התיקון. חברהה

לבקש החלפה ו/או שינוי של זהות  חברההבשיקול דעתה הבלעדי של  .3.9.8

וזאת בכל עת, בהתאם   ככל שקיים, ,ספקהתשתיות מטעם ה ספק

תהיינה  לא חברההלצרכיה ו/או דרישותיה. בגין מימוש זכותה זו של 



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      

 
 

 תרשיחא.-, מעלות1בן גוריון  ,מערביאשכול גליל 
 .04-9119124 פקס: 04-9576207טל':  

 

 

37 

מכל סוג שהוא, לרבות  אך לא  חברההכל דרישה ו/או טענה כלפי  ספקל

רק, טענות בדבר עיכובים בביצוע העבודות עקב ההחלפה ו/או השינוי  

 ו/או בדבר תשלום תמורה נוספת.

תשתית הנדרשות הן לצורך הגבהות, הן לצורך הת ויבצע כל עבוד ספקה .3.9.9

דובר בגבהים שונים, והן בניית מדרכה מסביב לאבן השפה כאשר מ

טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש. ביצוע תיקוני תשתית יהיה  מכלב

 בהתאמה מרבית לתשתית הקיימת מסביב לאתר העבודה.

טמון קרקע  מכלמסתור סביב ה חברההדרישת  פי-עליציב  ספקה .3.9.10

-עלאו ציפוי ברמה דומה והכל \בציפוי מתכת מגולוונת פנימי וחיצוני ו

 .ברהחהדרישת  פי

טמוני הקרקע  מכליםהוא האחראי הבלעדי לשינוע והובלת  ספקה .3.9.11

רשויות מקומיות  ממקום ייצורם ועד להתקנתם המלאה בשטח שיפוט

 .חברההחברות ב

טמוני הקרקע  מכליםוהתקנת ה ספקכל ההוצאות ו/או העלויות של ה .3.9.12

 לרבות, ספקטמוני הקרקע יהיו על חשבון ה מכליםוהחלקים הנלווים ל

-עלטמוני הקרקע והחלקים הנלווים אל מקום התקנתם  מכליםשינוע 

כלל האמצעים הנדרשים לרבות אך לא רק הקצאת כלי רכב, ציוד,  ידי

 כלי עבודה, שילוט בטיחות וגידור, העסקת כוח אדם מיומן ומקצועי.

חודשים לכל ( 60) ששים החובה ליתן אחריות בהיקף של ספקעל ה .3.9.13

טמוני הקרקע בשטח שיפוט  םמכליהפחות ממועד התקנתם של ה

כי האחריות תכלול את כלל  ,. מובהררשויות מקומיות החברות בחברה

האחריות לא תחול על טמוני הקרקע.  מכליםהאלמנטים הנכללים ב

 נזקי ונדליזם וכן כוח עליון.  

ביצוע העבודות ייעשה בכפוף להוראות החוק והדין ו/או התקנים ו/או  .3.9.14

 ספקדה וקיום כל הוראות דיני העבודה. ההנהלים בדבר בטיחות בעבו

יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי 

הבטיחות והתעבורה בהתאם להוראות דיני הבטיחות והתעבורה, 

מתחייב לשאת  ספקהחוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה. ה

 ספקאו ו/באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו 

העובר על איזה  ידי החברה,-המשנה מטעמו, ככל שקיים ואושר על

מכל החברה והוא פוטר את  ,מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות

 מטעמו. מיידי -מהן על ידו או על ואחריות לאי ביצוע איז

לעובדיו את כל העזרים, ציוד המגן האישי ואמצעי  ספקיקפיד ל ספקה .3.9.15

ם, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד הבטיחות הנדרשים בעבודת

, ולנקוט 1961-ותקנות התעבורה, התשכ"א 1997-מגן אישי(, התשנ"ז

בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות, לרבות 

סימון כלי הרכבים בתאורה ופסים זוהרים, שילוט וסימון, ולהימנע 
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יפנה  ספק. יובהר שהמהשארת בורות פתוחים, ופסולת באתר ובסביבתו

 על חשבונו. כל דין פי-עלאת כל פסולת ו/או שאריות עפר לאתר מאושר 

איסוף  יר הדרכה לעובדיו המבצעים עבודותהחובה להעב ספקעל ה .3.9.16

, בצורה רשויות מקומיות החברות בחברה ופינוי פסולת בשטח שיפוט

 (4ארבעה )לכל הפחות של מסודרת הכוללת הדגמה בפועל של הרמה 

 , עובדיו, ונהג המשאית . ספקקנים. בהדרכה יהיה נוכח נציג המת

 הצבת מכלים טמוני קרקע .3.10

רשויות מקומיות טמוני הקרקע בשטח שיפוט  מכליםהאת  ציבי ספקה

את במשך כלל ז, וו/או מי מטעמהבהתאם להוראות המנהל  החברות בחברה

 )לרבות התקופה המוארכת ככל שתוארך(.  זה הסכםתקופת 

 טמוני קרקע מכליםרים להצבתם של בלת היתהליכי ק .3.11

, לרבות החפירות, הכנת בסיס מכליםכי כלל ההכנות להטמנת ה ,מובהר .3.11.1

שטח להצבת המוטמנים, הטמנתם באדמה וכל הכנות נוספות נדרשות 

כנספח והכל בהתאם להצעת המחיר המצורפת  ספקתהיינה על חשבון ה

 . הספק  הסכםה' ל

טמוני  מכליםהחפירה ו/או ההצבה של ה בטרם ביצוע עבודות כמו כן, .3.11.2

להגיש על חשבונו בלבד בקשה להיתר לביצוע עבודות  ספקהקרקע, על ה

. יודגש, כי כל לועדה המקומית לתכנון ובניה החפירה האמורות

ו/או מי  חברההלאישור  ותכפופ תהיינההעבודות בדבר הצבת המכלים 

 מטעמה. 

, החברהר חפירה תהא של מובהר כי, האחריות בגין הוצאת היתעוד  .3.11.3

להיתר  לרבות השגת כלל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים הנלווים

 החפירה.

 טמוני קרקע מכליםאספקת והתקנת  התמורה בגין .3.12

טמוני קרקע העונים על  מכליםאספקת והצבת  חברהללספק  ספקעל ה .3.12.1

  .הספק  הסכםכנספח ו' ל המצורף טכניהמפרט הדרישות 

 ספקקרקע תשולם להטמוני  מכליםההצבת ואספקת התמורה בגין  .3.12.2

 לנספח ה'ללא כל תוספת לתמורה מכל סוג שהוא, והכל בהתאם 

 .2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זלהוראות להסכם זה ו

 ואחריות מוצר תקינות ואחזקה שוטפת .3.13

, מיום אספקתםי טמוני הקרקע מכלמתחייב לתחזק את  ספקה .3.13.1

דעת המנהל על אי תקינותם, וככל שלא שעות מרגע הו 24בתוך  נםולתק

אחרים )לרבות החלפת כלל חלקי  מכליםניתן לתקנם החלפתם ב

חילוף הנדרשים לשם שימושם התקין, הרציף ובהתאם להוראות ה

יצרן(, באם עסקינן בנזק שלא ניתן לתיקון, והכל בהתאם לשיקול ה

י של דעתו הבלעדי של המנהל ו/או מי מטעמו, והכל על חשבונו הבלעד

 . ספקה
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י הקרקע  הם יעברו טמונ מכליםכי עם הצבתם של ה ,מובהר בזאת .3.13.2

והן יוותרו ברשותה אף בסיום ההתקשרות עם  חברההלהיות בבעלות 

קוצרה ו/או לא הוארכה מכל סיבה זה סכם )אף באם תקופת ה ספקה

טרם השלימה את תשלום כלל התמורה  חברהשהשהיא(, לרבות וככל 

 .ההתקשרות שבין הצדדיםבגינם במועד סיום 

טמוני  מכליםיערוך בדיקות תקופתיות שנתיות בדבר תקינות ה ספקה .3.13.3

טמוני  מכליםשנתי לעניין כל אחד מה טופס דיווחהקרקע, ויגבש 

מצבם התחזוקתי, תקינותם וכן הליכים אודות הקרקע בו יפרט 

ו/או אחזקתם השוטפת )למעט נזקים ם נדרשים שבוצעו לשם תיקונ

טופס דיווח שנתי  .(קב בלאי סביר ו/או ונדליזם ו/או תאונהשנגרמו ע

 אותו הספק ימלא מידיי שנה לאחר מועד ביצוע ההזמנה, האמור

 להסכם זה. כנספח ז'מצ"ב  וימסרו לידי הרשות,

כי ההחלטה האם עסקינן בבלאי סביר/ונדליזם/תאונה שמורה  ,יובהר .3.13.4

וד מצולם בדבר יכלול תיע יווחהד .ו/או מי מטעמה חברהבלעדית ל

 וכן תיעוד התיקונים שבוצעו בפועל, ליקויים טמוני הקרקעמצבם של 

 חברה.לידי היועבר כן ו

תהא רשאית לעכב תשלומים ו/או תשלום תמורה בגין אספקת  חברהה .3.13.5

ו/או לא ידאג זה  הסכםלא יעמוד בהוראות  ספק, ככל שהמכליםה

ות התקופה )לרב הסכםבכל תקופת ה מכליםלתקינותם השוטפת של ה

לא תהא כל דרישה ו/או טענה כנגד  ספקהמוארכת ככל שתוארך(. ל

 בגין מימוש זכותה זו.  חברהה

 

 שינויים .4

ידי הקטנת -על ובמפרטים, תכניותלהכניס שינויים ב תהיה רשאית חברהה .4.1

ידי -היקף העבודות ו/או הגדלת ההיקף, כל זאת ללא הגבלה )בין השאר על

 ,ויות ו/או הוספת סעיפים לכתב הכמויות(. כמו כןביטול של סעיפים בכתב הכמ

ובמפרטים בהתאם לשיקול דעתה  תכניותתהא רשאית לשנות כל פרט ב חברהה

 וללא הגבלה.

תהא רשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחר מטעמה עבודות שנגרעו  חברהה .4.2

 זה. הסכםפי -מהעבודות על

תחייב היא  ,הוראה על שינויידי המנהל. ניתנה -הוראה על שינוי תינתן בכתב על .4.3

ת העבודות, מתחייב לבצע א ספקה. הסכםותתווסף להוראות ה ספקאת ה

 ד עם קבלת הנחיה על כך מהמנהל.התוספות והשינויים מי

בכל תמורה נוספת ו/או פיצוי מכל  ספקשינוי בעבודות כשלעצמו לא יזכה את ה .4.4

 מין וסוג שהוא. 
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עבודות , מועדי השלמת ההעבודותביצוע במקרה שהשינוי יאריך את תקופת  .4.5

יידחו לתקופה המתחייבת מביצוע שינויים אלה, לפי אישור המנהל, בכתב 

 ומראש.

ו/או יאריך את  עבודהסבור שהשינוי מגדיל את עלות ה ספקבכל מקרה שה .4.6

, וזאת באמצעות הגשת חברה, יודיע זאת מראש ובכתב לביצוע העבודותתקופת 

 (.הסכםפורט בבקשה מסודרת למתן אורכה )כמ

לא יפסיק ו/או יעכב ו/או יאט את ביצוע עבודות כולן או חלקן מחמת  ספקה .4.7

 .חברהדרישה ו/או תביעה ו/או טענה שיש לו כנגד ה

 

 ניקיון .5

וסביבתו מאשפה, פסולת ולכלוך אשר  זור העבודהיהיה אחראי לניקיון א ספקה .5.1

ו באופן העבודות. עבודות הניקיון באתר יתבצע מביצועתצטבר כתוצאה 

יומיומי ובכל מקרה כך שבסוף יום העבודה יהיה האתר נקי מאשפה, פסולת 

יפעל לביצוע עבודות ניקיון במהלך יום העבודה וזאת אף  ספקה ,ולכלוך. כמו כן

 בכדי למנוע בעיות בטיחות באתר.

 ,אשפה, פסולת ולכלוך באשר הוא אשר יצטברו כתוצאה מביצוע העבודות .5.2

על חשבונו בקרבת אתר  ספקייעודית אשר יציב ה תיאסף ותפונה למכולה

תפונה לאתר לסילוק  ,המכולה על האשפה והפסולת אשר בתוכה .העבודות

יישא בכל  ספקפי כל דין; ה-פסולת מורשה מטעם המשרד להגנת הסביבה ועל

עלויות השינוע והסילוק של האשפה, הפסולת והלכלוך, לרבות אגרת הטמנה 

 (.1984-בחוק שמירת הניקיון, תשמ"דוהיטל הטמנה )כהגדרתו 

אתר את אתר העבודה ואת ה ספק, ינקה העבודותמיד עם גמר ביצוע ה .5.3

וסביבתו, יסלק ויפנה מהם את כל החומרים והעודפים, הציוד, הכלים, 

וסביבתו נקי  זור העבודהאאת  שאיר, ויכשירים, המכונות, האשפה, הפסולתהמ

 לשביעות רצונו המלאה של המנהל.

 

 עת פגיעה בנוחיות הציבורמני .6

ימנע מפגיעה ו/או הפרעה שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחיות  ספקה .6.1

 מכליםהציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם )לרבות בעת הובלת 

העבודות(. לשם  זורהעבודות ומא זורו/או חומרים וכיו"ב אל א מוטמני הקרקע

שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים  דרכים זמניות, ספקיתקין ה ,כך

 הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.

ככל שיידרשו היתרים ו/או אישורים ו/או רישיונות מרשות מוסמכת כלשהי  .6.2

 אחראי לקבלם טרם ביצוע עבודתו. ספקלשם ביצוע עבודה, ה

 

 לוח זמנים .7
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להעביר  ספקתחייב ה, מספקעם ה הסכםמיום חתימת ה( ימים 60שישים )בתוך  .7.1

רשויות  ידי-עלעל חשבונו )לצורך קבלת אישורה הסופי רשויות האשכול ל

 חפירות.הנדסיות ובקשה מסודרת למתן היתר  תכניות ,(האשכול

פי דין -כפופים לקבלת היתר בניה על הסכםביצוע העבודות נשוא הכי  ,מובהר .7.2

יתן היתר ו/או פי דין; לא נ-ו/או קבלת כל אישור אחר הנדרש לשם כך על

 חברהכל טענה ו/או זכות בעניין זה כנגד ה ספקאישור, אזי אין ולא תהיה ל

טענות בעניין הרי שבחתימתו על מסמכי  ספקו/או מוסדותיה, וככל שיהיו ל

יראו אותו כמוותר עליהן; תנאי זה הינו תנאי מהותי  הספק  הסכםו המכרז

 .הסכםב

למתן  היתר חפירות ובכפוףקבלת יחלו לאחר  סכםההנשוא ביצוע העבודות  .7.3

ידי החברה מעת לעת משך תקופת ההסכם ו/או -שתונפק לספק עלהזמנה 

ידי החברה. במסגרת הזמנה זו ייקבע סוג -, ככל שתמומש עלארכהבתקופת ה

טמון הקרקע שעל הספק לספק, הכמות שעליו לספק, נקודות הפריקה שבהן על 

ה וביצוע העבודות, מיקום ביצוע הספק לספק את טמוני הקרקע, מועד האספק

מהספק  העבודות והנחיות והתניות לביצוען, המחיר הכולל של ההזמנה ודרישה

בנספח טמון הקרקע המסופק על ידו בהתאם לקבוע לקיים את תנאי המפרט ל

המצורף להסכם זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הבאת כמות  ו'

מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע חלקית של טמוני הקרקע מפעם לפעם 

 נקודות פריקה שונות לכמות החלקית ברשויות מקומיות החברות בה. 

יבצע את כלל עבודות התקנת מכלים טמוני הקרקע המנויות בהזמנה  ספקה .7.4

( 60מיד עם המצאת ההזמנה לספק וטמוני הקרקע יסופקו לא יאוחר מששים )

זמן אחר כפי שייקבע בהזמנה( שלא ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה )או פרק 

בהתאם והכל  ( ימי עבודה מיום המצאת ההזמנה לספק60יפחת מששים )

וימשיך  ,(הספק  הסכםהמצורף כנספח ו' ל) להוראות המכרז והמפרט הטכני 

בביצוען ברציפות בקצב הדרוש להשלמת שלבי העבודות ומועדי הביניים 

תנאי זה הוא תנאי  ;הסכםעו בהקריטיים וכל העבודות תוך התקופות שנקב

 .הסכםמהותי ב

מכל סוג שהוא, לרבות תביעה כספית ו/או דיון  ספקכל תביעה שהיא של ה .7.5

, ו/או מעין משפטיים ו/או הליכי בוררות בטענותיו ו/או קיום הליכים משפטיים

 ספקבזכות להפסיק ו/או להאט את קצב ביצוע העבודות וה ספקלא תזכה את ה

ההוראות שנקבעו  פי-עלאלא לנהוג  ,להאט אותןיקן ו/או מתחייב שלא להפס

. אין בכל האמור בסעיף זה לעיל כדי להקנות חברהו/או לפי הוראות ה הסכםב

, זה הסכםזכות כלשהי לשנות ו/או לסטות מלוח הזמנים כפי שיקבע ב ספקל

 .הסכםוהפרת הוראת סעיף זה תחשב כהפרה יסודית של ה

מתחייב שלא לעכב קבלני משנה  ספקלעיל, ה מבלי לפגוע בכלליות האמור .7.6

וגורמים אחרים בביצוע העבודות, ולא לגרום בכל צורה שהיא לעיכוב ברציפות 

 .ןוהשלמת העבודותוקצב ביצוע 

 .זה הסכםזה הינה תנאי יסודי של  פרקב ספקכל אחת מהתחייבויותיו של ה .7.7



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      

 
 

 תרשיחא.-, מעלות1בן גוריון  ,מערביאשכול גליל 
 .04-9119124 פקס: 04-9576207טל':  

 

 

42 

 

 

 

 ביצוע ולוח זמנים תכנית .8

 הסכם( ימים מתאריך חתימת ה7שבעה ) בתוך המנהלימציא לאישור  ספקה  .8.1

לה ושלב בביצוע העבודות לוח זמנים שיכלול את הפעולות העיקריות, לכל פעו

 :ובכלל זה

לביצוע העבודות במסגרת  ספקה ידי-עלסדר ומשך הפעולות המוצעות  .8.1.1

ובמסגרת השלמת יעדי ביניים  הסכםב התקופת הביצוע שנקבע

 או ביצוע העבודות.ו/ טמוני הקרקע מכליםהתקנת להשלמת 

, מתן אישורים, החלטות עקרוניות, תכניותמועדים רצויים להספקת  .8.1.2

לתאום  ספקהתקשרויות, הזמנות, וכל פעולה אחרת הדרושה לדעת ה

 .טמוני הקרקע מכליםציוד, התקנת אספקת מועדי השלמת הביצוע, 

של עובד מומחה  ידי-עלתיעשה  ,ופי-עלהכנת לוח הזמנים הממוחשב והדו"חות  .8.2

 ספקבהיקף שעות מתאים כאשר על ה ספקה ידי-עלאו מומחה שיועסק  ספקה

ח לדאוג למסור למומחה האמור את כל המידע העדכני הדרוש להכנת לו

האחריות להכנת לוח הזמנים הממוחשב , הזמנים הממוחשב הנ"ל. בכל מקרה

 .ספקוטיבו יחולו על ה

שוב  ספקדכן, יתקן ויגיש ההביצוע ולוח הזמנים, יע תכניתלא אישר המנהל את  .8.3

פי הוראות -ידי המנהל ועל-ע ולוח הזמנים במועדים שיקבעו עלהביצו תכנית

 המנהל. ידי-עלהמנהל, עד לקבלת לוח זמנים ותכנון עבודה שיאושרו סופית 

צוע ולוח הזמנים בהתאם למפורט יהב תכניתלמנהל את  ספקהיה ולא ימסור ה .8.4

ו/או שלא לשביעות רצונו המלאה של המנהל לעיל ו/או בפרק הזמן שנקבע לעיל 

הבצוע ולוח  תכניתרשאי יהיה המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להכין את  –

צוע ולוח זמנים מוסכמים לביצוע יב תכניתולקבען כ ספקהזמנים על חשבון ה

 העבודות, וקביעתו של המנהל תהיה סופית.

בכל  ספקהמנהל יפעל ה ידי-עללאחר אישור לוח הזמנים ו/או לאחר קביעתו  .8.5

, כל עוד לא קיבל אישור מהמנהל האמורפעולותיו בהתאם ללוח הזמנים 

( יהווה "לוח הזמנים" –לוח הזמנים המאושר )להלן  לתיקונים בלוח הזמנים.

 .הסכםחלק בלתי נפרד מה

 יעמוד בלוח הזמנים ובכל חלק ממנו. ספקה .8.6

יצוע עבודות או חלקי , בכל עת, בספקתהיה זכאית לדרוש מה רשות האשכול .8.7

עבודות כלשהן שלא בהתאם ללוח הזמנים, מסיבה כלשהי, לרבות כתוצאה 

או רשות  חברהוגורמים אחרים, התחייבויות ה ספקיםממסירת עבודות ל

 ,כלפי גורמים שונים ו/או דרישות של רשויות מוסמכות. במקרה כזההאשכול 

חלקי העבודות מתחייב להתאים את מהלך ביצוע העבודות ו/או  ספקה

או רשות  חברהוח הזמנים ולמלא אחר דרישות הלדרישות אלו, לעדכן את ל

המנהל, ובלבד שדרישות אלה יימסרו לו  ידי-עלתוך פרק הזמן שייקבע האשכול 
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זמן סביר מראש, באופן שיאפשר את ביצועם. המנהל יקבע האם כתוצאה 

ואת משך להלן  'פרק 'ארכות"ארכה לפי  ספקממילוי דרישות אלו מגיעה ל

זכאי לתוספת תמורה בגין הארכת  ספקהארכה. בשום מקרה לא יהיה ה

 הפרוייקט מעבר לתקופת הביצוע.

 כל פעם שידרוש זאת המנהל, תוךיעודכן ויתוקן לוח הזמנים ב ,לאמורבנוסף  .8.8

כפוף להנחיותיו, ויחולו בקשר לכך הוראות בימים מדרישת המנהל ו( 7) שבעה

 .הלןל 11סעיף 

ור לוח הזמנים או כל שינוי בו כל ידי המנהל אינו מהווה כשלעצמו אישור איש .8.9

 .בעניין ארכות להלן 12לסעיף להארכת תקופת ביצוע בהתאם 

 ספקעבודות ה המנהל נועד לאפשר לעקוב אחר ידי-עלאישורי לוח הזמנים  .8.10

האחרים והגורמים האחרים ולהבטיח  ספקיםעם ה חברהותאום פעולות ה

 .הסכםעדי הביניים ושלבי העבודות במועדים שנקבעו בסיום ביצוע י

לפי לוח הזמנים ו/או לא יסתיימו במועדים  תתבצענהבמקרה והעבודות לא  .8.11

 ספקיםעבודות האו /להתאים את פעולותיה ורשות האשכול שנקבעו, רשאית 

לא  ספקהאחרים והגורמים האחרים לקצב הביצוע למעשה של העבודות ול

 .רשות האשכול או החברה לכך כלפיתהיה כל טענה בקשר 

ו/או  חברהיהיה אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד ה ספקה .8.12

ו/או אדם אחר בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה  ןנציגיהרשויות האשכול 

וזאת מבלי  ,הסכםפי ה-מאיחור בלוח הזמנים ו/או מביצוע העבודות שלא על

-עלורשויות האשכול  חברהאו זכויותיה של ה/ו ספקלגרוע מכלל התחייבויות ה

 פי דין.-ו/או על הסכםפי ה

בתוספת לתמורה  ספקלא תזכה את ההקדמת ביצוע העבודות  ,ן הסר ספקעלמ .8.13

 החוזית.

 

 עבודה שבועית תכנית .9

שבוע בהתאם למנהל מידי  ספקיגיש ה האמור לעיל, בנוסף ללוח הזמנים .9.1

(. "העבודה תכנית" – )להלן הקרוב יומית לשבועעבודה  תכנית, לדרישת המנהל

, קבלני ספקה ידי-עלהעבודה תפרט את כל העבודות המתוכננות לביצוע  תכנית

וגורמים אחרים שאחריותו משתרעת גם עליהם, לפי הוראות  ספקיםהמשנה, 

 זה. הסכם

 ידי-עלבמתכונת אחידה שתאושר  ברמת פירוט יומיתתהיה ערוכה  תכניתה .9.2

 .ח אחר ביצוע העבודותהמנהל ותאפשר מעקב נו

 ל היקף העבודה הצפוי במהלך השבועהעבודה תצורף הערכה כספית ש תכניתל .9.3

 העבודה. תכניתנשוא 

חסרות לביצוע העבודות  תכניותהעבודה רשימה של  תכניתבנוסף, תצורף ל .9.4

, ככל שיש כאלה, או בקשה להוראות בקשר לעבודות תכניתנשוא ה בשבוע

 המתוכננות.
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 ספקללרשויות האשכול ו/או ו/או  חברהת כספיות ו/או נזקים שיגרמו לעלויו .9.5

בשל עיכובים בביצוע העבודות כתוצאה מאי מילוי דרישות סעיף זה, יחולו על 

 .ספקה

על דבר עמידתו בלוח הזמנים בדו"ח.  על פי דרישתויעדכן וידווח למנהל  ספקה .9.6

ל פעילויות תיאור ההתקדמות במהלך התקופה כול ספקבדו"ח יכלול ה

ין במהלך ביצוע, פעילויות צפויות להתחיל בתקופה הקרובה, יעדו/או שהושלמו 

הערכת ככל שישנם( וכן רמי עיכוב צפויים )ותיאור תחומים בעייתיים בהווה וג

השלכתם על הביצוע של פעילויות אחרות על לוח הזמנים ותקופת הביצוע, 

 והסבר לפתרון אשר בוצע ו/או הוצע.

 

 ודהשעות עב .10

רשות האשכול תעביר לספק את הימים והשעות בהן יתבצעו העבודות בשטח  .10.1

רשות לבין  ספקיבצע את העבודות בשעות אשר תואמו בין ה ספקהשיפוטה. 

מצהיר כי  ספק. הההעבודות מצוי בשטח זוראבהתחשב בעובדה כי  האשכול

בהתחשב בכל העובדות , הסכםבלעמוד בלוח הזמנים כאמור  מתחייב הוא

 נ"ל.ה

ו/או בשעות  ובחגי ישראלבשעות המנוחה ו/או בימי שבת תיעשה עבודה  לא .10.2

ו/או אם זו עבודה שיש לעשותה  הסכם, אלא אם הותנה הדבר בהחשיכה

רכוש ו/או ברציפות וללא הפסקה ו/או אם הכרחי הדבר להצלת נפש ו/או 

בכל מקרה שיש לבצע עבודות בשעות . של האתר ומתקניו להבטחת בטחונו

לקבל אישור המנהל בכתב ו/או במקרה חרום להודיע  ספקמנוחה, חובה על הה

על כך לאחר מעשה בכתב למנהל בציון הנסיבות שגרמו לעבודה זו. בכל מקרה 

לקבל את ההיתרים הדרושים לשם כך לפי הוראות כל דין,  ספקידאג ה ,כזה

קומית ולתאם העבודה מול הרשויות השונות לרבות משטרת ישראל, הרשות המ

 וכל רשות אחרת כנדרש.

, כי אם התנאים יחייבו זאת מבחינת ביצוע העבודות או אתמאשר בז ספקה .10.3

 פי-עלהוראת המנהל שתינתן  פי-עלבשל הדרישות לקיום לוחות הזמנים או 

לבצע חלק  ספק, יהיה על החברהצרכיה התפעוליים או האחרים של ה

 ספקיצטרך ה ,במקרה זה מהעבודות גם לאחר שעות העבודה ובשעות הלילה.

 לעבודה בתנאי לילה.ובטיחותיים לדאוג לתאורה ולתנאי עבודה מתאימים 

בשום פיצוי מאת  ספקהארכת יום העבודה, או עבודה בלילה לא תזכה את ה .10.4

, והיא מהווה חלק ולא תהווה כל עילה לתביעה כספית או אחרת חברהה

 .הסכםפי ה-מהתמורה המשולמת על

מעת לעת להפסיק  ספקבהר כי המנהל יהיה רשאי להורות ללמען הסר ספק, מו .10.5

, המנהל, לפי שיקול דעתו של או מפגע כלשהוביצוע עבודות הגורמות לרעש חזק 

 ולפרק זמן שייקבע על ידו להסרת המפגע ומניעתו.

 

 קצב הביצוע .11
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חייב לבצע את  ספקהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ו למען הסר ספק .11.1

ל הוראות המנהל בקצב המהיר ביותר, ולא יהיה במחלוקת את כ וכן העבודות

, לטענתו, ספקבקשר לסכומים המגיעים ו/או שיגיעו ל חברהל ספקכלשהי בין ה

ו/או כל מחלוקת  חברהה ידי-עלו/או לא הוכרו  חברהידי ה-ו/או שולמו לו על

אחרת מכל סוג ומין שהוא, משום עילה להפסקת העבודות, כולן או חלקן, ו/או 

 האטת קצב ביצוע העבודות, כולן או חלקן.

קצב ביצוע כי המנהל וסבור  במידהומבלי לפגוע בכלליותו,  בנוסף לאמור לעיל .11.2

 מכליםהתקנת או חלקי העבודות איטי מדי מכדי להבטיח את ו/העבודות 

בכתב  ספקלהורות ל ,בכל זמן שהוא ,בע לכך, יהא רשאיקבזמן ש טמוני הקרקע

טמוני  מכליםהתקנת שים כדי להבטיח את השלמת לנקוט באמצעים הדרו

המנהל יהא רשאי  ,. לשם כךהמנהל שיקול דעתלפי  והכל, במועד הקרקע

נוסף היתר, על הוספת שעות עבודה, כח אדם, חומרים וציוד  להורות, בין 

 והוראתו תהיה סופית.

אחר הוראת המנהל תוך פרק הזמן שקבע המנהל בהודעתו,  ספקלא מילא ה .11.3

יבטיח הגברת קצב הביצוע ו/או אשר בכל צעד  לנקוט חברההזכאית  אתה

שיקול דעתה  ובהתאם על חשבון הספקוהכל , הסכםבלפעול בהתאם לאמור 

 הבלעדי.

 

 ארכות .12

להגיש  ספקהרשאי ככל שתידרשנה הארכות לתקופת הביצוע ושלביה, יהיה  .12.1

, שנקבעוהעבודות ו/או שלב בעבודות בכתב למנהל בקשה לדחיית מועד סיום 

הפסקת העבודות, מכח עליון ו/או כתוצאה מ ו/או כתוצאה מעיכובים בביצוע

כי כן לא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב ו באופן מצטבר, כי, בתנאי שיוכיח

גורמי העיכוב השפיעו על משך ביצוע אותן עבודות וכי פעולות אלה לא נגרמו 

לעניין י מטעמם של כל אלה. , עובדיו, הפועלים בשרותם ו/או מספקה ידי-על

", יהיה הדבר בהתאם לקביעתו של המנהל, כוח עליוןמשמעות המונח "

 והחלטתו בעניין תהיה סופית.

למען הסר ספק, תופעות אקלימיות מיוחדות ומזג אויר קשה כשלעצמו, אינם  .12.2

תה שליטה ילא הי ספקכלולים במונח "כח עליון" ולא ייחשבו כתנאים של

 עליהם.

או טיבן, לא יהא בכך משום עילה ו/נגרם שינוי כלשהו בהיקף העבודות גם אם   .12.3

 ארבעה ולמנהל בכתב תוך חברהל ספקאלא אם פנה ה ,לעיל כאמורלמתן ארכה 

מהיום שבו ניתנה לו ההוראה ו/או מיום בו נודע על שינוי היקף  מיםי( 14) עשר-

ידי -רת עלאם נקבע אחב ו/או העבודות כאמור, בבקשה מנומקת למתן ארכה

 .חברהה

מיד עם היוודע לו העיכוב והצורך יגיש בכתב את בקשתו לדחייה  ספקה  .12.4

, והיא תכלול את כל הפרטים והמסמכים להוכחת בקשתו ובהתאם באורכה

 לדרישות המנהל.
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המנהל  ידי-על וייקבע ,ה והעבודות שהשלמתן תדחהיאורך תקופת הדחי .12.5

 סופית. אתהבעניין וקביעתו 

ישארו בתוקפם המועדים יכאמור,  ה בכתביאורך תקופת הדחילא קבע המנהל  .12.6

 המנהל. ידי-על ןשתינתה אחרת בכתב יזה, בכפוף לכל דחי הסכםשנקבעו ב

ה במועד יה בהשלמת שלבי עבודות לא תהווה הסכמה לדחייאישור המנהל לדחי .12.7

 השלמת שלבי עבודות אחרים ו/או כל העבודות או שינוי כללי בלוח הזמנים.

על דחיית מועד סיום העבודות ו/או שלב בעבודות  ספקשאי להורות להמנהל ר .12.8

אחרים ו/או גורמים  ספקיםכתוצאה מעיכובים בביצוע שנגרמו עקב עבודת 

 חייב להתאים את קצב הביצוע ולוח הזמנים בהתאם. ספקוה ,אחרים

 םאירועילא יהיה זכאי ל"כפל" דחיות במועדי סיום עבודות בגין מספר  ספקה .12.9

 ידי המנהל.-, אלא אם כן נקבע אחרת עלים במקבילהמתרחש

 

 הפסקת ביצוע העבודות .13

באופן  חברהידי ה-יבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים שאושר על ספקה .13.1

  רציף וללא הפסקות.

מנעות יוהו/או מפקח למנות מנהל  הלהשתמש בזכות תחייב ההחברה אינ

מניעה או השתק כנגד כל  לא תגרע מזכותו ולא תהווה ו/או מפקח ממינוי מנהל

או תביעה שלו בקשר עם כל דבר ועניין הקשור בעבודה, טיבה ו/טענה 

 והתאמתה לתכניות, למפרט ולהוראות הסכם זה.

, כולן או מקצתן, לפרק זמן מסוים יעצור או יפסיק את ביצוע העבודות ספקה .13.2

או לצמיתות בהתאם להוראה בכתב מאת המנהל וזאת בהתאם להוראות 

פי הוראה -ם הכתובים בהוראה הנ"ל. חידוש העבודות יתבצע רק עלותנאי

 בכתב של המנהל.

 בו מתבצעות העבודות בטחת האזורלא ספקיפעל ה ,הופסקו העבודות או חלקן .13.3

 טמוני הקרקע המצויים בו. מכליםכן לאבטחת ו

פי הוראה -כתוצאה מהפסקת העבודות או חלקן על ספקהוצאות אשר נגרמו ל .13.4

 ספק. שיעור וגובה ההוצאות אשר ישולמו לחברהיחולו על ה ,לבכתב של המנה

ידי המנהל והחלטתו בעניין תהיה -בגין הפסקת העבודה כאמור ייקבעו על

למנהל בקשה מוסדרת ובה פירוט  ספקסופית. טרם מתן החלטתו יעביר ה

תוגש בתוך  ספקהוצאותיו בעניין, תחשיבים ואסמכתאות בכתב; הבקשה של ה

מיום קבלת הוראת המנהל בעניין הפסקת  ( ימים45שה )ארבעים וחמי

יכול המנהל לדחותה רק בשל כך; בכל  ,העבודות; לא תוגש הבקשה במועדה

 לא יהיה זכאי לריבית והצמדה בגין הוצאותיו. ספקמקרה ה

הוצאות כלשהן עקב הפסקת  ספקל חברהחרף האמור לעיל, לא תשלם ה .13.5

 המנהל, בכל אחד מהמקרים הבאים:את פי הור-העבודות כולן או מקצתן על

 .תקופות להפסקות בביצוע העבודות כולן או מקצתן הסכםב נקבעו 14.5.1
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ידי המפקח/המנהל הפסקת העבודות עקב תנאים/מצבים -נקבעו על 14.5.2

העלולים לפגוע בבטיחות ו/או בטיב העבודות ו/או בשל רשלנות ו/או 

 או בשל מפגעים סביבתיים ו/או כח עליון.מחדלי הספק ו/

החל לבצע את  ספקפסקו העבודות כולן או מקצתן, לצמיתות, ולאחר שההו .13.6

ידו. -זכאי לתשלום בעבור העבודות שבוצעו על ספקיהיה ה ,העבודות בפועל

מיום ההודעה על הפסקת העבודות יקבע המפקח את  (14עשר )-ארבעהבתוך 

יגיש חשבון  ספקהשווי העבודות שבוצעו ע"י הספק, וקביעתו תהיה סופית. 

קבע המפקח את שווי יום בו המ ימים (45) ארבעים וחמישה סופי בתוך

 .העבודות

טרם  ספקוה מתן הזמנההופסקו העבודות כולן או מקצתן, לצמיתות, לאחר  .13.7

כל תמורה שהיא למעט  ספקהחל לבצע את העבודות בפועל, לא תשולם ל

ים הוצאות שהוצאו על ידו בפועל בגין הנפקת ערבות ביצוע ובגין הביטוח

שנערכו במיוחד לצורך ביצוע העבודות )ואם רק חלק מהעבודות הופסק, אז 

 ההחזר יהיה באופן יחסי לשווי העבודות(.

תשלום ההוצאות יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל דרישות ו/או תביעות  .13.8

כי  ,מובהר בזאת ., כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודהספקה

לא  ספקכי למעט החזר הוצאות כמפורט לעיל, המוסכם ומוצהר על הצדדים 

יהיה זכאי לכל פיצוי מכל סוג ומין שהוא בגין הפסקת העבודות כולן או מקצתן 

)לרבות, פיצויי הסתמכות, פיצויי הפסד רווחים, ביטול התקשרויות עם צדדים 

שלישיים, הוצאות עובדים, הוצאות משרד, הוצאות אנשי מקצוע, הוצאות 

 ותנאי לחתימתו. הסכםתנאי זה הינו תנאי יסודי ב .מכרז וכיו"ב(ביחס להכנת ה

, לא ספקאו הזנחה מצד הו/או מחדל ו/נגרמה הפסקת העבודות עקב רשלנות  .13.9

לתשלום כלשהו, לרבות ביחס להוצאותיו; אין באמור בסעיף הספק יהא זכאי 

 בעניין זה. ספקכנגד ה חברהזה בכדי לגרוע מכל סעד העומד ל

זכאי לתשלום  ספקה , יהיהבמקרה של הפחתת היקף העבודות ,קלמען הסר ספ .13.10

אך ורק בעבור אותו חלק של עבודות שיבצע, בהתאם לתנאי התשלום הקבועים 

 .הסכםב

ואף ללא הפרה  השלה אודות הפסקת ביצוע העבודה משיקולי חברההחלטת ה .13.11

למעט  ספקלא יהוו עילה לתביעת פיצויים, או אובדן רווח מצד ה ספקמצד ה

 .דרישה לתשלום יתרת שכרו

כולל תביעת  ספקתשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות ה .13.12

 פיצויים ותביעה עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו לו.

או  ספקחילוקי דעות מכל סוג שהוא לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד ה .13.13

 .לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של הביצוע הסדיר של העבודה על ידו

 

 יקוחפ .14
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מנהל  למנותמפעם לפעם תהא רשאית  חברההזה,  הסכםבנוסף לאמור ב .14.1

מבצע את  ספקהכי מנת לוודא -ולהחליפם, עלומפקחים או מנהלים ו/ מטעמה

 .זה הסכםהעבודה בהתאם להוראות 

( לציית חברהידי ה-ועובדיו )לרבות קבלני משנה, ככל שאלה אושרו על ספקעל ה .14.2

 ח בכל דבר ועניין הנוגע לעבודות.ולהישמע להוראות המנהל והמפק

להיכנס לאתר העבודה, לבדוק את  בכל עתיהיה רשאי ו/או המפקח המנהל  .14.3

אופן ביצוע העבודה, קצב ההתקדמות ומידת ההתאמה של ביצוע העבודה 

טיב המלאכה שנעשית כן ו משתמשים טיב החומרים בהם, למפרטים תכניותל

פי דרישתו -על ו/או למפקח למנהל ימסור ספקבביצוע העבודה. ה ספקידי ה-על

יבצע את ו/או המפקח . המנהל מכליםפרטים, הסברים, מסמכים ודוגמאות ה –

 או עיכובים בביצוע העבודה.ו/עבודתו, ככל האפשר, בלא גרימת הפרעות 

לבדוק  ו/או למפקח יבצע את העבודה תוך מתן אפשרות סבירה למנהל ספקה .14.4

זכאי לקבל לידיו עותק  ו/או המפקח המנהל את הביצוע בכל עת. בכלל זה, יהיה

 תכניות, טמוני הקרקע מכליםהמפרטים של לרבות  הפרויקט תכניותמכל 

לדרוש מעת לעת ו/או המפקח יהיה רשאי המנהל  ,כןכמו . מהנדסים וכיו"ב

בהם יצוינו כל ההערות לגבי כל  ספק, העתקים מיומני עבודה של הספקמה

 ודה.הנושאים הכרוכים בביצוע העב

ו/או זה, יהיה המנהל  הסכםמבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למנהל ב .14.5

 :כיםמוסמ חברהו/או ההמפקח 

או ציוד אשר הוא משתמש בהם, אינם ו/להורות לספק כי חומרים  15.5.1

ולהחליפם  זור העבודהלדרוש מהספק לסלקם מאכן ו הבאיכות הדרוש

 או ציוד מתאימים.ו/בחומרים 

בהתאם  נה, איה ו/או חלקהאו שבוצעו/ תלקבוע כי העבודה המתבצע 15.5.2

פי תנאי -ברמה הדרושה על תעומד הולמפרטים ו/או אינ תכניותל

 ידי ביצוע תיקונים-, ולדרוש את תיקונה של אי ההתאמה עלהסכםה

 .לשביעות רצון המנהל האינאשר העבודה משל כל חלק  שינוייםו/או 

 ,ו/או למתכנןליועצים המקצועיים  ו/אולתת כל הוראה אחרת לספק,  15.5.3

ואשר תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע העבודה בשלמותה, במדויק 

 זה. הסכםובמועד, בהתאם להוראות 

ואין בכל ו/או רשות האשכול  חברהכוח ה-משמש כבאו/או המפקח המנהל  .14.6

להשתמש באותה סמכות  חברהאו זכות שנמסרה לו, לגרוע מזכות הו/סמכות 

או רשות האשכול  חברהבין ה ארה שתהאו זכות בעצמה, ובלבד שבכל סתיו/

 .או רשות האשכול חברהשל ה ןתגבר יד ,לבין המנהל

כי אין בתפקיד הפיקוח, כאמור לעיל, כדי להטיל  אתלמען הסר ספק, מוצהר בז .14.7

אחריות בנזיקין ו/או כל אחריות לטיב הביצוע ו/או רשות האשכול  חברהעל ה

פי -כל אחריות שיש לו עלמ ספקאו לשחרר את הו/ או כל אחריות אחרתו/

אין במעשה ו/או במחדל של המנהל ו/או המפקח בכדי  ,. כמו כןזה הסכם
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ותנאיו לשם ביצוע  הסכםמאחריותו למילוי הוראות ה ספקלפטור את ה

 העבודות.

מחובה  ספקהמפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ו/או לפטור את ה ,למען הסר ספק .14.8

לא תהיה הסמכות לשנות את לוחות למפקח  ,כמו כן כלשהי הקשורה לעבודות.

הן בסמכות המנהל בלבד,  ,הזמנים אשר נקבעו לביצוע העבודות; כל אלה

ובכפוף למתן אישורו המפורט בכתב, במסגרתו ינומקו הטעמים להחלטתו 

 בעניין.

 

 יומן עבודה .15

כל הפרטים הנוגעים  יירשמו מדי יוםמתחייב לנהל יומן עבודה בו  ספקה .15.1

בדבר מהלך ביצוע  המפקח /הוראות והערות המנהל ות למהלך העבודות לרב

יש בו כדי לשקף את  המפקח /העבודות וכן כל דבר אחר אשר לדעת המנהל

במסגרת היומן ירשמו באופן יומיומי  המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות,

 :בין השאר

 ידי-על) סוג העבודות המבוצעות ומצב התקדמות ביצוע העבודות 15.1.1

 .צולם(המצאת תיעוד מ

 ק.ספידי ה-מספר העובדים היומי המועסקים על 15.1.2

 .מכאני באמצעותו מתבצעות העבודות הנדסי/ציוד  15.1.3

הערות, הוראת ואיסורים של יועצים, מהנדסים, אנשי מקצוע ביחס  15.1.4

 .והמפרטים  תכניותלביצוע העבודות, ה

 ו/או למנהל. חברה, לספקדרישות ושינויים וכל סיכום בין ה 15.1.5

ירשמו ביומן יהיו נכונים וישקפו נכונה כל מהלך אשר טים מצהיר כי הפר ספקה .15.2

 ביצוע העבודות.

 ספקהמנהל יחשבו כאילו ניתנו ל ידי-עלהוראות והערות אשר ירשמו ביומן  .15.3

 , בין אם נתנו בנוכחותו ובין אם לאו.ספקבכתב ותחייבנה את ה

מה וזאת באמצעות חתי המנהל ידי-עלחתם ויאושר אחת לשבוע ייבדק, ייהיומן  .15.4

על כל דף ודף של היומן, היומן השבועי המקורי יימסר למנהל ויוותר ברשות 

 יותיר ברשותו עותק מהיומן השבועי. ספקה .חברהה

 פי-עלרישומי היומן לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת תשלום כלשהו  .15.5

ו/או המנהל וזאת במסמך נפרד  חברהה, אלא אם כן אושרו בחתימת הסכםה

 ליומן.

 

 מוטמני הקרקע מכליםת סיום התקנ .16

ולמנהל  חברהיהיה סבור כי העבודה הושלמה, יודיע על כך ל ספקכאשר ה 16.1

 בכתב.

ימים מעת ( 10עשרה )יבדקו את העבודה תוך  ההמנהל מטעמו/או  חברהה 16.2

ימים לאחריה, ירשום המנהל ( 10עשרה )קבלת ההודעה. בעת הבדיקה ותוך 
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לבצעם על מנת שהעבודה  שיש חסריםו/או  רשימת תיקונים ו/או השלמות

 לא יהיה ,. ברשימת עבודות ההשלמההסכםהוראות ה פי-על תחשב כמושלמת

 .הסכםה פי-על ספקואחריותו של ה מהתחייבויותיולגרוע כדי 

המונעים וחסרים לרבות אלו השלמות , יהיה לבצע ולהשלים תיקונים ספקעל ה 16.3

למת התיקונים, , ללא דיחוי. לאחר השמוטמני הקרקע מכליםשימוש סביר ב

סופי, לבחינת התיקונים,  ההשלמות והחסרים יתואם מועד לסיור משלים/

 חסרים.השלמות ו

ני וטמ מכליםבלהחזיק  חברהשל ה המזכות בכדי לגרועלעיל באמור אין  16.4

גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה  הםולהשתמש ב הקרקע

-עלתוך התקופה שנקבעה לכך  ללא דיחוי םחייב לבצע ספקוה ,ו/או החסרים

 המנהל. ידי

-עלאת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה  ספקלא ביצע ה 16.5

לבצע את התיקונים ו/או עבודות רשות האשכול  תהיה רשאיתהמנהל,  ידי

, לרבות מצא לנכוןתאשר אחרת  או בכל דרךו/ הבעצמסרים וו/או החההשלמה 

צאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה . הואחר מטעמה גורם באמצעות

נכה הוצאות אלו, ת חברהוה ספקיהיו על חשבון הו/או השלמת החסרים 

בכל  ספקגבה אותן מהתאו  ספקהמגיע ל הסכם, משכר התקורה 15%בתוספת 

 דרך אחרת.

עם סיום ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות ו/או החסרים כמפורט ברשימת  16.6

כי  יבדוק מנהל, והמנהלל ספקעבודות, יודיע על כך הההשלמות וסיום ביצוע ה

 . רשות האשכוליימו לשביעות רצונה של אכן העבודות הסת

מצב העבודות מאפשר את מסירתן ו/או  קבע המנהל כי העבודות הסתיימו 16.7

ואת המיכל המוטמן  את העבודות רשות האשכוללמנהל ל ספקה ימסור ,חברהל

מסירת העבודות מחמת דרישות ו/או  איננו רשאי לעכב את ספק. הלחברה

, מכל סיבה שהיא. אין או רשות האשכול חברהתביעות ו/או טענות כלפי ה

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתפוס חברהבהוראות סעיף זה בכדי למנוע מה

 , גם אם טרם הושלמו.מיכל המוטמןולהשתמש ב

פי -על רשות האשכולרשאית  ,הסכםפי ה-על חברהמבלי לגרוע מסמכויות ה 16.8

שיקול דעתה הבלעדי לקבל את העבודות אפילו אם בוצעו בטיב ירוד ו/או 

והמפרטים ו/או שלא בהתאם  תכניותמחומרים גרועים ו/או בסטייה מה

 ספקאת העבודות חרף האמור, לא ישולם ל רשות האשכול; קיבלה הסכםל

את  ספקמהתמורה ל חברהכן תקזז הובעבור החלקים הפגומים בעבודות 

 .הסכםפי ה-ויים והסכומים הנדרשים לשם העמדת העבודות עלהפיצ

מלבצע ולהשלים  ספקאיננה פוטרת את ה רשות האשכולידי -קבלת העבודות על 16.9

או רשות האשכול  חברההשלמה בהתאם לדרישות ה את הנדרש תיקון/

 .ןולשביעות רצונ
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 צוות עובדים .17

מהימן, מיומן, מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים  ספקה 17.1

 מאומן ובקיא בתפקידים המוטלים עליהם ומכירים את אתר העבודה.

מיומן ומקצועי בתחום הפיקוח, הפעלת עובדים  מנהל עבודהיעסיק  ספקה 17.2

מטעמו. מנהל העבודה חייב להיות נוכח בשטח  מוטמני קרקע מכליםוהתקנת 

מכשיר קשר בכל שעות העבודות. מנהל העבודה יהיה גם בקשר שוטף באמצעות 

ועם המפקח  חברה, עם נציגי הספקאו מכשיר סלולארי עם עובדי הו/תקין 

 זה. הסכםלצורך תיאום ודיווח קיום ומילוי תנאי 

. מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים מהנדס ביצועיעסיק  ספקה 17.3

המהנדס יהיה חייב להימצא באתר העבודות מידי יום בהתאם לאורך הזמן 

 ידי-עלאו בכל מקרה בו יוזמן ל ו/או המפקח ו/דעת המנה שיידרש להנחת

 צדדים אלה.

יהיה אחראי משרד העבודה אשר  ידי-עלמאושר  ממונה בטיחותיעסיק  ספקה 17.4

, קבלני משנה ספקעל כל נושא הבטיחות בעבודה באתר העבודות לגבי עובדי ה

בנושא ממונה הבטיחות יהיו אחראים לקיום הוראות כל דין ו ספקה ועובדיהם.

לרבות חובת הדיווח למשרד העבודה והרשויות המוסמכות  ,הבטיחות

 .האחראיות על אכיפת חוקי הבטיחות בעבודה

)לרבות, מנהל עבודה ו/או מהנדס(  ספקה עובדלא תרצה את  חברהבמידה וה 17.5

הספק , יהיה חייב חברהמכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה

 בעניין. חברהות ממתן הודעת השע 48להחליפו וזאת בתוך 

פי כללי הבטיחות -צוות העובדים יהיה לבוש בכל עת בלבוש הולם, על 17.6

ידי משרד העבודה והרווחה, לרבות מדים זוהרים -המחייבים והנהוגים בענף על

 לעבודה בשטח. 

ידו בביצוע העבודות תנאי -מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על ספקה 17.7

יחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם עבודה, לרבות תנאי בט

ידי מפקחי העבודה, במובן -כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על

 .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצוע העבודות, כאשר  ספקה 17.8

, משקפי ותכות פילטר מתאימהציוד יהיה באיכות הטובה ביותר, לרבות מס

מגן, כפפות עמידות, בגדי מגן עם שרוולים ארוכים וכובע מחומר עמיד ונעלי 

בטיחות והכל בהתאם להוראות היצרן וכל כל ציוד מגן אחר נוסף הנדרש 

לעובדיו  ספקיספק ה רעשלביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר. בעבודות 

יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות הבטיחות  ספקגם אטמי אוזניים או אוזניות. ה

-לעבודה המאוזכרות לעיל ותקנות בטיחות לעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז

1997. 
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כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקרות  ,אתמצהיר ומאשר בז ספקה 17.9

מתחייב לקיים את כל הוראות  ספקמתמדת שלו או של פקחים מטעמו. ה

 .1970-וסח חדש[, תש"לפקודת הבטיחות בעבודה ]נ

 חכו לבא למהנדס הביצוע ו/או למנהל העבודה ו/אהוראה או דרישה שנמסרה  17.10

בהעדר מנהל עבודה . ספקיראו אותה כאילו נמסרה ל ,באתר העבודות ספקה

לתת הוראות  ,חברהידי ה-ידו לכך על-או מי שהוסמך עלו/יוכל המפקח  ,בשטח

לנקוט צעדים  חברהבזכויותיה של הובשמו, כל זאת מבלי לגרוע  ספקלעובדי ה

 ספקלגרוע מאחריות ה ו/או לי ליצור יחסי עובד מעביד בעניין, ומבספקכנגד ה

 בעניין.

כוללת בחובה את  הסכםהפי -על ספקכי שיעור התמורה המשולמת ל ,יובהר 17.11

כלל התשלומים הנדרשים לעובדי מרכיב רווח קבלני, כלל העלויות, לרבות 

חוק מוסר בהתאם להוראות ו ות בגין שעות נוספות, לרבפי חוק-הספק על

 .2017-תשלומים לספקים, תשע"ז

בגין  ספקלא תשפה ו/או תפצה את ה חברהמובהר ומודגש בזאת, כי ה 17.12

וזאת למשכורותיהם של עובדיו, שידרש הספק לשלם תוספות או /תשלומים ו

 או.בין אם שונו הוראות החוק בעניין ובין אם ל הסכםלאורך כל תקופת ה

יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לביצוע שלבים שונים בעבודה, ובלבד  ספקה 17.13

 ידי-עלשאלה יעמדו ברמה המקצועית האמורה לעיל, ושזהותם תאושר מראש 

רשאי  ספקלא יהא ה –המנהל  ידי-עלהמנהל. לא אושרו קבלני המשנה 

 להעסיקם באתר.

 לקבלני משנה קספהו/או  רשויות האשכולידי -מסירת עבודות שונות על 17.14

זה ביחס לעבודה  הסכםפי -על של הספק , לא תגרע מאחריותו המלאהאחרים

או ו/ ספקזה. ה הסכםפי -כולה ולא תשחרר אותו מהתחייבויות כלשהם על

מוסמך מטעמו, יהיה חייב להימצא בשטח, לפקח על עבודות קבלני  מהנדס

ו/או גורם הספק  כמו כן, ן.והתקדמות ן, אופן ביצועהאחרים ספקיםוה המשנה

והמנהל ביחס  , רשויות האשכולחברההכתובת לפניות ה וישארימוסמך מטעמו 

האחרים  ספקיםוה ההמשנ-עבודה שתבוצע באמצעות קבלנילכל חלק מה

 ספקה ידי-עלמונה של ממונה הבטיחות המלרבות לעניין אחריותו הכוללת 

 מכליםתקנת העד לסיום שיעבדו באתר העבודות העובדים אחראי על כלל ו

 .טמוני הקרקע

 

 אחרים מתן אפשרויות פעולה לספקים .18

אחר  ספקלכל  והן בסמוך אליו הן באזור העבודה תן אפשרויות פעולה נאותהיי ספקה

לצורך  ושיאושר, הלעובדי או/ואו גוף ו/כל אדם או /ו רשויות האשכולידי -המועסק על

)ככל שר להם את השימוש פעולה ויאפעימם וכן ישתף  רשויות האשכולידי -זה על

 חברההוראות הל , והכל בהתאםידיו-שהותקנו על טמוני הקרקע מכליםבשניתן( 

 ושיקול דעתה הבלעדי.
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 (במעמד החתימה אשכולה ידי-על)ימולא  התמורה .19

 בעבור מכל טמון קרקע מסוג מתכת 19.1

בהתאם , מסוג מתכת לרכישת מכל טמון קרקע בודדבתמורה  19.1.1

זה תשלם  הסכםוז רת המכהוראות ו/או דרישוהלכלל 

 .)לא כולל מע"מ(₪ החברה לספק סך של _______ 

: לות)הכולשות הנדר התשתית עבודותכלל לביצוע בתמורה  19.1.2

מסוג  לכל מכל טמון קרקע בודד חציבה, חפירות וכיוצ"ב(

 הסכםוז רהוראות ו/או דרישות המכהבהתאם לכלל , מתכת

 .לל מע"מ()לא כו₪ זה תשלם החברה לספק סך של _______ 

לצורך הגבהות,  ותהנדרש לביצוע עבודות התשתיתבתמורה  19.1.3

 מסוגמכל טמון קרקע בודד הן לצורך בניית מדרכה מסביב 

ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים שונים, והן -על מתכת

טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש תשלם החברה לספק  מכלב

 . (לכל מ"ר תשתית)לא כולל מע"מ( )₪ סך של _______ 

מסוג לבניית מסתור סביב מכל טמון קרקע בודד בתמורה  19.1.4

או ציפוי ברמה \בציפוי אבן ירושלמית פנימי וחיצוני ו מתכת

תשלם החברה לספק סך של  פי דרישת החברה-דומה על

 )לא כולל מע"מ(._______ ₪ 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה שלהלן כוללת כל הוצאות הכרוכות  19.2

ת, לרבות תשלומים שונים לרשויות ו/או לגופים ציבוריים בביצוע העבודו

-ולרבות ביצוע תגבורים בכלל שעות היום והלילה, וכן בחגים ומועדים והכל על

 ומשטרת ישראל. רשויות האשכולפי הנחיות 

)ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים( יצטרף מע"מ  לתמורה 19.3

 כחוק.

 ו/או יקוזז כל סכום אשר יגיע לחברה.ינוכה ו/או יופחת  מהתמורה 19.4

כי התמורה כוללת תשלום נאות והוגן לספק, לרבות רווח  ,מוסכם על הצדדים 19.5

וכן יתר התחייבויותיו  עבודותעבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע ה

פי כל דין. הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי -זה, או על הסכםפי -של הספק על

 יות שכר עבודהואו שינויים בתמורה, בין מחמת עלו/ת לתבוע מהחברה העלאו

שינוים בשערי חליפין של עלויות במחירי הסולר ו/או חומרי הבניין ו/או  ו/או

או העלאתם של מיסים, היטלים, אגרות או תשלומי חובה ו/המטבעות, הטלתם 

 .אחרים מכל מין וסוג, בין במישרין ובין בעקיפין

ידי -( ימים מיום הגשת החשבון על7ך שבעה )המפקח יבדוק את החשבון תו 19.6

 עבודותהספק. המפקח יצרף לחשבון את השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות ה

 ויעבירו למנהל. תהחודשי
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( מוטמנים, כאשר הוא חתום ומאושר 5החשבון יוגש עם התקנה של כל חמישה ) 19.7

 בהתאם להוראות המפורטות לעיל.

( ימים מיום 7של המפקח תוך שבעה )המנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיו  19.8

קבלת החשבון וההשגות מהמפקח. המנהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר 

את החשבון באופן מלא או חלקי או יסרב לאשר את החשבון, ויצרף לחשבון 

פחתה ו/או קיזוז ו/או ניכוי הנדרשים מחשבון החודשי ב עבודותדו"ח בקרת 

יצוע עבודות ו/או גרימת נזקים ו/או עקב הספק עקב ביצוע לקוי ו/או אי ב

 פי חוק.-ניכויים המחויבים על

ם שאושר, בניכוי הסכומים והחברה תשלם לספק כנגד כל חשבון את הסכ 19.9

ידי המנהל או -ו עלהמפורטים לקיזוז ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי שפורט

ארבעים בתוך  2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז פי-הנדרשים על

 .ידי המנהל-מיום אישור החשבון על ימים( 45) מישהוח

המשרד להגנת  ידי-לע ממומנתמכיוון שמלוא המימון לתשלום התמורה לספק  19.10

, רשאית החברה לדחות את התשלום 10% –, ורשויות האשכול 90% –הסביבה 

ימים מיום קבלת המימון מהמממנים, אולם בכל מקרה תשלם את  10עד 

 יום מיום קבלת החשבון. 150תוך התמורה המגיעה לספק ב

ספרי החברה וחשבונותיה ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים  19.11

 ששולמו לספק ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו.

 

 תקופת ההסכם .20

חודשים  (24הצעת המציע הזוכה במכרז תעמוד לתקופה של עשרים וארבעה ) 20.1

הסכם את תקופת להאריך זכות  חברה. לידי החברה-מיום חתימת ההסכם על

חודשים  (12) שניים עשר נוספת של כך שהצעת המציע תעמוד לתקופה ,זה

( החודשים 12( החודשים הראשונים וכן שניים עשר )24עשרים וארבעה )) נוספים

( חודשים(, ככל שתבחר בכך החברה, 36הכל שלושים וששה )-הנוספים )סך

ת האמורות לעיל, מתחייב . בכל התקופו("תקופת ההסכם" –יקראו להלן 

 הזוכה במכרז לספק את טמוני הקרקע במחיר כפי שהציע במסגרת המכרז

הספק, וזאת מבלי שלהצעת המציע בתנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם ו

 יצטרפו הפרשי הצמדה כלשהם.

מודגש בזאת כי אין באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים  20.2

כל דין לרבות התחייבות הספק  פי-עלהסכם זה ו/או  פי-עללטובת החברה 

לשאת בכל נזק לכל הפסד ו/או אובדן רווח ו/או נזק ו/או אובדן תמריץ שייגרמו 

 לו כתוצאה מאי עמידתו במועד האספקה הקבוע לעיל.

 

 תקופת אחריות ותיקונים .21

הספק יעניק תעודת אחריות לחברה ולרשויות החברה הרלבנטיות עבורן יסופקו  21.1

עשרים שיסופקו על ידו למשך טמון קרקע ובהתייחס לכל  טמוני הקרקע
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טמוני לפחות ממועד האספקה, על טיב ועל כלל רכיבי  ( חודשים24וארבעה )

שיסופקו על ידו, הכל כפי שיפורט בהסכם זה ובמפרטים המצורפים,  הקרקע

. UVועמידות מפני קרינת  טמון הקרקעלרבות לשבר, סדק, איכות ציר וגלגלי 

כמו כן, הספק יהיה אחראי לנזקים כאמור בתקופה זו אף אם לא מכוסים 

 בתעודת האחריות.

במסגרת תקופת האחריות יהיה הספק אחראי באופן ישיר ומלא כלפי החברה  21.2

ו/או לכל טמון הקרקע להחלפה ו/או תיקון כל ליקוי ו/או כל פגם שיימצא ב

להסכם זה, והספק מתחייב  כנספח ו'הנקוב במפרט הטכני המצורף פרט אחר 

לעיל  3להחליפם ו/או לתקנם הכל בהתאם להוראת והמועדים הקבועים בסעיף 

 על תתי סעיפיו.

פי החלטת המפקח הפגם/ליקוי -חרף האמור לעיל, היה ובתקופת האחריות על 21.3

טעון החלפה ו/או תיקון משום היותו פגם ו/או ליקוי בטיחותי, מתחייב הספק 

 ( שעות מיום שנדרש לעשות כן.24בתוך עשרים וארבע ) להחליפו ו/או לתקנו

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה, בתקופת האחריות, במידה ותסבור  21.4

כי התיקון/החלפה דרוש בדחיפות מבחינה בטיחותית ועוד טרם חלוף עשרים 

פי שיקול דעתו של המפקח, לבצע את התיקון ו/או -( שעות על24וארבע )

ה ולחייב את הספק בעלות התיקון/החלפה, ככל שלא יאות להחליפו בעצמ

במיידי, זאת  טמון הקרקעהספק לדרישתה לבצע את התיקון ו/או את החלפת 

פי כל -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על

 דין.

משך כל תקופת ההסכם, כולל תקופת האחריות, מתחייב הספק להחזיק מלאי  21.5

 חלפים בזמינות מיידית לצורך ביצוע התיקונים.של 

חרף האמור לעיל בפרק זה, מוסכם בזאת על הצדדים, כי היה והספק לא יממש  21.6

את האחריות המוטלת עליו בתקופת האחריות בפרקי הזמן הקבועים לעיל, אזי 

תהא רשאית החברה לממש את ערבות הבדק כולה או מקצתה לתיקון הפגמים 

או הנזקים שייגרמו עקב הפרת הספק את התחייבויותיו ו/או הליקויים ו/

האמורים לעיל בתקופת האחריות וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, ומבלי 

פי הסכם זה ו/או -לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית החברה העומדים לזכותה על

 פי כל דין.-על

 על תתי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. זההפרת סעיף  21.7

 

 הסכםהסבת ה .22

 להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להםאינו רשאי  ספקה 22.1

זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא  הסכםזכאי( ו/או חובותיו לפי  הוא

 עבודותלשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע ה

 בכתב ומראש. חברההזה, אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של  הסכםלפי 
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 ,זה או חלקן מותרת, ברם הסכםיובהר, כי הסבת או המחאת העבודות נשוא 

 ןבלבד ולהסכמתורשויות האשכול  חברההדבר נתון לשיקול דעתה של ה

 המפורשת בכתב ומראש.

 הסכםתתבצע בהתאם לנספח ל , ככל שתבוצע,ההסבה או המחאת הזכויות

 ספק מצד שני ולנמחה מצד שלישי.ל ,מצד אחד חברהידי ה-אשר ייחתם על

כאמור לעיל, אין  הסכםלהסבת ה ןאת הסכמתורשויות האשכול  חברהה ונתנ 22.2

, הסכםפי ה-מאחריותו והתחייבויותיו על ספקההסכמה האמורה פוטרת את ה

 ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודות. ספקהו

או ו/ו יותר מהשליטה בתאגיד א 45%יראו בהעברת  ,תאגיד רשום ספקהיה ה 22.3

 כאמור לעיל חברהמזכויות השותפות, כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת ה

 )בין אם ההעברה נתבצעה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים(.

 

  סיקמע-עובדאי קיום יחסי  .23

לבין ספק  ורשויות האשכול חברההבין  הסכםזה הינו  הסכםכי  ,מובהר בזאת 23.1

אספקה לבעל עסק עצמאי  ואההספק  עבודה, כי כםהסעצמאי ואינו מהווה 

לא  ורשויות האשכול חברההלבין  ווכי בינוהתקנה של מכלים טמוני קרקע 

, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל סיקמע-מתקיימים יחסי עובד

 דבר ועניין.

היה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר י הספק 23.2

 זה. הסכם פי-עלולקיום התחייבויותיו  עבודותקשר למתן היחול ב

. דיןמס הכנסה כ םא ספרי חשבונות כדין ומשלוכי מנהל ה ,מצהיר בזאת הספק 23.3

מוסף א כעוסק מורשה לעניין מס ערך והם כי רשוהספק מצהיר  ,כמו כן

, ככל שהספק הינו עוסק מורשה ו/או שהוא וכעצמאי במוסד לביטוח לאומי

 .הרשומה כדיןחברה בע"מ 

ת )לרבו הפועלים מטעמוהמעסיק הבלעדי של כל  ואה ספקכי ה ,מובהר בזאת 23.4

זה,  הסכםבהתאם ל ורשויות האשכול חברהעבודות לקבלני משנה( המעניקים 

, יחסי סיקמע-יחסי עובדו/או רשויות האשכול  חברההלבין נם וכי אין בי

 הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.

הראשונה לכך,  ן, עם דרישתאת רשויות האשכול או/ו חברההשפה את י פקהס 23.5

ו/או  חברההבכל עת וללא הגבלת סכום, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיופנו נגד 

 וו/או אחר מטעמ וו/או מי מעובדימי מטעמו ו/או  הספקמאת רשויות האשכול 

או יחסי ו/עביד מ -צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד  ידי-עלו/או 

רשויות או /ו חברההאו יחסי שותפות בין ו/או יחסי סוכנות ו/מורשה  -מרשה 

 חברהבהענקת עבודות ל ,הפועלים מטעמוו/או ו/או עובדיו  הספקלבין האשכול 

ו/או בקשר עם  ןו/או אחר מטעמ ןהו/או מי מעובדי ו/או לרשויות האשכול

קשר עם כל חיוב, חבות, חוב ו/או ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או ב םקיומ
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, הסדר, דבר חקיקה, הסכםאחריות הנובעים מיחסים כאמור, לרבות מכח כל 

 צו הרחבה, נוהג וכיוצא באלה.

גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין  ידי-עלכי היה וייקבע  ,מוסכם בין הצדדים 23.6

הספק  ידי-על ותהניתנ עבודותבגין הו/או רשויות האשכול  החברהלבין  הספק

ו/או ו/או רשויות האשכול  חברהל עבודותהמעניקים  הפועלים מטעמוו/או 

ישא הספק בכל הינם יחסי עובד מעביד, זה,  הסכםבהתאם ל ןאחר מטעמ

בעניין זה לרבות  ו/או רשויות האשכול חברההסכומים אשר נפסקו כנגד ה

 הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

ומטית לקזז ו/או א הסמכות הבלעדית והאוטתהרשויות האשכול לו/או  חברהל 23.7

זה ו/או מכל מקור אחר,  הסכםפי -לו מתשלום התמורה עללהפחית סכומים א

ו/או רשויות  חברהשל ה ןהיתיומזכוזה, כל זאת מבלי לגרוע  הסכםכאמור ב

 פי דין לתבוע בשל כך.-עלהאשכול 

בדרך כול ו/או רשויות האש חברההספק מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את ה 23.8

-ין כל יחסי עובד, בגוכלשהי לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה כלפי

 מכל סיבה אחרת.ן העבודות ו/או ליו בעניימעביד, לרבות כאלו אשר יופנו א

 

  ביטוחים .24

פי כל דין, הספק מתחייב -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות הספק על 24.1

"אישור עריכת  יים, כמפורט בנספחלבצע על חשבונו, את הביטוחים הבא

, ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת להסכם זה 'בכנספח  ורףהביטוח" המצ

, ימשיך '1בנספח באת ביטוח חבות המוצר כמפורט  ההסכם וכל הארכה שלו.

שנים ממסירת המיכל  7הספק להחזיק בתוקף מיום מסירת המכלים ועד לתום 

 האחרון.

הריסות,  או שווי הפרויקט, כולל הרחבות בגין פינויבמלביטוח עבודות קבלניות  24.2

 רכוש סמוך ו/או עובדים עליו וכד'.

לאירוע לתקופת ₪  4,000,000בגבול אחריות של  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 24.3

 הכיסוי יהא בנוסח הפוליסה הידועה בשם "ביט". .הביטוח השנתית

 20,000,000-ו לעובד₪  6,000,000 בגבולות אחריות של ביטוח אחריות מעבידים 24.4

 ".יהא בנוסח הפוליסה הידועה בשם "ביט הכיסוי. למקרה ולתקופה₪ 

 למקרה ולתקופה.₪  4,000,000אחריות של  ביטוח חבות המוצר בגבול 24.5

( חודשים. המציע מצהיר 6ביטוח זה כפוף לתקופת גילוי מורחבת בת ששה )

ים, והמציע ימשיך ומתחייב, כי ביטוח זה יהא בתוקף מתחילת אספקת המוצר

( שנים מתום מועד ההתקשרות מול 7)שבע להחזיק בכיסוי ביטוחי למשך 

 המזמין.

פי -את אישור עריכת הביטוח, עלחברה ל הספק במעמד חתימת ההסכם, ימציא 24.6

כמו . מטעמוחברת הביטוח  ידי-על, חתום להסכם זה 'בכנספח  ורףהנוסח המצ

חמישה עשר  לפחות ,מתחייב הספק ,כל עוד נמשכת ההתקשרות בין הצדדיםכן, 
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חברה להמציא ל ,של אישור עריכת הביטוח מועד סיום התוקף ( ימים טרם15)

 .אישור חדש

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והספק רשאי לבצע  24.7

 ביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות  הספק מתחייב למלא בקפדנות אחר 24.8

 וכן לפעול למימושן של הפוליסות.חברה להודיע על כך מיידית ל ,מקרה ביטוח

הספק ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית ובכל הביטוחים הנערכים על  24.9

 ידו.

בגין כל  הואת כל הרשויות המאוגדות ב החברההספק פוטר מאחריות את  24.10

 הסכם זה.  פי-לכל רכוש המשמש אותו לצורך ביצוע פעילותו עאו נזק לו/אובדן 

לעניין סעיף זה, בכל מקום בו רשום החברה יהא כאילו נכתב הרשויות  24.11

 המקומיות החברות בה ו/או אשר יהיו חברות בחברה בעתיד.

 

 אחריות, שיפוי ופיצוי .25

מן ו/או כל אדם ו/או גוף מאוגד הפועל מזמן לזו/או רשויות האשכול  חברהה 25.1

בכל העניינים  ןטעמי מו/או מו/או רשויות האשכול  חברהבשמה של ה

זה ו/או לנספחיו ו/או לביצועו ו/או לאופן  הסכםהמפורטים או הנוגעים ל

ביצועו, לא יישא בשום אחריות כלפי הספק ו/או כלפי אדם אחר והספק 

מוותר מראש על כל עילת תביעה נגד הנ"ל הנובעת מהעניינים המפורטים 

 .ו/או רשויות האשכול חברהיל, למעט במקרים של פעולה בזדון מצד הלע

נזק, הוצאה, הפסד, פגיעה, מפגע, בגין כל )לרבות בפלילים( היה אחראי י הספק 25.2

אשר יגרמו, במישרין או  וכיו"בתשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק 

, ו/או לצד ןעמו/או למי מט ןציודו/או ל ו/או לרשויות האשכול חברהבעקיפין, ל

, ככל שיגרמו, בשל מעשה הספקשלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו, לרבות לעובדי 

ו, לרבות מפגע סביבתי ו/או מפגע מטעמ מיו/או  הספקאו מחדל כלשהם של 

 רעש אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, מעבודות הספק.

דין ו/או  מכוח כלו/או לרשויות האשכול לחברה מבלי לגרוע מכל סעד העומד  25.3

, ו/או רשויות האשכול החברהישפה ויפצה את הספק כי  את,, מוסכם בזהסכם

 ימים מדרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק שיגרם לה כאמור( 3)בתוך שלושה 

 החברה, כל זאת מבלי שיהיה על כפיצוי מוסכם₪  500,000בסך של , זה הסכםב

 החברהומבלי שיהיה על  כל חשבון, מסמך, הוכחה ו/או ראיה, ספקלהמציא ל

 לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו, תחילה ו/או במקביל ו/או בכלל.

והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה,  חול האחריות המלאה, הבלעדיתהספק תעל  25.4

פציעה, נכות, מוות, וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או 

ו/או לגופו , או לרשויות האשכולחברה ו/לו/או מי מטעמו  הספק שללרכושו 

ו/או לגופו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי  הספקמי מטעמו של  שלו/או לרכושו 
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תוך כדי  של עובד ו/או פועל של הספק, כל זאתו/או לגופו ו/או לרכושו  ,כלשהו

 זה. הסכם פי-על הספק התחייבויותו/או  עבודותהאו עקב ביצוע או אי ביצוע 

 

 יחוריםפיצויים בגין א .26

 ניםמוכ םבגין כל יום איחור בהשלמת כל עבודות התקנת טמוני הקרקע כשה 26.1

ידי -על לספק ההזמנה המצאת מיום ימי העבודה)ששים(  60-ללשימוש מעבר 

ליום ₪  1,000בסך של  לחברהבפיצוי מוסכם  הספקיחויב  , ייקנס/החברה

צוי מוסכם של פי ספקואילך ישלם ה 30-החל מהיום הויום,  30עד  של לאיחור

 חברה או רשויות האשכוללליום )מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים ₪  1,500

בהתאם  החברהידי -(, אלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת עלספקכנגד ה

  לשיקול דעתה הבלעדי בעניין.

 עד למועד טמוני הקרקע מכליםהתקנת את  ספקהיה ולא ישלים הכמו כן, 

 ספק, ישלם ההסכםבלפי הארכות שניתנו לו כמפורט זה או  הסכםמוגדר בה

להלן, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש,  המפורטיםאת הסכומים  חברהל

 בעד כל יום של איחור בפרק הזמן.

מכל סכום להלן את סכום הפיצויים האמורים  לקזזתהיה רשאית  חברהה 26.2

אין חרת. בכל דרך א ספקבכל זמן שהוא ו/או לגבותו מה ספקשיגיע ממנה ל

 ספקאו לגרוע מהתחייבותו של הו/תשלום הפיצויים האמורים, כדי לשחרר ב

. אין באמור הסכםלהשלים את העבודות ו/או מכל התחייבות אחרת לפי ה

זה  הסכםלפי  חברהבסעיף זה כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה ל

 ו/או לפי כל  דין.

 

 וייםתיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכ .27

יעות רצונם של המנהל מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשב ספקה 27.1

במועד  ספקידם לתיקון הליקוי. לא תיקן ה-תוך המועד שנקבע עלו/או המפקח 

 ידי-עלאו ו/לתקן את הליקויים בעצמה  חברההרשאית את הליקויים כאמור, 

ור, תהא זכאית את הליקויים כאמ חברה. תיקנה הספקמי מטעמה על חשבון ה

 15%או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת ו/להשבה מיידית של כל הוצאה 

בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות לעיל הוצאות מיוחדות. אין באמור 

 לו.בעניין זה ובמקרים מעין א חברהה

סכומים  ספקלהפחית מגובה התמורה החודשית ל יהיה רשאי המנהל 27.2

על גרימת הליקוי. בתום כל  חברהפיצוי ושיפוי ההמכמתים את הנזק בצירוף 

חודש קלנדארי יפרט המנהל את רשימת הליקויים ושיעור הקיזוז בגין כל אחד 

 .ספקמהם, ויעבירם ל

מיום מסירת  מים( י30רשאי לערער על החלטת המנהל בתוך שלושים ) ספקה 27.3

ר ו/או מי אש חברה; הערעור ייעשה בכתב לגזבר הספקרשימת הליקויים ל

מי  ו/או חברהה מנכ"ל; החלטתו בעניין תהא סופית; מטעמו הוסמך בכתב
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( יום 45וחמישה )-בעניין בכתב בתוך ארבעיםממטעמו נדרש ליתן את החלטתו 

 .ספקידי ה-מיום הערעור בעניין על

פיצויים מוסכמים מראש, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת  חברהישלם ל ספקה 27.4

או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט ו/יו ונספח הסכםבהתאם לדרישות ה

לקזז סכומים נוספים בגין נזקים  חברהלהלן, כל זאת בלא להפחית מזכויות ה

 :נוספים שנגרמו עקב הליקוי

דיווח שאיננו נכון ביחס לתכניות ו/או המפרטים ו/או מדידות ו/או  27.4.1

 ₪. 5,000פיצוי מוסכם לכל מקרה בודד בסך של  –התיקונים וכיו"ב 

פיצוי מוסכם  –י הכנת לוח זמנים לביצוע העבודות, לכל יום איחור א 27.4.2

 ₪. 500בסך של  יום איחורלכל 

 ₪. 1,000בסך של  יוםפיצוי מוסכם לכל  –אי עמידה בלוח הזמנים  27.4.3

פיצוי מוסכם  – בנפרד אי עמידה בתקופת הביצוע, לכל טמון קרקע 27.4.4

 ₪. 1,000בסך של ימים  30יום עד לכל 

פיצוי מוסכם  – לכל טמון קרקע בנפרד הביצוע, אי עמידה בתקופת 27.4.5

 ₪. 1,500יום בסך של  30-כוב/איחור מעבר ללכל יום עי

פיצוי לכל שבוע ו/או  –אי ניהול יומן עבודה מסודר כמפורט בהסכם  27.4.6

 ₪. 3,000אי העברת היומן לחברה, לכל פעם לכל מקרה בודד בסך של 

בסך  יוםוסכם לכל פיצוי מ –מסירת עבודות לספק משנה ללא אישור  27.4.7

 ₪. 2,500של 

בסך של  יוםפיצוי מוסכם לכל  –איחור יומי בתיקון נזק לתשתית  27.4.8

1,000 .₪ 

בסך של  יוםפיצוי מוסכם לכל  –אי ניקוי אתר העבודות וסביבתו  27.4.9

1,000 .₪ 

ידי -השלכת פסולת ושארית חפירה באתר פסולת שאיננו מורשה על 27.4.10

מקרה בודד בסך של פיצוי מוסכם לכל  –המשרד להגנת הסביבה 

10,000 .₪ 

פיצוי מוסכם לכל  –אי ביצוע הוראות המנהל או המפקח )לכל הוראה(  27.4.11

 ₪. 3,000מקרה בודד בסך של 

פיצוי מוסכם לכל מקרה  –אירוע הפרת בטיחות בביצוע העבודות  27.4.12

 ₪. 3,000בודד בסך של 

פיצוי מוסכם בכל יום  –עבודה ללא מדי עבודה ו/או ציוד עבודה נדרש  27.4.13

 ₪. 400כל לפועל בסך של ול

 

 רשאית לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות תהא חברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה 27.5

בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר, לכאורה, מגיע  ספקו/או לעכב ו/או לעקל מה

אשר ו ספקלשלמו ל חברהעל הזה ו/ או מכל סכום אחר ש הסכםלפי  ספקל
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פי -או עלו/ הסכםפי -צד שלישי עלו/או ל חברהל ספקלדעת המנהל מגיע מה

פי החלטה שיפוטית, בין שהוא קצוב ובין שאינו -פי חוק ו/או על-או עלו/דין 

  קצוב.

 הסכם, את עבודותיו נשוא האבאופן מל, חלקית או ו/או יעכב לא ישבית ספקה  27.6

לבין עובדיו  ספקמכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין ה

ו/או מכל סיבה אחרת.  חברהה מסכסוך כספי ו/או משפטי עם הו/או כתוצא

פיצויים מוסכמים ומוערכים  חברהל ספקישלם ה ,את עבודותיו ספקהשבית ה

אשר היה איחור  מוטמן מכללכל לכל יום איחור  ₪ 1,000מראש בסך של 

לקזז  חברה; אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של הבהצבתו

ית ו/או לנכות סכומי כסף נוספים בגין השבתת הפעילות, לרבות ו/או להפח

בגין  ספקלתבוע את ה חברהרשאית ה ,באמצעות חילוט ערבות הביצוע. כמו כן

 .ספקת עבודות התמלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של  27.7

רשאית, במקרה של השבתה  חברהזה, הרי שה הסכםין ו/או פי כל ד-על חברהה

ם או עובדים אחרים בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או נ/ספקכאמור, להעסיק 

בכל ההוצאות  ספקלבצע את העבודות )או חלקן( בעצמה, ולחייב את ה

הוצאות מיוחדות של  15%הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של 

 .חברהה

 

 ובטוחות נוסף עביצוערבות  .28

 ספקזה, יפקיד ה הסכםפי -על ספקלהבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של ה 28.1

למדד  ה, ערבות בנקאית, צמודהסכםמועד החתימה על ה לפני חברהבידי ה

על סך )או בדומה לו( מצורף מוצע ה, בנוסח ההחיובי בלבדהמחירים לצרכן 

 הסכםל בנספח א'פורט (, כמחדשים שקלים מאתיים אלף :במילים) ₪ 200,000

 זה.

( חודשים ממועד 12עשר )-ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של שנים  28.2

 ערבות הביצועטרם פקיעת מועד  מים( י30זה. שלושים ) הסכםהחתימה על 

את תוקפה של הערבות הביצוע לתקופה נוספת, כך שערבות  ספקיאריך ה

מעבר למועד סיום ( יום נוספים 60הביצוע תמיד תהיה בתוקף שישים )

להאריך את ערבות  חברההאמור איננו מפחית מזכותה של ה .ההתקשרות

הביצוע בהתאם להודעה מטעמה כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע, אם כי 

 .ספקחובת הארכה חלה על ה

מיום   ( ימים30שלושים ) לא האריך הספק את תוקף ערבות הביצוע עד 28.3

ערבות ולהפקיד את הכספים המחולטים פקיעתה, רשאית החברה לחלט את ה

בחשבונה. הכספים המחולטים ישמשו במקום הערבות, הוראות הערבות יחולו 

 על כספים אלו.
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כל הוצאה בו אות הקשורות בהמצאת ערבות הביצועכל ההוצב יישא ספקה  28.4

 אחרת נדרשת.

את העבודה הקבלנית או לא ביצע זה ו/ הסכםתנאי מתנאי  ספקלא קיים ה 28.5

לחלט את ערבות  חברה, תהא רשאית החברהלשביעות רצון החלקה  כולה או

להתנגד  ספקהביצוע בחלקה או במלואה כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שיוכל ה

לגביית סכום הערבות כאמור. הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה 

 בלא צורך הנמקה. של החברה מיידית עם דרישתה

, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי ברהחידי ה-סכום הערבות שנגבה על 28.6

ו/או גזבר  חברהאו ראש הו/ חברהזכות כלשהי לבוא כלפי ה ספקשתהא ל

ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או אדם אחר מטעמה, בטענות מכל מין וסוג  חברהה

בגין הפרת  חברהשהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע מזכויותיה של ה

 .הסכםה

לעכב תחתיה את יתרת התשלומים  חברהוע, רשאית הבנוסף לערבות הביצ 28.7

ולקזז ו/או להפחית ו/או לנכות מיתרת התשלומים, כל סכום לכיסוי  ספקל

 ו/או כלפי כל צד שלישי. חברהכלפי ה ספקנזקים ו/או התחייבויות של ה

סך  ספקמתוך תשלומי הלעכב  חברההתהא רשאית  ,לעילמבלי לגרוע מהאמור  28.8

מכלל  10%כום חשבון שאושר לתשלום )קרי, סך כולל של מכל ס 10% -השווה ל

; סכום פי שיקול דעתה הבלעדי-, והכל על(הסכםפי ה-התמורה החוזית על

פי תנאי -על ספקישמש להבטחת ביצוע וקיום התחייבויות ה האמורהעיכבון 

הוא במידה ולא יעמוד  חברהיהיה חייב ל ספקת כל סכום שהחהבטכן ו הסכםה

 ,הסכםהוראה מהוראות ה ספקידי ה-; במקרה של הפרה עלבהתחייבויותיו

להותיר בידיה את סכום העיכבון או חלקו, וזאת לשם  חברהתהא רשאית ה

בגין  חברהלשלם ל ספקכיסוי נזקיה ו/או כחלק מהפיצוי המוסכם שעל ה

 .ספקעקב הפרות ה חברההפרותיו ו/או כפיצוי ושיפוי ה

 ספקיושבו/ישולמו ל ,כבו כאמורערבות הביצוע ו/או סכום הכספים שעו 28.9

 :בהתקיים כל התנאים שלהלן

והמנהל  הסכםהשלים את ביצוע העבודות במלואן כמפורט ב ספקה 28.9.1

 .הסכםה אישר את התאמתן לתנאי 

-על ספקנסתיימה ההתחשבנות הכספית בין הצדדים ונפרעו כל חובות ה 28.9.2

 .חברהפי ה

ידי צד -על חברהלא תהיה כל תביעה או דרישה עומדת ותלויה נגד ה 28.9.3

 .הסכםשלישי שעילתה העבודות נושא ה

כתב העדר תביעות ודרישות מטעמו לפיו אין  חברההמציא ל ספקה 28.9.4

בגין ביצוע  חברהו/או לקבלני המשנה כל תביעה ודרישה מה ספקל

 .העבודות
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נספח בנוסח המוצע בהתאם לאת ערבות הבדק  חברההמציא ל ספקה  28.9.5

האחריות נשוא תקופת  אשר תהא בתוקף במשך כל, זה הסכםלד' 

 . טמוני הקרקע מכליםה

על זכותה לסעדים אחרים כנגד  חברהאין באמור לעיל משום ויתור מצד ה 28.10

 מכל מין וסוג שהוא. ספקה

 

 וביטולו הסכםהפרת ה .29

זה או בהתאם  הסכםאת מלוא התחייבויותיו בהתאם ל ספקלא ימלא ה 29.1

אחר  ספקלא ימלא ה, או רשויות האשכולידי -העבודה אשר הוכנו על תכניותל

ולדרוש  ולהתרות ב חברה, רשאית האו רשויות האשכול חברהשל ה ןהוראותיה

 פה או בכתב.-את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל

 ( ימים מיום קבלת/7) בעהלא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך ש 29.2

ביצוע , להפסיק את הסכםרשאית לבטל את ה חברההודעת ההתראה, תהיה ה

לפרק זמן משתנה ולבצע את העבודות בעצמה ו/או  ספקידי ה-העבודות על

 בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בנדון. ספקלמסרה לאדם אחר ולחייב את ה

הופסקו העבודות כולן או מקצתן, לצמיתות, ולאחר שהספק החל לבצע את  29.3

ידו. -על העבודות בפועל, יהיה הספק זכאי לתשלום בעבור העבודות שבוצעו

מיום ההודעה על הפסקת העבודות יקבע המפקח ( ימים 14ארבעה עשר )בתוך 

הספק יגיש חשבון את שווי העבודות שבוצעו ע"י הספק, וקביעתו תהיה סופית. 

קבע המפקח את שווי ( ימים מהיום בו 45סופי בתוך ארבעים וחמישה )

 .העבודות

 ספקל חברהלעיל, תשלם הכאמור  הסכםעל דבר ביטול ה ספקל חברההודיעה ה 29.4

ידי -ואשר אושרו על הסכםעד תאריך ביטול ה ספקעבודות שביצע הרק תמורת 

 חברהפחתה ו/או בקיזוז כל סכום לו זכאית ה, בניכוי ו/או המנהל/ מפקחה

כתוצאה עקב ו/או  חברהוכל נזקים ו/או הוצאות ה הסכםפי ה-על ספקמה

ידה )ככל שתבחר -ודות על, לרבות השלמת העבספקידי ה-על הסכםמהפרת ה

 פי שיקול דעתה הבלעדי(.-לעשות זאת על חברהה

לפעול בהתאם לכתבי הערבויות החברה מבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה רשאית  29.5

; כולל חילוטה הסכםזה, לצורך הבטחת ביצוע ה הסכםאשר ניתנו לה בהתאם ל

 של כל הערבות הבנקאית או חלקה.

צעדים  ספקלנקוט כנגד ה חברהמזכותה של ה זה כדי לגרוע הסכםאין באמור ב 29.6

 זה. הסכם פי-עלפי כל דין ו/או -משפטיים ו/או לתבוע כל סעד ו/או תרופה על

אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של  29.7

זה ובהתאם לכל דין, וכי אי קיומם כמוהו כהפרה  הסכםבהתאם ל ספקה

פי כל -זה ועל הסכםפי ה-בכל סעד על חברההמזכה את ה, הסכםיסודית של ה

 דין.
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זה ולפי כל דין  הסכם, לפי חברהמבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים ל 29.8

)לרבות חילוט הערבות הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא 

זה ו/או לסלק את  הסכםרשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את  חברהה

ר העבודות ו/או לבצע את העבודות זוומאן מיידי מביצוע העבודות באופ ספקה

 :אחר ו/או בכל דרך אחרת ספקבאמצעות 

 זה. הסכםפי -אם הספק הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על 29.8.1

אם ימונה לספק ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני  29.8.2

 ים ו/או מנהל כאמור.כונסי נכסקבוע(, או אם הוגשה בקשה למינוי או 

ניתן ת רגל או אם הספק יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיט 29.8.3

מונה כונס נכסים ים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או נגדו צו כינוס נכס

זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, 

בקשה רוק מרצון, או כשהוגשה נגדו פי-עלידו החלטה -נתקבלה על

לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, או 

שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה 

לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת 

 .1983-החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

אם בוצעה פעולה כלשהי במקרה והוטל עיקול על רכושו של הספק, או  29.8.4

 מטעם משרד ההוצאה לפועל לגבי רכושו של הספק או מקצתו.

( ימים ללא סיבה 3במקרה והספק הפסיק את העבודה למשך שלושה ) 29.8.5

 זה. הסכם, או אם הספק הסתלק מביצוע חברהמספקת, לדעתה של ה

כשאין הספק מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את  29.8.6

ו/או ביצוע חלקה, או שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה  מהלך ביצועה

ידי המנהל או המפקח, או -ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על

פי לוח הזמנים, -שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על

 הסכםפי -או שהינו מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על

ידי -( ימים ו/או פרק זמן אחר שנקבע על3זה ואינו מציית תוך שלושה )

המנהל בהודעה שנמסרה לספק בכתב, להוראה בכתב של המנהל 

להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש 

 ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיום ההתחייבות.

זה בהפרה יסודית, או שהספק הפר  הסכםבכל מקרה בו הספק הפר  29.8.7

( ימים מיום 10רה לא יסודית וזו לא תוקנה בתוך עשרה )זה הפ הסכם

ידי -שהספק יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על

 המנהל בהודעה שנמסרה לספק.

אם תגרם לספק )חס וחלילה( נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר  29.8.8

כתוצאה ממנה תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה 

 ד לבעלי החברה ו/או מנהליה.של תאגי
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, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק ספק הסכםכשהספק הסב את ה 29.8.9

 מראש ובכתב. חברהמשנה בביצוע העבודות בלי הסכמת ה

הספק אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו  29.8.10

 ידי נותן ההוראה.-תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על

מה  חקירה פלילית והוגשו ממצאיה או ננקטו הליכים אם נסתיי 29.8.11

 פליליים נגד הספק או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.

 הסכםהתברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת  29.8.12

זה איננה נכונה, או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל 

 היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הספק.

הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות  חברהר כי הספק מסר להתבר 29.8.13

 במסגרת ביצוע תפקידיו.

הספק מפר את הוראות הדין ו/או החוק בקשר למהות העבודות נשוא  29.8.14

 .הסכםה

כל אחת גם לעשות  חברה, רשאית ההסכםהוראה מהוראות ה ספקהפר ה 29.9

 :מהפעולות המפורטות להלן

 הסכםלשם ביצוע ומילוי לחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה  29.9.1

 ידי הספק.-זה על

 תבוע את הספק בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי.ל 29.9.2

או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהספק ו/לעשות בעצמה  29.9.3

זה ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות  הסכםפי -חייב בביצועם על

מצעות קיזוז בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין אם בא

 מחשבונותיו.

 

 זכויות בקניין רוחני וחובת סודיות .30

לעבודות נשוא המכרז, כל זכויות היוצרים וזכויות הבעלות בקניין הרוחני בקשר  30.1

מדגם, סודות מצאה, הפטנט, זכות יוצרים, לרבות כל ונספחיהם,  הסכםה

גיה, שיטות טכנולו , שיטה,יצירה, חידוש, פיתוח, תגלית, גילוי, רעיוןמסחריים, 

עבודה, תהליכים, נתוני מחקר, זכויות אלקטרוניות, דו"ח, תכנית, מפרט, 

המלאה והמוחלטת של  ה, יהיו בבעלותתשרטוט, תכנית ו/או כל זכות אחר

כל זכות, מכל מין וסוג שהוא בהן, ו/או למי מטעמו  לספק , אין ולא תהאהחברה

ו/או שיכפול פוזיציה כל שימוש ו/או דיס ןלעשות בה תזכאי ההיהחברה תו

לרבות רישום הזכויות על  ,הבלעדי והמוחלט הלפי שיקול דעתוכיו"ב, והכל 

 ה, ו/או העברתם ו/או הרשאת שימוש בהן לאחר.שמ

בעבור האמור לא יהיה הספק זכאי לקבל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה 

 .הסכםב
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 הרישת( ימים ממועד ד7) , בתוך שבעהחברהאת הויפצה שפה הספק י 30.2

הראשונה, בגובה כל תשלום ו/או דמי נזק ו/או חוב כספי ו/או הוצאה ו/או 

לשאת בשל טענה ו/או תאלץ החברה ו/או מי מטעמה בהם ו/או תביעה הפסד 

בקשר עם שימוש ו/או העתקת מסמכים ו/או חומר מכל סוג  התביעה שיופנו נגד

כויות בעלות בקניין שהוא השייך לאדם אחר, ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או ז

ו/או המכרז ונספחיהם, לרבות שכר  הסכםבקשר לעבודות נשוא ה רוחני אחרות

, בסמוך לאחר המועד בו לספקודיע דין והוצאות משפט. החברה ת-טרחת עורך

 .אודות הדרישה לשלם כאמור הנדרש

לחברה תעמוד הזכות לקזז ו/או לעכב כספים מחשבונות הספק בגין האמור,  30.3

 את ערבותו בעניין. ואף לחלט

 ו, שלוחיולשמור בסודיות מוחלטת, ולגרום לכך, כי עובדי אתמתחייב בזהספק  30.4

, ונציגיהם ישמרו בסודיות מוחלטת, כל מידע הנוגע במישרין או בעקיפין

ונתוניו, לרבות ביחס לתכניות, מפרטים ושרטוטים נשוא העבודות.  הסכםל

והן בתקופה שלאחר סיום קיום  הסכםחובת הסודיות חלה הן בתקופת קיום ה

 מתן האספקה וביצוע העבודות. חובת הסודיות תחול בין אם נדרש בהסכםה

 ובין אם לאו.

או מידע ו/מתחייב לשמור בסוד ולא להשתמש בשום מסמך ספק הבעניין זה,  30.5

. המתכנן מתחייב כי העבודות/או במימוש הפרויקטו/הקשור בהליכי התכנון 

מפרט, תקן, מסמך ו/או מידע ו/או דיסק הקשור ולא יעביר שום תכנית, 

. בגמר ביצוע חברהבעבודה לצד שלישי, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מה

 כל חומר שנמסר למתכנן בקשר אליה. חברההעבודה יוחזר ל

 

 שונות .31

ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות  הסכםילה הספק סתירה בהוראות הג 31.1

להוראות הנספחים ו/או המסמכים  הסכםה המסמכים ו/או סתירה בין הוראות

הפירוש מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. -השונים, יפנה הספק למנהל על

 .ידי המנהל יהא סופי ומוחלט ויחייב את הספק-אשר יינתן על

ו/או ביצוע  הסכםכמו כן, מחלוקות ו/או שאלות שהתעוררו ביחס לקיום ה

וחות הזמנים ו/או אופן ביצוע העבודות העבודות ו/או סוגי החומרים ו/או ל

וטיבן ו/או אישור חשבונות ביניים ו/או אישור חשבון סופי וכיו"ב, יועברו 

ידי המנהל -החלטה אשר תינתן עללמנהל על מנת לקבל את החלטתו בעניין; 

 תהא סופית ומוחלטת ותחייב את הספק.

ו אין פירוש ,הז הסכםעל הפרה של הוראה כלשהי של  אחד הצדדיםויתור של  31.2

 זה. הסכםוותר על הפרה נוספת של י הואן להסיק ממנו כי יאו

 הסכםכי כל הוראה וכל התחייבות על פי  ,בזאת הצדדים מסכימים ומצהירים 31.3

לאכוף כל הוראה,  אפשרותזה תחשב כהתחייבות עצמאית ונפרדת, והעדר 

 פשר אתהמאגרע בכל אופן יהתחייבות, או חלקים הניתנים להפרדה מהן לא י
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או ההתחייבויות. היה והוראה ו/או הוראות הכלולות ו/שאר ההוראות  תאכיפ

זה יחשבו, מסיבה כלשהי, כבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה  הסכםב

ה ו/או הוראות אלו יפורשו באופן המגביל או אהוראזי מאפשרת אכיפתן, 

 .יאפשר אכיפתן בהתאם לדין החלש כךמצמצם אותן 

כל ההוצאות החיובים, המסים, האגרות  ,ליות האמורמבלי לגרוע מכל 31.4

 לוההיטלים מכל מין וסוג שהוא הכרוכים בביצוע העבודה ובמילוי כל

ואילך, יחולו  הסכםהזה, מיום חתימת  הסכםפי -התחייבויות הספק על

הוצאות בגין חומרי בניה, ציוד, אך לא רק,  ,לרבות ,ידי הספק-וישולמו על

שכר הספק, שכר  ובכלל זה,עבודה על כל מרכיביו,  כלים, חומרי עזר, שכר

, הוצאות הקמתם ופירוקם של התקנותקבלני המשנה, שכר היועצים למיניהם, 

מבנים ארעיים כלשהם, הוצאות שמירה, סימון, גידור, ושילוט אתר הבניה, 

הוצאות הובלת החומרים הציוד, הכלים, העמסתם, פריקתם, אחסונם, 

וח, הוצאות הקשורות בהכנת דרכי גישה לאתר, שמירתם, הוצאות הביט

 הוצאת ניקוי וסילוק הפסולת במהלך הבניה ובסיומה.

הספק מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות,  31.5

 הוראות, וחוקי עזר שהוצאו ו/או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת.

פירושו ו/או ביצועו ו/או זה,  הסכםכל חילוקי דעות ו/או סכסוכים בקשר ל 31.6

ביטולו, וכל תביעה בקשר לכך, יובאו להכרעה בפני בתי המשפט במחוז צפון 

המשפט במחוז, והצדדים מסכימים -בהתאם לסמכותם העניינית של בתי

 לסמכותם הבלעדית של בתי משפט אלה.

כי כל  ,מוסכם על הצדדיםזה.  הסכםכתובות הצדדים הן כמפורט ברישא ל 31.7

ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל -לח עלהודעה שתיש

במועד  -, אם נמסרה ביד המשלוחשעות ממועד  (72שבעים ושתים )הצד השני 

, בכפוף לאישור טלפוני על ביום בו נשלחה -מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה 

 קבלת הפקס.

 

 

 

 – ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 ביאשכול גליל מער      ספקה

 בע"מ
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  הסכםנספח א' ל

 

 כתב ערבות בנקאית 

 )ערבות ביצוע(
 

 

 ,לכבוד

 בע"מ אשכול גליל מערבי

 

 ("החברה" –)להלן 

 

 א.ג.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________
  

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב "הנערב" –פי בקשת _____________ )להלן -על .1

________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר ___________

 מכליםאספקה והתקנת , ל ' מסנשוא מכרז פומבי  הסכםלמילוי כל מחויבויותיו של הנערב ל

, לשלם לכם כל סכום בע"מ אשכול גליל מערבירשויות מקומיות החברות בחברת בטמוני קרקע 

מאתיים אלף שקלים  –)במילים ₪  200,000 לסכום כולל שלשתדרשו מאת המציע הנערב עד 

תוספת של מדד חיובי ( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )חדשים

בין המדד שהיה ( "המדד" –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -(, כפי שמתפרסם עלבלבד

סכום " –ה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהי

 (."הערבות

 

דלעיל בפעם אחת או  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2

במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

 

( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  אנו מתחייבים .3

, חברהו/או גזבר ה חברהידי ראש ה-מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 

לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב באופן כלשהו, מבלי 

 כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4
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 )כולל(.   ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5

 

באופן חד צדדי  חברהו/או גזבר ה חברהכה בהודעה בכתב של ראש התוקף של ערבות זו ניתן להאר .6

( חודשים נוספים מהמועד 12עשר )-לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של שנים

 דלעיל. 5הנקוב בסעיף 

 

ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב  פי-עלכל דרישה  .7

לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם  לעיל ו/או 5בסעיף 

 דלעיל. 6הוארכה( כאמור בסעיף 

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 

 להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. תערבות זו איננה ניתנ .8

 

 

 בכבוד רב,

 

________________ 

 שם הבנק         

 

 

  ייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.טופס זה ח
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 הספק הסכםנספח ב' ל

 

 אישור על קיום ביטוחים 
 

 לכבוד,

 תאריך:.........................      אשכול גליל מערבי בע"מ

 

 ("האשכול" או "המזמין" –)להלן 

 

 א.ג.נ.,

 

 ( הספק"" –_____________ )להלן אישור על קיום ביטוחים של _ הנדון:

בגין הסכם ספק מס' _____ מיום ___________ בעניין אספקת והצבת מכלים טמוני קרקע 

 ("העבודות"ו/או  ההסכם"" –ברשויות מקומיות החברות בחברת אשכול גליל מערבי )להלן 

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד יום ________ ערכנו 
לן ועל שם קבלני משנה מכל דרגה וכן ע"ש המזמין )להלן: על שם הקב

"יחידי המבוטח"( את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם ביצוע 
 העבודות:  

 

 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות הכוללת את הפרקים שלהלן:. 1

 :   ביטוח כל הסיכונים –פרק א'  1.1

רבות כאלו לעבודות המבוצעות, למתקנים, לציוד ולחומרים, ל 
המסופקים על ידי המזמין, במלוא ערכם ובערכי כינון מפני אובדן 
או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות 
והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת הניסוי/ההרצה/בדק ו/או בתקופת 

חודשים  ___________ וכן כיסוי  12התחזוקה מורחבת בת 
 ש סמוך לרכוש קיים ו/או לרכו

 

הכיסוי במסגרת פרק זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש  
רבות רכוש סמוח הניזוק וכן כולל כיסוי לכל ההוצאות הנוספות ל

פינוי הריסות, שכר אדריכלים, רכוש ו/או רכוש עליו עובדים, 
במעבר, נזקי גניבה ופריצה, שכר מומחים, שכר עבודה בשבתות, 

ה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה עבודה בחגים, עבודות ליל
 מיוחדות וכו'. 

כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף  
 מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים.
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 :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב' .21

בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק   
ייגרמו במשך תקופת ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן , לרכוש, ש

למקרה ₪   4,000,000לרבות נזק גרר )תוצאתי(  בגבול אחריות של 
 ולתקופת הביטוח.

פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה,  
מנופים ו/או מעליות, פריקה וטעינה, זיהום פתאומי )מים או 

שת משען של קרקע או מבנה, שביתות קרקע(, רעידת והחל
והשבתות, פרעות ומהומות, עבודות בגובה ובעומק, תביעות תחלוף 
של המוסד לביטוח לאומי, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, נזק 
לרכוש המזמין שהמבוטח או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו 
 בעת קרות מקרה הביטוח, כלי רכב )למעט האחריות על פי חוק

מעל לסכום הביטוח המכוסה בביטוח  150,000$הפלת"ד( עד לסך 
 רכב. 

כמו כן הפוליסה לא תכלול כל חריג בדבר חבות בגין נזקי גוף  
הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי, כהגדרתו בפקודת התחבורה 

 ושאין חובה חוקית לבטחו.

בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר  
של המבוטח ואשר בגינו אין המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי 

 בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי פוליסה זו. 

פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה  
יחול על כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו 

ראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת בלבד פוליסה זו על תנאיה, הו
ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. דינה של שותפות 

 הכוללת כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד. 

 רכוש המזמין  יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה. 

 

 :  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' 1.3

ודות או בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים בביצוע העב 
בקשר אליהן בגין פגיעה גופנית הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע 

למקרה, לתובע ₪   20,000,000העבודות בגבול האחריות של 
 ולתקופת הביטוח.

פרק זה אינו כולל כל חריג בדבר קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם,  
עבודות בגובה ובעומק, עבודות הריסה, הרעלה במאכל או במשקה, 

וער, כלי רכב )למעט האחריות לפי חוק הפלת"ד( עד סך עבודות נ
מעל לסכום המכוסה בבטוח הרכב, פרעות או מהומות  150000$

אזרחיות, עובדים מהשטחים, שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה 
 ומנוחה.
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 ציוד מכני הנדסי ביטוח      1.4

אחר אשר  בגין כלי הצמ"ה לרבות מנופים, עגורנים וכל ציוד כבד         
 בבעלות 

ו/או המשמשים אותו במלוא ערכם, לרבות כיסוי גניבה,  מבוטחה         
 פריצה,

שוד ונזק בזדון, הוצאות גרירה והעברה, הנפה והרמה ונזקי גוף          
  ורכוש.

 הביטוח כאמור יכלול סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף         

הבאים מטעמו, ובלבד שהוויתור על זכות ו/או  מזמיןלטובת ה        
 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. התחלוף

 

 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: .2

למבוטח תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל  2.1
את סכום הביטוח  בביטוח הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע 

 העבודה. 

 הקבלנים לא יהיה כפוף  לסעיף ביטוח חסר. ביטוח  2.2

חודש ממועד  12פוליסת הקבלנים תכלול תקופת תחזוקה בת   2.3
 מסירת העבודה.

הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו  2.4
 מוותרים  על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

(, המפקיע או מקטין או מגביל כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה 
בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא 

 יופעל כלפי המזמין.

 הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד המזמין ו/או מי מטעמו.  2.5

הביטוחים הנ"ל לא יהיו  ניתנים  לביטול  על ידינו במהלך תקופת  2.6
 ו/או האחריות. ביצוע העבודות ובמהלך תקופת הבדק

תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו ישולמו ישירות למזמין, אלא אם  2.7
הומצא לידנו אישור בכתב של המזמין המאשר תשלום תגמולי 

 הביטוח לאחר. 

ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית  2.8
 בנזקם חלה על הקבלן בלבד.

מי דמי הביטוח והשתתפות העצמית .  הקבלן לבדו אחראי לתשלו 2.9
 במקרה של נזק.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש 
 על ידי האמור לעיל. 

 בכבוד רב, 

   

 חתימת חברת ביטוח 

 

 שם החותם ותפקידו 
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 להסכם הספק '1בנספח 

 

 אישור  עריכת  ביטוח

 לכבוד   

 ע''מאשכול גליל מערבי ב

 "(האשכול)להלן : " 

 

 

 כתובת משרדיו : ...........................………………………………………שם המבוטח :  

 

 ידי חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך:-הננו מאשרים בזאת כי ניתן על

 

 ( הספק"" –אישור על קיום ביטוחים של ______________ )להלן  הנדון:

_____ מיום ___________ בעניין אספקת והצבת מכלים  בגין הסכם ספק מס'

 –טמוני קרקע ברשויות מקומיות החברות בחברת אשכול גליל מערבי )להלן 

 ("העבודות"ו/או  ההסכם""

 

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .1

 

 :בגבולות אחריות של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים  הביטוח למקרה ולתקופת₪  4,000,000

פוליסה זו מורחבת לכסות את "אשכול גליל  מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 מערבי" בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 

 למקרה.    …………………השתתפות עצמית :  

 

 :בגבולות אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .3

הכיסוי הינו בנוסח  לאירוע ולתקופת הביטוח₪  20,000,000 -לעובד ו₪  6,000,000

פוליסה זו מורחבת  ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

לשפות את "אשכול גליל מערבי" היה ותחשב כמעביד של מי מעובדי המבוטח וכן בגין 

 י" כלפי עובדי המבוטח.אחריותה השילוחית של "אשכול גליל מערב

 

 .  …………………השתתפות עצמית :  
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 בגבולות אחריות של:  ביטוח חבות המוצר .4

 .הכיסוי לפי נוסח "ביט" לאירוע ולתקופת הביטוח₪  4,000,000

 

 השתתפות עצמית: ..............................

 

 הגדרת "אשכול גליל מערבי" לצורך אישור זה :   .5

 בע"מ ו/או כל הרשויות המאוגדות ב"אשכול גליל מערבי בע''מ". "אשכול גליל מערבי

 

ידי "אשכול גליל -הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על .6

מערבי",  או של הרשויות המאוגדות באשכול , ולא תבוא כל דרישה לשיתוף ביטוחי 

 האשכול ו/או הרשויות.

 

ור על זכות השיבוב כלפי "אשכול גליל מערבי" ו/או בכל הביטוחים הנ"ל נכלל סעיף וית .7

 הרשויות ו/או מי מטעמם למעט אם הנזק נגרם על ידם בזדון.

 

הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה וכן שבכל  .8

השינוי לרעה ו/או  –מקרה של שינוי לרעה ו/או ביטול הפוליסות במהלך תקופת הביטוח 

( ימים ממועד מתן ההודעה על כך 30ביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו ששים )ה

                                    במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"אשכול גליל מערבי".                                                                                

 

 בכבוד  רב,        

 ..  חברה לביטוח בע"מ………                                                                                        
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 הספק הסכםנספח ג' ל

 

 פרטי חשבון בנק
 ,לכבוד

 בע"מ אשכול גליל מערבי

 ("החברה" –)להלן 

 א.ג.נ.,

 

 _________________  – ספקשם ה .1

 _________________. –ח.צ./ מספר רישום מספר ת.ז./ח.פ./ .2

  – מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום .3

 _______ מיקוד: ___________ס': ____ ת.ד.: ______ ישוב: __רחוב: __________ מ

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________

  – פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה החודשית .4

 __ מס' הסניף: _____בנק: ________שם הסניף: ___________ מס' השם הבנק: ______

 מס' חשבון: _________________ .

 ________ ישוב: ___________ מיקוד: __________מרחוב: ____________ מס': ___

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________

ידכם בשגגה כספים בחשבוננו -ופקדו עלהרינו מצהירים ומתחייבים הזאת, כי במידה וי

 .חברהבאמצעות העברה בנקאית, אנו נפעל להחזירם מיד וללא שיהוי לגזברות ה

_________________    _________________ 

 תאריך    )המציע(  ספקחותמת חתימת ה    

 דין -אישור עורך 

)המציע( וכי מי  ספקה אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של

)המציע( לכל  ספק)המציע( וחתימתו מחייבת את ה ספקשחתם הוא מורשה החתימה מטעם ה

 דבר ועניין.

___________________ 

 הדין-חתימה וחותמת עורך

 אישור הבנק .5

 ספקהרינו מאשרים בזאת את הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של ה

 ח הבנק.)המציע(, אשר הינו לקו

 

 

_________________    _________________ 

 תאריך                   חותמת חתימת הבנק          

 

 



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      

 
 

 תרשיחא.-, מעלות1בן גוריון  ,מערביאשכול גליל 
 .04-9119124 פקס: 04-9576207טל':  

 

 

76 

 הספק הסכםנספח ד' ל

 

 כתב ערבות בנקאית 

 (ערבות בדק)
 

 

 לכבוד,

 בע"מ אשכול גליל מערבי

 

 ("החברה" –)להלן 

 

 א.ג.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________

  

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ "הנערב" –פי בקשת _____________ )להלן -על .1

מרחוב ___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי 

נשוא מכרז פומבי מס'  הסכםפי -חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב בתקופת הבדק על

 אשכול גליל מערביחברת בברשויות מקומיות החברות  טמוני קרקע םמכליאספקה והתקנת ל  

)במילים  ₪ 200,000, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של בע"מ

( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן מאתיים אלף שקלים חדשים  –

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -פרסם על(, כפי שמתתוספת של מדד חיובי בלבד)כללי( )

( בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע "המדד" –)להלן 

 (."סכום הערבות" –במועד חילוט הערבות )להלן 

 

דלעיל בפעם אחת או  1תנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף רשאים לדרוש מאאתם תהיו  .2

אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם במספר דרישות שכל 

 לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

 

( 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

ו/או גזבר  חברהידי ראש ה-ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

או לנמק את דרישתכם ו/, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ברהחה

בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב 

במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת 

 המציע הנערב.
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 שתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.לדרי .4

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל(. .5

 

באופן חד  חברהו/או גזבר ה חברהתוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש ה .6

( חודשים נוספים 12עשר )-צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של שנים

 דלעיל. 5הנקוב בסעיף  מהמועד

 

ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב  פי-עלכל דרישה  .7

לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם  5בסעיף 

 דלעיל. 6הוארכה( כאמור בסעיף 

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. .8

 

 להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. תערבות זו איננה ניתנ .9

 

 בכבוד רב,

 

________________ 

 שם הבנק         

 

 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      
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  הספק הסכםנספח ה' ל
 

 הצעת התמורה )לא כולל מע"מ( 

 

 מכל מוטמן מסוג מתכתהצעת המחיר בגין  .1

 

הוראות ו/או הבהתאם לכלל , מסוג מתכת רכישת מכל טמון קרקע בודד עבור .1.1

   יהא המחיר המרבי לרכישה סך של  ספקה הסכםוז רדרישות המכ

 .שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ(    )במילים: ₪ 

 

)המציע( למחיר זה הוא ___________  ספקידי ה-שיעור ההנחה אשר יינתן על

לאחר ההנחה  מסוג מתכת לרכישת מכל טמון קרקע בודד, ומחיר אחוזים()ב

)במילים: ___________₪  יעמוד בסך הכל על 

( לא כולל מע"מ_______________________________שקלים חדשים( )

 (.לכל מוטמן בודד)

 

: חציבה, חפירות ות)הכולל ותהנדרשהתשתית  עבודותכלל ביצוע לבתמורה  .1.2

הוראות ו/או הבהתאם לכלל , מסוג מתכת ל מכל טמון קרקע בודדלכוכיוצ"ב(, 

 סך של  לביצוע העבודותיהא המחיר המרבי  ספקה הסכםוז רדרישות המכ

בתמורה שקלים חדשים(. )לא כולל מע"מ( )    )במילים: ₪   

 (.ליחידה בודדת

 

)המציע( למחיר זה הוא ___________ ספק ידי ה-שיעור ההנחה אשר יינתן על

לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  לביצוע העבודות , ומחירבאחוזים()

)במילים: ___________________________שקלים ___________₪ 

  (.בתמורה ליחידה בודדת( )לא כולל מע"מחדשים( )

 

לצורך הגבהות, הן לצורך בניית  ותהתשתית הנדרש עבודותביצוע בתמורה ל .1.3

ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים -לע ,מתכתמסוג מדרכה מסביב מוטמן 

טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש יהא המחיר המרבי לביצוע  מכלשונים, והן ב

שקלים חדשים(. )לא כולל     )במילים: ₪    סך של 

 (. לכל מ"ר תשתיתמע"מ( )

 

)המציע( למחיר זה הוא ___________  ספקידי ה-שיעור ההנחה אשר יינתן על

לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  לביצוע העבודות, ומחיר )באחוזים(

( )במילים: _______________________שקלים חדשים___________₪ 

  . מ"ר תשתית( כל)ל )לא כולל מע"מ(



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      
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בציפוי אבן  מסוג מתכתבודד  מכל טמון קרקעסביב  לבניית מסתורבתמורה  .1.4

יהא  החברה פי דרישת-ירושלמית פנימי וחיצוני ו/או ציפוי ברמה דומה על

שקלים   )במילים:₪    המחיר המרבי לביצוע סך של 

 (.בתמורה ליחידה בודדתחדשים( )לא כולל מע"מ( )

 

ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על

לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  לביצוע העבודות, ומחיר )באחוזים(

____________________שקלים חדשים( )במילים: _______________₪ 

 )בתמורה ליחידה בודדת(.)לא כולל מע"מ( 

 

  הסכםהעבודות נשוא המכרז ו לעבור ביצוע כל מובהר ומודגש, כי המחיר האמור הינו .2

על נספחיו, מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות,  הספק

ונספחיהם,  הספק הסכםפי תנאי המכרז ו-ן, עלמכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוע

ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, תשלומי עובדים, דלק, סולר, בלו, ביטוחים, 

ורווח קבלני בערכם לאורך כל  ון, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומיציוד, חומרי ניקי

כי תשלום כמו כן, יובהר  וכיוצא בזאת.לרבות תקופות הארכה  הספק  הסכםתקופת 

 .2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זהתמורה לספק תהא בהתאם להוראות 

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור  .3

 הספק  הסכםפרטי המכרז ו ,ולמד את כל מסמכי המכרזהוא קרא ש

כי בחן הוא את כל הנתונים, לרבות אופן כן ונספחיו ידועים וברורים לו ו

ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים 

הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם 

 .הספק  הסכםומלא של העבודות נשוא המכרז ו

 

המציע מצהיר כי קיבל הוא את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך  .4

ביצוע יע כי סייר הוא בכל שטח מצהיר המצ ,הגשת הצעתו. במסגרת זאת

, חברהבכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח הכן ו זכר לעילהעבודות הנ

הוא בעל כל הכישורים, כן כי לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב ו

 הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.

 

וסר ידיעה המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או ח .5

 הספק  הסכםוכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז )לרבות פרוטוקולי הבהרות( ו



 

 ______________ חתימת המציע/מורשי חתימה      
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ידי המציע -על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על

 לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.

 

 ______, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.שם המציע: ______
 

 ______, ת.ז. _________________.המציע: _________ך לחתום בשם המוסמ

 

 ___, תאריך: ______________.תמת של המציע: ______________חתימה וחו

 דין-אישור עורך

 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום

__ הנושא ת.ז. מס' ה"ה __________________, ___________________

,  ____________________, מרחוב _______________,בפני עוה"ד ___________________

ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  

  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

______________ 

 דין-עורך          

  )חתימה וחותמת(    
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  הספק  הסכם' לונספח 
 

 מפרט טכני      

 טמוני קרקע    

 

 התקן לפתיחה נוחה באמצעות רגלית מפח מרוג נגד החלקה. •

 בעלי חיים לתוך הפיר./מערכת מניעת נפילת ילדים •

 טמון קרקע ריתוך מלא, ללא ניטים. •

 .קורוזיהצבע נגד  גלוון •

 .8%קע מותאם לפני השטח ולשיפוע השטח עד טמון קר •

 לגלוון. 918 'מס תקן ישראלי פי-לטמון קרקע עשוי מגלוון ממתכת טבול באבץ חם, ע •

 למניעת ריחות וכניסת מזיקים. באטם תידסגירה אוטומטית המצו •

 ליטר. 200מאצרה לריכוז עודפי נוזלים מעל  •

 משטח נגד החלקה מפח מורג. •

 אי מזג אוויר.עמידות בפני שריפה ותנ •

 ניתן לשטיפה יסודית בעזרת לחץ מים גבוה בתוספת חומר חיטוי. •

 .ומעלה קוב 4נפח טמון קרקע לפחות  •

 )מותאם גם למשאית מנוף(. וו הרמה •

 . 1142מ"מ. בהתאם לתקן ישראלי  950גובה פתח השלכת האשפה יהיה לפחות  •
 מ"מ על מנת לאפשר לילדים שימוש בפח. 1100אך לא מעל גובה 

 .מ"מ לפחות 3כל הפנימי יהיה בעובי של המ •

 חלק ב'. 1923ע"פ תקן ישראלי  400התא החיצוני יבנה מבטון ב'  •

 מבהיר פתרון טכני לנושא מי תהום.העל המציע לצרף מסמך  •

 .1142 ישראלי מעקה בטיחות בגובה בהתאם לדרישות תקן •

 להקמת טמון קרקע רטרקטוקונסאישור  •

 .1918 ישראלי גישות תקןאישור על עמידה בתקנות הנ •

 אישור יועץ בטיחות מוסמך לטמון קרקע. •

 .918 ישראלי בגלוון חם לפי תקן םמגלוונייאישור ממפעל הגלוון, כל חלקי הפח  •

 .RALהיה צבועה בתנור בגוון מטבלת לקליטת אשפה ת ההיחיד •

 מ"מ. ניתן יהיה להכניס אשפתון גדול 550X420מידות פתח השלכת האשפה יהיה מעל  •
 וקרטונים בעת הצורך.

 שנים לפחות.( 10עשר )זיה לתקופה של ואישור יצרן על עמידות בקור •
 

 יובהר, כי המציע יוכל לצרף להצעתו מפרט טכני דומה לאמור לעיל. 
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  הסכם  הספק' לזנספח 
 

 טופס דיווח שנתי     

טופס ע, ויגבש טמוני הקרק מכליםיערוך בדיקות תקופתיות שנתיות בדבר תקינות ה ספקה

 כדלקמן:טמוני הקרקע בו יפרט  מכליםשנתי לעניין כל אחד מה דיווח

 

 של טמוני הקרקע מצבם התחזוקתי .1

           

          

          

          

          

          

          

          

          . 

 

  טמוני הקרקע תקינות .2

          

          

          

          

          

          

          

          

          . 

 

ו/או אחזקתם השוטפת )למעט נזקים שנגרמו ם הליכים נדרשים שבוצעו לשם תיקונ .3

 (עקב בלאי סביר ו/או ונדליזם ו/או תאונה
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          . 

ליקויים וכן תיעוד התיקונים תיעוד , טמוני הקרקעבם של תיעוד מצולם בדבר מצ .4

  שבוצעו בפועל

 


