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 הוראות ותנאים כלליים  – מסמך א'

 2202/10 פומבי מכרז

 הזמנה להציע הצעות

 וביובית קומבי  שירותי ביוביתל

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי לרשויות 
 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪  1,500  – עלות חוברת המכרז

 .09:00  שעהעד ה ,30/01/2022יך תאר, ראשון  יום – שאלות הבהרהועד אחרון להגשת  מ

 .03/02/2022תאריך , חמישי  יום  –למתן תשובות לשאלות הבהרה   מועד אחרון

 . 09:30 שעהעד ה ,15/02/2022תאריך  ,שלישי יום – להגשת ההצעותמועד אחרון  

 .קיבוץ כברי ב משרדי האשכול  – תיבת המכרזיםמיקום 

 . 10:00  בשעה ,15/02/2022 תאריך ,שלישי יום – תיבת המכרזיםמועד פתיחת 

 . בקיבוץ כברי משרדי האשכולבותהיה  ים הינה פומביתפתיחת תיבת המכרז

  ה היתהערבות    .₪  00005,  על סךבלבד    הצעה  הגשת  עבורערבות בנקאית    -  להצעה  סוג וסכום הבטוחה

 . 31/08/2022 עד ליום תוקףב

 

 הגדרות: .1

 ; אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים    - האשכול

נהריה,     -רשויות האשכול  עכו,  עיריית  מעלותהמועצה  העיריית  עיריית  אשר,  מטה  - אזורית 

ג'אן,  המועצה  התרשיחא,   בית  יוסף,  המועצה  המקומית  מעלה  אזורית 

מקומית  המועצה  ה  ,מקומית חורפישהמועצה  המקומית שלומי,  המועצה  ה

מועצה  המקומית פסוטה,  המועצה  המקומית מזרעה,  המועצה  הכפר ורדים,  

, וכן כל רשות  מקומית תעשייתית מגדל תפןהמועצה  והמקומית מעיליא  ה

ה בתקופת  לאיגוד  הזוכה  זכייהשתצטרף  וכן  במכרז  ים/ עם  ערים  ,  איגוד 

 ; ואשכול גליל מערבי בע"מ אשכול רשויות גליל מערבי 

   ;קיבוץ כברי   -  אשכולמשרדי ה

על ישי  מ -  המפקח האשכול  רשות  ידי  -תמנה  ביצוע  מרשויות  על  לפקח  כאחראי 

 ; נשוא מכרז זה השירותים

   הזוכה במכרז זה;השירותים   נותן      - נותן השירותים

עם  משנה  קבלן         -קבלן המשנה  השירותיםשיתקשר  מתן    נותן  לצורך  זה  במכרז  הזוכה 

 שירותים;  

בבית,     - שפכים שימוש  שלאחר  לרבות  מים  חקלאי,  במשק  או  במלאכה  בתעשייה, 

או    פסולת  נוזלית המכילה מוצקים בתרחיף או בתמיסה, שמקורם באדם 

הם בין אם  חיים,  זורמים    בבעלי  בין אם הם  לא,  ובין אם  במים  מהולים 

 .בכל מקום אחר בצינור או בנחל ובין אם הם זורמים או מצויים
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 .של מהנדס תברואהשפכים שעברו טיפול להנחת דעתו    - קולחים

 מים בהם מרוכזים המזהמים והמלחים המיועדים לסילוק.   -מי תמלחת 

 מים המשמשים לשתייה והכנת מזון, ומי גלם לשתייה.    - מי שתיה 

קלאיים  חמים שאינם מיועדים לשתייה: ביוב, קולחים, רכז, תמלחות, מים     -מש"ל 

 אחרים.  ומים

המיועדים     -צנרת  קולחים  צינורות  שפכים,  שתייה,  מי  מהבאים:  אחד  להולכת 

 ושלישוניים מים אחרים ומי תמלחת.   שניוניים

 פתח כניסה / יציאה ובקרה לאדם מצינור.   -(  manhole -  שוחה )מנהול

 עומק מפתח שוחה לתחתית.    -עומק אנכי 

גדול המורכב    לאגרת נוזליםהיא משאית ביוב שעליה מורכב מיכל    ביובית    - ביובית

ויחידת לחץ. שני החלקים הללו מאפשרים    יחידת שאיבה  – משני חלקים  

יחידת   הביוב.  למערכת  הנוגעים  וטיפולים  תיקונים  מגוון  לבצע  לביובית 

גבוהה   ובעוצמה  גדולה  בכמות  מים  להזרים  מסוגלת  הביובית  של  הלחץ 

מסוגלת לפתוח סתימות ביוב גדולות ולבצע ניקיון יסודי של   מאוד. כך, היא

המאפשרת    הביוב.  ואקום  משאבת  כוללת  הביובית  של  השאיבה  יחידת 

לביובית לבצע פעולות שאיבה בעוצמה גבוהה. כך היא מסוגלת לתקן נזקים  

 ;ים, בורות ביוב, בורות שומן וכו'שקיימים במערכת ולשאוב הצפות מ 

משימות  מ   -ביובית קומבי  לבצע  שמסוגלות  חזקות  מאוד  במשאבות  שמצויד  ברכב  דובר 

שרכבים אחרים לא יכולים כמו לדוגמה פתיחת סתימות מורכבות במעמקי  

גבוהות   מאוד  בכמויות  אחרים  נוזלים  או  ביוב  שאיבת  הביוב,  מערכת 

ובבורות עמוקים במיוחד הודות למשאבות יניקה עוצמתיות ומיכל עם נפח  

מרבית מערכות הניהול של ביובית קומבי ממוחשבות    בוה.קיבולת מאוד ג

וכך נוצר מצב שמשימות רבות יכולות להתנהל ללא מגע יד אדם והפעולות  

רחוק שלט  באמצעות  לשאיבת    .מבוצעות  היכולת  זאת  לביובית  בנוסף, 

 ומחזור המים. 

מתאימה לניקוי יעיל ומתקדם של קווי צנרת בהיקפים גדולים.  ה  מערכת  -מערכות סופר קומבי  

וספיקה   לחץ  בנתוני  הצנרת  שטיפת  של  משולבת  בפעולה  עובדת  המערכת 

גבוהים, תוך שאיבה חוזרת של המים והבוצה מפעולת הניקוי. במקביל לכך,  

באמצעות מערכת פנימית של משאבות, פילטרים ואמצעי מחשוב, מבצעת  

הבוצה ואחסונם בתאים נפרדים לטובת תהליך מיחזור  הפרדה של המים מ 

 שמאפשר  מה  ה.המים אשר בהם נעשה שימוש חוזר ורציף בתהליך השטיפ

מים   במקורות  תלות  ללא  העבודה,  יום  במהלך  מלאה  ברציפות  לעבוד 

ההפעלה של המערכת הינה    .בסביבת העבודה תוך חיסכון רב במשאב המים

והיא מתבצעת ממער וחכמה  גם  ממוחשבת  דיגיטלית הנתמכת  כת הפעלה 

 .ע"י שלט רחוק

 ; זרימת מים ו/או שפכים מהמתקנים החוצה    - דליפה
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בורות סופגים, בורות רקב, בריכות ביוב מעפר, תחנות שאיבה ומתקני טיפול     - ביוב מתקני

 ;בשפכים

 ; בגרביטציהקרה בהם השפכים זורמים מערכת של ביבים עם שוחות ב   - קווי גרביטציה

בלחץ   - קווי סניקה והזורם  לביוב  שאיבה  מתחנת  היוצא  לקו    קו  שפיכתו  נקודת  עד 

 ; גרביטציוני

זורמות מתקני הביוב והמים בכלל    , כל הביבים קווי הניקוז והמים  -  מערכות ומתקני תשתיות 

 ;רשותומתקני טיפול בשפכים בתחום פעילות ה ת"ש

באופן טבעי  מהם וכל הנובע   ,מתן שירותי ביוביתלנשוא הסכם זה   עבודותה  - עבודותה

כללים, נהלים, הנחיות וכיו"ב    לרבותו/או כמקובל ו/או כמתחייב ע"פ כל דין  

של כל גוף ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל במועד חתימת הסכם זה ובין  

כל   וכן  ההתקשרות,  תקופת  במשך  לעת  מעת  שישונה  ו/או  שיחול  כפי 

שעל  העבוד  וההתחייבויות  השירותים ות  החוזה   נותן  מסמכי  פי  על    לבצע 

 ;, והכל כמפורט במסמכי מכרז זה ונספחיורשויות האשכול עבור

 ; נותן השירותיםבכתב ותועבר ל פקחשתוכן ע"י המ  עבודהתכנית     - תכנית עבודה

 עבודה שאינה כלולה בתכנית העבודה;הזמנת עבודה ל - הזמנת עבודה 

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון    2 -  מועדאו  חג

שבועות פסח,  של  שביעי  פסח,  הנוצרית    של  המוסלמית,  העדות  וחגי 

 ; יום העצמאות לא נחשב כיום חגבמכרז זה מובהר ש .והדרוזית

המחיריםאו    המדד ה  -   מדד  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  )כללי(  לצרכן  המחירים  מרכזית  מדד 

 ; לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

   ./2022/0215פורסם ביום יהמדד ש - המדד הקובע 

 

 כללי  .2

פלטפורמה    אשכולה .2.1 בין  למהווה  פעולה  מקומיות  13שיתוף  נהריה,   –  רשויות  עיריית 

מקומית  המועצה  ה תרשיחא,  -אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה  העיריית עכו,  

מקומית  המועצה  המקומית שלומי,  המועצה  האזורית מעלה יוסף,  המועצה  הבית ג'אן,  

מקומית המועצה  המקומית מזרעה,  המועצה  המקומית כפר ורדים,  המועצה  ה   ,חורפיש

מעיליא  המועצה  הפסוטה,   תפןמקומית  המועצה  והמקומית  מגדל  )להלן:    תעשייתית 

הזוכה  זכייה הבתקופת    .("רשויות האשכול" בהרכב   ים /עם  שינוי  ויהיה  ייתכן  במכרז 

 רשויות האשכול, וכל רשות מקומית שתצורף לאשכול תכלל בין רשויות האשכול. 

כלכלי  האשכול  .2.2 פיתוח  לקדם  במטרה  ולקדם  -הוקם  אזורי  משאבים חברתי   איגום 

מוניציפאלייםו עיקרון    זאת,  .שירותים  ו לאור  לגודל  היתרון  אפקטיביות  ניצול  הגברת 

  . הציבוריים  שירותיםבמתן ה

. שיתוף פעולה אזורילשורה של רשויות בישראל אשר יוזמות  פותמצטררשויות האשכול  .2.3

כולל   זה  ביוביותתהליך  שירותי  האשכולל   קומבי  ביוביתו  מתן  בא רשויות  זה  מפרט   .
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  שירות הפרויקט ולקבוע תנאים טכניים מינימאליים לאיכות הביצוע והלהגדיר את היקף  

 .  ים/הזוכה נותן/ים השירותיםהסופי שיסופק על ידי 

רשאי    לפיו,  1955-)א( לחוק איגודי ערים, תשט"ו2ד17סעיף  לפי הוראות  הינו  מכרז זה   .2.4

יוכלו להתקשר   האשכול לערוך ולפרסם מכרז להזמנת שירותים, כדי שרשויות    אשכולה

 .עם מי שזכה בו לצורך מילוי תפקידיהן

, וזאת בהתאם להתקשרות ישירה םשירותיה" של מזמין לפיכך, רשויות האשכול יהיו "ה .2.5

 הזוכה במכרז, וזאת בשים לב לאמור להלן במסמכי מכרז זה. נותן השירותיםבינן לבין 

ל  האשכול .2.6 הצעות  קבלת  בזאת  ביוביתמזמין  לרשויות    קומבי  וביובית  שירותי  ישירות 

כי    האשכול  יובהר,  זה.  במכרז  הזוכה  עם  יתקשרו  הינה  אשר  עם ישירה  ההתקשרות 

לרשויות  הישיר  השירות  , וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות  האשכולרשויות  

  שירותי ביוביות. לזוכה לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר למובא בהצעתו בגין האשכול

   .רשויות האשכוללקומבי   ותביוביו

 

 :והיקף ההתקשרות תיאור הפרויקט .3

הינה   .3.1 האשכולשלהלן    םשירותיהלמתן  העבודה  הזוכה  לרשויות  עם  יתקשרו    יםאשר 

 :במכרז זה

 ביוביות. שירותי  –פרק א'  .3.1.1

 .קומביביוביות שירותי  –פרק ב'  .3.1.2

לידיעת  האשכול   .3.2 בזאת  כי  מביא  פי המציעים  על  הכולל  המצטבר  ההתקשרות  היקף 

 ₪ לשני הפרקים ביחד. 4,000,000 לסך שהמכרז לא יעלה על 

סע להוראות  בהתאם  וזאת  המירבי"(,  ההתקשרויות  "סכום  לחוק 2ד17יף  )להלן:  )ג( 

 . 1955-"ואיגודי ערים, תשט

, כי אין בהבאת היקף ההתקשרות המירבי האמור לעיל בסעיף זה, התחייבות של יובהר .3.3

 .  ים/ לרכישות בהיקף זה או אף חלק ממנו מהזוכה האשכול או רשויות   האשכול

הזוכה להעביר  נותן השירותים  שסכום ההתקשרות המירבי הינו הוראת חוק, על    מכיוון .3.4

ביצוע העבודות  בגין    האשכולהעתק של כל חשבונית מס שתיצא למי מרשויות    אשכול ל

זה מכרז  של  נשוא  לזכותו  ייסודי  תנאי  יהיה  זה  תנאי  השירותים  .  עם נותן  להתקשר 

תקופת   הסתיימה  טרם  אם  גם  במכרז,  זכייתו  ביטול  תגרור  והפרתו  האשכול,  רשויות 

ההתקשרות המירבי. רואים את ההסכם, או טרם מומש מלוא סכום  ההצעה או תקופת  

המציעים במכרז זה כמי שמוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סיבה שהיא 

מס  חשבונית  העברת  אי  של  מסיבה  האשכול  רשויות  עם  להתקשר  הזכות  ביטול  עקב 

 כאמור לעיל. 

ו .3.5 כן, במקרה  יעביר לאשכול את העתק חשבוניות המס נותן השירותים  כמו  לא  הזוכה 

  200לעיל, הוא יפצה את האשכול בפיצוי מוסכם בסך של    3.4במועדים הנקובים בסעיף  

 ₪ עבור כל יום איחור בהעביר העתק החשבונית. 

העתק חשבונית מס לאשכול  הזוכה את הדרישה להעביר  נותן השירותים  בנוסף, אם ייפר   .3.6

ההפרה,   את דבר  האשכול, ייפרסם  מתן השירותיםבגין    האשכולשתיצא למי מרשויות  
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 של לא תהיה טענה בגין פרסום מכוחו של כל דין, ובמיוחד לא מכוחו  נותן השירותים  ול

 . 1965-חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה

למען הסר ספק, היקף ההתקשרות יקבע בהתאם להחלטת רשויות האשכול וכל רשות  .3.7

 רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות ובהתאם 

ל המגיעה  התמורה  תקטן  או  תגדל  השירותיםלכך  לתנאים  נותן  ובהתאם  בכפוף   ,

הזוכה   נותן השירותים המפורטים במסמכי המכרז. בכל מקרה, היקף ההתקשרות של  

 .עם כלל רשויות האשכול לא יעלה על היקף ההתקשרות המרבי

 

 שירותים תיאור ה .4

  נינותעם  האשכול    ויות של רשויותתקשר בהתאם לה  ביובית קומביו  שירותי ביוביתל  מכרז .4.1

זה  יםהזוכ   השירותים ביוביות  ויספק   במכרז  יםזוכה.  במכרז  ת  וביובי   ושירותי  שירותי 

הדרישות    קומבי פי  ונספחיו,על  זה  מכרז  במסמכי  פי    המפורטות  על  בתקלות  ולטפל 

 במסמכי המכרז.  הדרישות המפורטות

 כוללים, בין היתר:השירותים  .4.2

 עבור פרק א': .4.2.1

 ;קווי ביוב וניקוי שטיפת .4.2.1.1

 ; פתיחת חסימות בלחץ גבוה .4.2.1.2

 ;שאיבת ביוב .4.2.1.3

 ;שאיבת בורות שומן .4.2.1.4

 ;שאיבת הצפות .4.2.1.5

 ;הסרת שורשים מהביוב .4.2.1.6

 ;ניקוי ופתיחת קווי ביוב משורשים .4.2.1.7

 ; בדיקות .4.2.1.8

 ;טיפול בתקלות .4.2.1.9

 . ומים  צילום קווי ביוב .4.2.1.10

וכן    עם מערכת סינון על בסיס יום עבודה  הפעלה של ביובית קומבי  –'  בעבור פרק   .4.2.2

 .מערכות סופר קומביהפעלת בנוסף, ל ומים  צילום קווי ביוב

 

 . חירוםלרבות מצבי מזג אוויר, תנאי בכל יינתן בכל תקופות השנה, ורות  ישה .4.3

 

 ההתקשרות עם הרשויות  .5

  מקומיתרשות    ובין הבמכרז ז  יםהזוכ  השירותים  נינותההתקשרות בהסכם זה תהיה בין   .5.1

האשכול לרבות  מרשויות  לאשכולמקומיות  רשויות  ,  להצטרף  אשר  העתידות  בחר ת , 

עם   להתקשר  חייבות  אינן  האשכול  רשויות  עימו.  , ים הזוכ   השירותים  נינות להתקשר 

ע לפי שיקול דעתה  יםהזוכ  השירותים  נינות ם  וההתקשרות  של כל אחת    הבלעדי  הינה 

 .מרשויות האשכול בנפרד
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ל  יםחייב   יםהזוכ   השירותים  נינות .5.2 שתבחר  האשכול  רשות  עם  את להתקשר  קבל 

   במכרז. ם, וזאת בהתאם להצעתםבאמצעות השירותים

האשכול אינו מתחייב כי רשויות האשכול, כולן או חלקן, יתקשרו עם בכפוף לאמור לעיל,   .5.3

 קיום מכרז זה בלבד.  להיא  , והתחייבותו  יםהזוכ  השירותים נינות

 

 מכרז ותקופת ההתקשרותתוקף הצעת הזוכה ב .6

המציעוהצע .6.1 של  יהזוכ  יםת  לתקופה  תעמוד  במכרז  עשרם  מיום  חודשים    (12)  שניים 

כך שהצעת המציעים תעמוד    ו,זתקופה  להאריך  זכות    אשכול. לההודעה על הזכיה במכרז

( החודשים 12)  שניים עשר)כ"א    חודשים נוספים   (12)   שניים עשר  נוספת של   לשתי תקופות

וכן   וארבע  הראשונים  הכל  24)עשרים  )סך  הנוספים  החודשים  ושישה  (  (  36)שלושים 

יקראו   האשכול,  בכך  שיבחר  ככל  התקופות  ("ההצעה  ףקות "  : להלן)חודשים(,  בכל   .

ל במכרז  הזוכים  מתחייבים  לעיל  האשכול  האמורות  רשויות  עם  כפי  התקשר  במחיר 

, וזאת נותן השירותיםבתנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם  ו  שהציעו במסגרת המכרז

 כשלהצעת המציעים יצטרפו הפרשי הצמדה כאמור במסמכי המכרז. 

 בתקופה בה תהיה ההצעה בתוקף, יהיו רשאיות רשויות האשכול:  .6.2

ב  .6.2.1 הזוכה  עם  א'  להתקשר  שפרק  למתן  של  להתקשרות  לתקופה  שוטף    36ירות 

  12תקופות נוספות בנות    2-חודשים, אותה רשאית הרשות המקומית להאריך ב

 , שנים; או 5חודשים, ובסה"כ לתקופה של 

 לביצוע עבודות לפי קריאה. ב'( -והפרקים )א'    שניב יםלהתקשר עם הזוכ .6.2.2

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .7

מציעים   ורק  אך  זה  בהליך  להשתתף  התנאים  רשאים  בכל  ההצעות,  הגשת  במועד  העומדים, 

 הבאים, במצטבר: 

 תאגיד רשום המתנהל על פי דין.יחיד רשום בישראל או המציע הינו  .7.1

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת   אינוהמציע   .7.2

 .רגל

- שירותי ההובלה התשנ"זהמציע הינו בעל רישיון מוביל להובלה בשכר בהתאם לחוק   .7.3

 ההצעות במכרז זה.נכון למועד האחרון להגשת   בתוקף ,1997

 . בעל אישור בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה להובלת שפכיםהינו המציע  .7.4

 . למציע הסכם תקף עם אתר מאושר לפינוי השפכים וגבבה לרבות הטמנה .7.5

במכרז זה לפי פריט   בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות  המציע הינו בעל רישיון עסק .7.6

 . 2013- , תשע"ג (ג לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי5.3

הסמכההמציע   .7.7 בתעודת  המחזיקים  צילום,  צוותי  וביוב    מעסיק  מים  קווי  לצילום 

וביוב מאת הרשות צילומי קווי מים  לפי    ובהסמכת מעבדה לפענוח  להסמכת מעבדות, 

המבקשות    הרשות  הנחיות )   TR-0019-1נוהל   למעבדות  מעבדות  להסמכת  הלאומית 

או, לחילופים, המציע יבצע את עבודות צילום קווי מים    .צנרת מים וביוב(  לצילות   הסמכה
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בעל ניסיון של וביוב באמצעות קבלן משנה העומד בתנאי הסף לעיל, וקבלן המשנה הינו  

 ₪. 100,000של שנים בביצוע עבודות צילום קווי ביוב ומים בהיקף מצטבר  3לפחות 

חוק )להלן: "   1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע עומד בדרישות לפי  ה .7.8

 "(, כדלקמן: עסקאות עם גופים ציבוריים

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות   .7.8.1

 . 1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

שור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו  בעל אי .7.8.2

- ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו

1975 . 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום   1ב2- וב  2  פיםמציע עומד בדרישות סעיה .7.9

 . ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  העסקת עובדים זרים כדין ,מינימוםשכר 

 על סך ,  31/08/2022שיהיו בתוקף עד ליום    ההצעה  קיום  הבטחתבנקאית ל המצאת ערבות   .7.10

50,000 ₪ . 

 זו. להזמנה 10דמי השתתפות במכרז בהתאם למפורט בסעיף  םמציע שילה .7.11

להצעתו   .7.12 יצרף  העניק    3המציע  להם  בכתב מלקוחות  ביוביתהמלצות  וביוביות    שירותי 

בארבע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון    קומבי, לפי הפרק אליו מגישים הצעה,

להגשת ההצעות במכרז זה, כאשר כל ההמלצות הינן מגופים מוסדיים ולפחות אחת מהן  

 הינה רשות מקומית. 

המחזור  ה .7.13 שלהכספי  מבהמציע    שנתי  אחת  האחרונות  כל  שנים    מעל   2020-2018שלוש 

 הנובע מתחום שירותי ביובית. ₪ )לא כולל מע"מ(  1,200,000

, להוכחת הניסיון בנפרד  לקוח, מכל  המשתתף יצרף להצעתו אישור,  זהלהוכחת תנאי סף  

, ובלבד שכל  17-א מסמך אחר שאינו נספח  , או  17-אנספח  שבכאמור בנוסח האישור  

 . יופיעו גם במסמך שיצרף המציע להצעתו  17-אהנתונים המופיעים בנספח  

 ניסיון המציע:  .7.14

שנים לפחות )בעצמו ולא באמצעות קבלני    3המציע הינו בעל ניסיון של    -פרק א'   .7.14.1

, לרבות פתיחת סתימות, שטיפה,  במערכות ביובטיפול באמצעות ביוביות משנה( 

בצנרת   ביוב  קווי  של  וניקוי  וניקוזהולכשאיבה  שפכים  ובאורך    3)"  ת  ומעלה, 

 .מ"א( 30,000מצטבר של לפחות 

ב'   .7.14.2 ניסיון של    -פרק  בעל  ולא באמצעות  (  2)שנתיים  המציע הינו  )בעצמו  לפחות 

קומפי בעלת שאיבה  וסופר  ית קומי  ע"י ביוב   מערכת ביובטיפול בקבלני משנה(  

   .מים וסינון

 לפי הפירוט הבא:  כליםמציע המחזיק  .7.15

 עבור פרק א' בלבד:  .7.15.1
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בעלת    ומעלה.  2017מסוג משולבת קטנה, משנת ייצור    (1אחת )ביובית   .7.15.1.1

אטמו' וספיקה    130ובעלת משאבה בלחץ    ,מ"ק לפחות  5מיכל בנפח  

 . ליטר בדקה  250של 

)  ביובית משולבת .7.15.1.2 יצור  (1אחת  בעלת משאבת   ומעלה,  2017, משנת 

 .אטמוספירות 142ליטר לדקה ולחץ של   420לחץ של לפחות 

 ומעלה.   2017לחץ, משנת ייצור מסוג ביובית   (1אחת )ביובית  .7.15.1.3

גדולה .7.15.1.4 שאיבה  )  משאית  מכלית    (1אחת  ,  לפחות  קו"ב  15  בנפח עם 

 ומעלה.   2017משנת ייצור 

  ומעלה.   2017, משנת ייצור (1אחת )  משאית שטיפה רגילה .7.15.1.5

)כב  ר .7.15.1.6 ושל  (1אחד  סתימות  לפתיחת  קטנה  ביוב  קווי  עבודות  טיפות 

 . צינור ביוב, שיקום שוחות ביוב שרוול

  200, לשאיבת שפכים, בספיקה של  4(, בקוטר "1משאבה ניידת אחת ) .7.15.1.7

 לפחות. מק"ש 

משנת ייצור    (1אחת ))עם שאיבה וסינון(  ביובית מסוג קומבי    –עבור פרק ב' בלבד   .7.15.2

 ומעלה.   2017

לצורך קבלת  מכשיר איתורן או פוינטר או שווה ערך.  למסור לרשות את משתמש  .7.15.3

 ובית מהחברות הנ"ל. מיקום מדויק ורציף של הבי 

 ב':-עבור פרק א' ו .7.15.4

 .  אל חוזר מתאיםמד מים ו .7.15.4.1

ניידת צילום, למערכת ביוב ותיעול, כולל מד מטרים, מד שיפוע וכיוון   .7.15.4.2

 התקדמות הרובוט. מעלות ועינית להסתכלות סביב כל היקף   360

 חליפות ביוב.  .7.15.4.3

 . ת ארוכות וכפפות עבודה וחלוק אטוםכפפו .7.15.4.4

 מגפיים.  .7.15.4.5

 . ני התפוצצותמוג פנסים .7.15.4.6

 אפודים זוהרים.  .7.15.4.7

 הבטיחות המצורף. ציוד מגן אישי וצוותי לפי נספח  .7.15.4.8

 ציוד לניקוי וחיתוך שורשים, בתוך צנרת הביוב ו/או שוחות הביוב.  .7.15.4.9

 דיזות מיוחדות לניקוי קווים, בכל הקטרים.  .7.15.4.10

 מכשור לגילוי גזים במערכת ביוב.  .7.15.4.11

 . , בכל הקטריםפקקים לסתימת קווי ביוב .7.15.4.12

  -ו   3-6בקוטר  יחידות לצינורות    4  –אוניברסליים  פקקים מתנפחים   .7.15.4.13

8-16 . 
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מ' כל אחד, כולל מערכת המברשות    30ם באורך  סטי  2מקלות ניקוי   .7.15.4.14

 . לכל סט לצנרת ביוב והספירלות 

 גנרטור וציוד נלווה, לביצוע עבודות שאיבה.  1 .7.15.4.15

 מ"א לפחות. 100רזרבי לביובית באורך של  3/4צינור לחץ " .7.15.4.16

 מ"א לפחות.  100באורך של  רזרבי לביובית  1צינור לחץ " .7.15.4.17

 חצובה.  .7.15.4.18

 כננת בלימה.  .7.15.4.19

 הנלווים. שקיות מתאימות לאיסוף .7.15.4.20

 

  מסמכי ההצעה  .8

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם  .8.1

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו את הצעת    וחתומיםמלאים  

"(. הצעת המציע תכלול כחלק  מסמכי ההצעה" או "הצעת המציעהלן: "המציע בהליך )ל

 את המסמכים דלהלן: לעיל, גם  7, בנוסף למסמכים המצויינים בסעיף בלתי נפרד ממנה

א'   .8.1.1 ההבהרות    -מסמך  ו/או  השינויים  ו/או  העדכונים  וכל  זה  הזמנה  מכתב 

,  סיכום מפגשי מציעיםשיהיו, לרבות  , ככל  אשכולהידי  -   שלחו למציעים עלישי

 אליו מצורפים: 

 הצעת המציע.  –  1-נספח א .8.1.1.1

 הצעת המחיר.  –  2-אנספח  .8.1.1.2

 .הערבות להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל –  3-נספח א .8.1.1.3

 תעודת התאגדות של המציע.  –  4-אנספח  .8.1.1.4

החתימה וזכויות    אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי  –  5-אנספח   .8.1.1.5

 החתימה במציע. 

לחוק עסקאות    ( ב)2-)א( ו2אישורים הנדרשים לפי סעיפים    –  6- אנספח   .8.1.1.6

 . גופים ציבורייםעם 

עסקאות עם    לחוק  1ב 2-ו  ב2תצהיר כנדרש בסעיף    –  8-א -ו  7-אים  נספח .8.1.1.7

 . ציבורייםגופים 

  שניםבכל אחת מה  םיישנת   יםאישור רואה חשבון על מחזור  –  9-אנספח   .8.1.1.8

 . כולל מע"מ()₪  1,200,000של  בסך  2020-2018

לפיו    ,לטיפול בפסולת  הסכם בתוקף בין המציע לבעל אתר  –  10-אנספח   .8.1.1.9

ל מורשה  להמציע  השפכים  את  ככל  פנות  ההסכם,  תקופת  בכל  אתר 

במכרז יזכה  וכן  שהמציע  המשרד ,  של  ואישור  האתר  של  עסק  רישיון 

 . מאושר לפינוי השפכים וגבבה לרבות הטמנהכי האתר להגנת הסביבה 

 מסמכים המעידים כי המציע הינו בעלים של ביוביות.  – 11-נספח א .8.1.1.10
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שירותי    –   12- אנספח   .8.1.1.11 לחוק  בהתאם  בשכר  להובלה  מוביל  רישיון 

נכון למועד האחרון להגשת    בתוקףע"ש המציע    ,1997- ההובלה התשנ"ז

 . ההצעות במכרז זה

א .8.1.1.12 להובלת    –  13-נספח  הסביבה  להגנת  המשרד  מאת  בתוקף  אישור 

 ע"ש המציע.  שפכים

ע"ש המציע בתוקף במועד האחרון להגשת    רישיון עסק  –  14-נספח א .8.1.1.13

פריט   לפי  זה  במכרז  טעוני  5.3ההצעות  )עסקים  עסקים  רישוי  צו  לפי  ג 

 . 2013-, תשע"ג(רישוי

לצילום קווי מים  ע"ש עובד של המציע    תעודת הסמכה  –  15-א  נספח .8.1.1.14

הרשות מאת  וביוב  מים  קווי  צילומי  לפענוח  מעבדה  ובהסמכת    וביוב 

נוהל   לפי  מעבדות,  הלאומית    הרשות  הנחיות)  TR-0019-1להסמכת 

  .צנרת מים וביוב(  לצילות  הסמכהלהסמכת מעבדות למעבדות המבקשות  

קבלן   באמצעות  וביוב  מים  קווי  צילום  עבודות  יבצע  והמציע  במקרה 

יצורפו   שקיבלמשנה,  עובדיהסמכות  להסמכת    ו  מרשות  המשנה  קבלן 

תקף   ורישיון  שמעבדות  משנה  ואסמכתאות  של  הינו  קבלן  ניסיון  בעל 

 ₪.  100,000שנים בהיקף של  3לפחות 

 הציוד הנדרש במכרז זה.הצהרת המציע כי ברשותו  – 16-נספח א .8.1.1.15

עם    –   17-אנספח   .8.1.1.16 והיקפה  התקשרות  על  מקומיות  מרשויות  אישור 

 . המציע

 תצהיר בדבר אי תאום הצעות.  – 18-אנספח  .8.1.1.17

 בדבר קרבה משפחתית. הצהרה  – 19-אנספח  .8.1.1.18

 . תשלום דמי ההשתתפות במכרזקבלה על  .8.1.1.19

 אליו מצורפים: חתימה חתום על ידי מורשי  חוזה – 'ב מסמך .8.1.2

 .שוטפים שירותים – 1-ב נספח .8.1.2.1

 . האשכולערבות נוסח   – 2 -נספח ב .8.1.2.2

 .נוסח ערבות ביצוע  – א2-נספח ב .8.1.2.3

 . נספח הוראות פקודת בטיחות  – 3-בנספח  .8.1.2.4

 . הזמנת עבודהנוסח  –  א4-בנספח  .8.1.2.5

 . לקריאה דחופה נוסח הזמנת עבודה  – ב4-נספח ב .8.1.2.6

 . תביעות העדר  – 5-בנספח  .8.1.2.7

 . תעודת משלוח להובלת שפכים/קולחים – 6 -נספח ב .8.1.2.8

. תשומת לב  קבלןנוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי ה  –  7-ב  נספח .8.1.2.9

עמוד על מילוי דרישות הביטוח במלואן  י  אשכולשההמציעים מופנית לכך  

על המציע לבדוק את  ואי עמידה בהן תיחשב להפרת התחייבויות המציע.  
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עוד   הנדרש(  במידת  מול חברת הביטוח  )לרבות  המבטח  נוסח אישורי 

במלואם.  להמציאם  מסוגל  הוא  כי  ולוודא  הצעתו  להגשת   קודם 

במסגרת אך ורק  יועלו  ביחס לדרישות הביטוח  הסתייגויות ו/או הערות  

 הגשת ההצעה. פניה לקבלת הבהרות לפני  

 

היה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו  י  אשכולה .8.2

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי    ו ובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע. 

או   אשכולה .8.3 לעיל  כמפורט  המסמכים  להן  צורפו  לא  אשר  הצעות  לפסול  רשאי  יהיה 

ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה ו/או   לדרוש את השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי 

 .בגין השימוש בזכותו זו אשכולזכות כלפי ה

 צעה.מסמכים שלא נכללו בה  יםהשל מהמציעים ללבקש  רשאי, לפי שיקול דעתו,  אשכול  ה .8.4

 

 שאלות הבהרה  .9

 בנוסח שלהלן: ד ולא בטבלהבלב wordבקובץ , ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב .9.1

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

 ______ )השאלה(  -סעיף ____, בעמוד ___ למסמכי המכרז   .1

 

דואר אלקטרוני    כתובתל,  09:00בשעה    01/22/30  ליום  עד  אשכוללשאלות ההבהרה יופנו   .9.2

wafaa@wegalil.org.ilה הגעת  את  טלפונית  לאשר  הפונים  על  מס'  מייל  .  -04בטלפון 

ואת שמו של   המכרזיש לציין באופן ברור על גבי הפנייה את מספר  .  2שלוחה    9576207

 . הפונה

   .22/02/03עד ליום באתר האשכול  פורסמותשובות י .9.3

ו/או   .9.4 הסתייגויות  כי  בזאת,  ביחס מובהר  לרבות  נספחיו,  על  המכרז  למסמכי  הערות 

לדרישות הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד 

שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו 

ו/  כאמור  הבהרה  לשאלות  המועד  חלוף  לאחר  הביטוח(,  לדרישות  ביחס  או )לרבות 

 במסגרת ההצעות שתוגשנה.

 .יפורסמו באתר האשכולבכתב כאמור לעיל,   אשכול תשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל  .9.5

ועדכונים ש .9.6 ורק תשובות, הבהרות  ע"י האשכול באתר האשכול  אך  יחייבו את פורסמו 

והם יצורפו    ,ומהצעת המציע  מכרז זהוהם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי    אשכול,ה

 המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.  על ידי
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 תשלום דמי השתתפות במכרז .10

  השתתפות במכרז, קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי .10.1

של כולל  בסך  במכרז  לא    מאות  חמש  אלף )₪    1,500  השתתפות  שקלים חדשים(, אשר 

 יוחזרו מכל סיבה שהיא.  

יתן לשלם עבור רכישת מסמכי המכרז בהמחאה, לרבות במועד הגשת מסמכי המכרז. נ .10.2

בנוסף, ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית ובתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק  

וסכום התשלום. על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום  

האשכול.  במשרדי  קבלתו  לוודא  האישור  שולח  לצרף   על  יש  התשלום  על  הקבלה  את 

 למסמכי המכרז. 

בימי קבלת    ,אשכולבמשרדי ה  ו תאפשריקבלת מסמכי המכרז ותשלום דמי ההשתתפות   .10.3

 מהווה תנאי להשתתפות במכרז.  תשלום דמי ההשתתפות כאמור. בלבד קהל

 אשכול. ההמכרז טרם רכישתם באתר   ניתן לעיין במסמכי .10.4

 

   :הצעת המחיר .11

 לכל פרק במכרז.   (מחירת ההצע) 2-אנספח  תינתן במסגרת ת המחירהצע .11.1

ממרכיבי על חלק    רקלא ניתן להגיש הצעה  .  חלקי ההצעה  כלאת  מובהר כי יש למלא   .11.2

 ., והצעה כאמור תפסלבטבלההעבודות המפורטים 

 מע"מ.  אינם כולליםוהצעת המציעים   .11.3

ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא על המציע לכלול בהצעתו את   .11.4

כלי   הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, 

לאמור   בהתאם  מלאים  ושירות  אחריות  משנה,  ספקי  עם  התקשרות  ביטוחים,  רכב, 

 מע"מ.בהסכם וכיו"ב, ולמעט  

לא יופיע בהצעה באופן    2- והצעת המחיר או הפירוט הנדרש בנספח איובהר כי במידה   .11.5

 .לפסול את ההצעה על הסף אשכולברור וחד משמעי, רשאי ה

 

 :ערבות לקיום ההצעה .12

הדירה   .12.1 בלתי  אוטונומית  ערבות  להצעה  יצרף  לטובת  המציע  מותנית    אשכול הובלתי 

בסך של    בסכום(  3-להבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה )כנספח א

ת.  ₪  50,000 לדרוש י  אשכולה  .31/08/2022  ליום  עדבתוקף  היה  הערבות  רשאי  היה 

 תוקפה של הערבות. המהמציעים להאריך את משך 

להבטחת    הת שהוגשעלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבו  אשכולמובהר בזאת כי ה

לפיכך,   ההצעה.  להגשת ה  ל עקיום  האחרון  המועד  לפני  מספיק  זמן  לוודא  מציעים 

זה  סעיף  פי  על  כנדרש  הוא  הבנק  מטעם  עבורם  המונפקת  הערבות  נוסח  כי  ההצעה, 

 . 3-א נספחאת הנוסח המצורף כ במדויק ותואם
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ום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו כמפורט הערבות תשמש כביטחון לקי  .12.2

ה ובהצעת  זו  שהצעתו  מציעבהזמנה  המציע  אם  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי   .

הצעת המציע כאמור במלואן  הזמנה זו ובתתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות ב

רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך   אשכולהיה הי ובמועדן,  

ש הימראש  ל אשכולקבל  שנגרמו  נזקים  על  ו/או    ו,  המציע  התחייבויות  מילוי  אי  בשל 

על    אשכולבמהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל

 . פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך

לחלט את   ,היה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעוןי  אשכולהור,  מבלי לגרוע מהאמ  .12.3

סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר מהנסיבות  

 המפורטות להלן:  

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .12.3.1

 תי מדויק;  מידע מטעה או מידע מהותי בל אשכול המציע מסר ל .12.3.2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .12.3.3

,  הזמנהמסמכי ההמציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות ב .12.3.4

 . אשכול, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם הכולן ו/או חלקן

על פי כל דין ו/או על פי    אשכולמבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל   הכל

 מסמכי ההליך. 

הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור    ו, על פי שיקול דעתאשכולקבע ה .12.4

 רשאי לפסול את אותה הצעה.  אשכולהיה ה י – לעיל 

 

 הגשת ההצעות  .13

 המפורטים בהזמנה זו. המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים   .13.1

המציעים רשאים להגיש הצעות לפרק אחד או מספר פרקים, אך יבחר זוכה אחד לכל פרק  .13.2

 בנפרד בהתאם להוראות מכרז זה כאמור להלן. 

על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת  .13.3

קפן של ההצעות והערבות  רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תו  אשכולההצעות. ה 

היה  י להבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להוראות סעיף זה,  

רשאי לחלט את הערבות שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם אם באותה עת טרם   אשכול ה

 נקבע הזוכה בהליך. 

הצעה  . מסמכי הבשני עותקים, למעט הצעת המחיר אשר תוגש  ההצעה תוגש בעותק אחד .13.4

המכרזים  לתיבת  שתוכנסנה  להלן(,  )כמפורט  ונפרדות  סגורות  מעטפות  בשתי  יוגשו 

 במעטפה ראשית משותפת אחת: 

על המעטפה יירשם  עותקים.    שניבאשר תוגש    ,הצעת המחירמעטפה אחת ובה   .13.4.1

 "הצעת מחיר". 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
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חוצצים בין באמצעת    ומפורדיםהחתומים  מעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך   .13.4.2

  ". מסמכי ההצעההמחיר. על המעטפה יירשם "  הצעת  למעט  ,הנושאים השונים

בפורמט  למעטפה   דיגיטאלי  קובץ  יוכנס  דיסק   PDFזו  ע"ג  קי  -און-של ההצעה 

(Key-On-Disk .) 

אשר עליה יצוין מספר המכרז ושמו המלא    שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית

 של המכרז בלבד.  

להכניס   יש  הסגורות  הראשיות  המעטפות  בלבדאת  המיועדת    ידנית  המכרזים  לתיבת 

 . משרדי האשכולב הנמצאת

 

 . 3009: עד השעה 2022/02/15 מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: .13.5

ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח  לא תוכנס לתיבת המכרזים    הצעה שתוגש לאחר מועד זה,

 לות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.גאותה ובלי ל

 

, מיד לאחר המועד האחרון להגשת האשכולמשרדי  בתיבת המכרזים וההצעות תיפתח   .13.6

קיבוץ , הנמצאים במשרדי האשכולב   10:00בשעה    15/02/2022  ביום  –ההצעות למכרז  

 וכל אדם רשאי להיות נוכח בה.  פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית, .כברי

במקרה ובמועד פתיחת תיבת המכרזים ימשיכו לחול הגבלות לפי תקנות שעת חירום )נגיף  

, פתיחת תיבת המכרזים תוצג באופן מקוון  2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –קורונה החדש 

 קישור לצפייה בפתיחת תיבת המכרזים יפורסם באתר האשכול.  – Zoomדרך מערכת 

 

נוספים   .13.7 מסמכים  כולל  ההליך,  מסמכי  שישלחו  כל  ו/או  האשכול,  באתר  שיפורסמו 

ייחתמו על ידי המציע, וכל דף, תכנית, כתב למציעים )במידה וישלחו או יפורסמו באתר(,  

כמויותמחירים כתב  מסמך    ,  כל  ובסוף  בתחתיתם,  תיבות  בראשי  יסומנו  מפרט,   – או 

( אשר תיחתם על ידי  3- , למעט הערבות )נספח אבדיו כחול  חתימה מלאה וחותמת המציע

 . הבנק

 .בצבע כחול  הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו  כלעל המציע למלא את  .13.8

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תשלח לכל    אשכולה .13.9

מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח  

 מתן ארכה להגשת הצעות. 

  אשכול מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה ה .13.10

או    הצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד, רשאי לפסול את כל ה

 לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם  .13.11

 באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.  
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מלואם, לרבות הצעה חסרה הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה ב .13.12

או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של נושא ההליך, 

תנאי   לגבי  כלשהי  הסתייגות  הכוללת  ההזמנה,  דרישות  למכלול  בהתאם  שלא  הגשה 

מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל דרך 

הבלעדי של    ו עלולה להיפסל על פי שיקול דעת  –ה שלא תוגש במועד  אחרת ו/או הצע

 .אשכולה

 

  ות /הזוכה ות/בחירת ההצעה .14

המציעים בתנאי הסף,   שלתיבחנה עמידתם  לאחר פתיחת תיבת המכרזים  ,  בשלב הראשון .14.1

 לרבות ביחס למסמכים והאישורים הנדרשים לשם השתתפות במכרז. 

פרק  ,השנישלב  ב .14.2 לפי    לכל  ההצעות  האיכות  ידורגו  הצעותיהםמרכיב  סמך ולפי  על   ,

 . %70ומרכיב המחיר  %30 –שיקלול מרכיב האיכות 

וזאת    30%האיכות מהווה  מרכיב   .14.2.1 הצעה,  כל  הרכיבים  - עלמהציון שתקבל  פי 

 : כמפורט להלן

 פרק א' שירותי ביוביות:  .14.2.1.1

ניסיון מקצועי בשטיפה, ניקוי ושאיבה של קווי ביוב   .14.2.1.2

 נקודות.  3 – מ"מ ומעלה   350בקטרים של

ניסיון מקצועי בשטיפה, ניקוי ושאיבה של קווי ניקוז   .14.2.1.3

של   עד    600בקטרים    2  -  )כולל(מ"מ   1,500מ"מ 

 נקודות.

מוב  .14.2.1.4 של  ושאיבה  ניקוי  בשטיפה,  מקצועי  לי  יניסיון 

 נקודות.  2 - )מ"מ 1,500בקטרים של מעל  )ניקוז 

ביצוע  )איכות העבודה  :  ממליצים/לקוחות  עתחוות ד .14.2.1.5

ת בנהלים,  עמידה  איכות  העבודה,  בדיקות  קנים, 

בלו"ז(,  וכו' כולל  ,  עמידה  העבודה  שטח  נראות 

בתנועה בטיחות  כולל  באתר  בטיחות  על  ,  הקפדה 

 נקודות.  5 – הערכה כללית של הספק

 נקודות.  3 – המציע עובדי  מספר .14.2.1.6

המכרזים   .14.2.1.7 ועדת  חברי  של  כללית    5  –התרשמות 

נקודות )ייבחן בעיקר על פי הגופים להם הספק נותן  

רותים, תקנים שיש למציע, חוסן כלכלי וכל  את השי

 פרמטר אחר לפי שיקול דעת הועדה(. 

נקודות,    10מקסימום של    –ניקוד עבור קרבה לכברי   .14.2.1.8

  10ק"מ אווירי יורדות   10וכל ריחוק של מגדרגה של 

 נקודות.
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 פרק ב' שירותי משאיות קומבי: .14.2.1.9

  מתן שירותי הפעלת משאית קומביניסיון מקצועי ב .14.2.1.10

 נקודות   8 – קומבי וסופר  

ביצוע  )איכות העבודה  :  ממליצים/לקוחות  עתחוות ד .14.2.1.11

איכות   בדיקות  תקנים,  בנהלים,  עמידה  העבודה, 

בלו"ז(,  וכו' כולל  ,  עמידה  העבודה  שטח  נראות 

בתנועה בטיחות  כולל  באתר  בטיחות  על  ,  הקפדה 

 נקודות.  5 – הערכה כללית של הספק

 נקודות.  2 – המציע עובדי  מספר .14.2.1.12

המכרזים    התרשמות .14.2.1.13 ועדת  חברי  של    5  –כללית 

נקודות )ייבחן בעיקר על פי הגופים להם הספק נותן  

את השירותים, תקנים שיש למציע, חוסן כלכלי וכל  

 פרמטר אחר לפי שיקול דעת הועדה(. 

נקודות,    10מקסימום של    –ניקוד עבור קרבה לכברי   .14.2.1.14

  10ק"מ אווירי יורדות   10וכל ריחוק של מגדרגה של 

 נקודות.

האשכול יפנה לממליצי המציע או לקוחות אחרים לרבות רשויות האשכול )גם  

פי שיקול דעתו המוחלט לצורך מתן חוות  - אם המציע לא ציין אותם בהצעתו( על

דעת על המציע. חוות דעת אלה יהוו בסיס למתן ציון איכות וטיב השירות שניתן  

 על ידי המציע.  

כל המידע  הפנייה תעשה לממליץ אחד לפחות. ככל ש יהא לקבל את  ניתן  לא 

לשם לממליץ    הנדרש  לפנות  האשכול  רשאי  יהא  הממליץ  מאת  המציע  דירוג 

 אחר.

רשאי לעשות שימוש גם בניסיונו ו/או בניסיון רשויות האשכול לצורך    האשכול

 ניקוד סעיף זה. 

הצעה    הציון .14.2.2 כל  שתקבל  כל    14.2.1בסעיף  הכולל  שתקבל  הניקוד  יהיה  לעיל 

 . כל פרק בנפרדעבור  ברכיב האיכותהצעה 

המלצות    בזאת  מובהר .14.2.3 להצעתו  צירף  לא  אשר  מציע  ניתנו  כי  להם  מגורמים 

אחת  הפחות)ולכל  השירותים   נשוא    רשות  השירותים  את  המציע  סיפק  לה 

הסף. המכרז( על  תיפסל  והצעתו  הטיב  פרמטרי  כלל  עבור  ניקוד  יקבל  לא   ,

 ין חובתו  זו. למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעני

לעיל ישקלו, בין היתר, השיקולים להלן: עמידה בזמנים,   הפרמטריםניקוד    בעת

תיקון   בחוזה  שירותיות,  ליקוייםאמינות,  עמידה  סדר,  עבודות,  איכות   ,

, הגשת חשבונות מסודרים, הגשת  עדכונםובתקציב, עמידה בלוחות זמנים או  

  רשאית  המכרזים  וועדתחשבונות במועד. הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה,  

 . לעיל הרשומים השיקולים  על  נוספים שיקולים לשקול



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
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נקודות    0מסוים גם  להעניק בפרמטר    אשכולה  רשאי  ההצעות  דירוג  במסגרת

 להצעה.

בעלי השליטה בו, מנהליו    , כי האשכול רשאי לבדוק את אמינות המציע,יובהר .14.2.4

המציע,   נתן  אותם  קודמים  שירותים  לבחון  האשכול  רשאי  כן,  כמו  ובעליו. 

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

על שבוצעו  העבודות  ו/או  השירותים  מתן  המציע  -טיב  השתתפות  בעת  ידו. 

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

 ידו.-השירותים אשר בוצעו על 

ההצעות במסגרת   .14.2.5 במסגרת    /  האשכול רשאי    בחינת  להביא  המכרזים  ועדת 

ל  ושיקולי היו  אשר  באמינות  בעיות  ו/או  שלילי  רשויות  ניסיון  ו/או  אשכול 

לשיקולים אלה את הצעתו    האשכול  לפסול בהתאם  ואף  עם משתתף במכרז, 

 ו/או להימנע להתקשר עימו ולבחור משתתף אחר תחתיו.

 יהיה כדלקמן: עבור כל פרק הצעות המחיר  רכיבניקוד  .14.2.6

 עבור פרק א' יחושב כך:  .14.2.6.1

 התקשרות לשירותים שוטפים: עבור  .14.2.6.1.1

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 60 

 

 קריאה: עבודה לפי עבור  .14.2.6.1.2

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 10 

הניקוד הניקוד   .14.2.6.1.3 יהיה סכום  א'  פרק  עבור  שתקבל הצעה 

המחיר   רכיבי  , 14.2.6.1.2-ו  14.2.6.1.1  פיםבסעיעבור 

ההצעה שתקבל את הניקוד  .  14.2.2ורכיב האיכות בסעיף  

 הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה בפרק א'.

 

 עבור פרק ב' יחושב כך:  .14.2.6.2

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 70 

בסעיף    הניקודסיכום   .14.2.6.3 כאמור  האיכות  המחיר    14.2.2ברכיב  ומרכיב 

בסעיף   ב'.    14.2.6.2כאמור  פרק  עבור  ההצעה  שתקבל  הניקוד  יהיה 

ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה בפרק 

 ב'. 

 

 במספר פרקים.למען הסר ספק, אין מניעה שאותו מציע יזכה  .14.2.7
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יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן    אשכול ה .14.2.8

הסבר ו/או ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור,  

רשאית תהא וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את  

 ההצעה. 

פי  -ועדת המכרזים על  /  ם ימצא האשכולמבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי בא .14.2.9

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

מונע את הערכת    אשכולבאופן שלדעת ה  התייחסות לתנאי המכרז ודרישותיו,

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

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

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

 

 יםהזוכ יםהתקשרות עם המציע .15

  תוצאות, וכן יודיע על  בהליך  ותהזוכ  ותכהצע   ונבחר   םשהצעת  יםודיע למציע י  אשכולה .15.1

ערבות אוטונומית    במכרז ידרשו להפקיד בידי האשכול   הזוכים  המכרז לרשויות האשכול. 

ה לטובת  מותנית  ובלתי  הדירה  רשויות   אשכולבלתי  עם  הזוכה  התקשרות  להבטחת 

האשכול כלפי  הזוכה  התחייבויות  וקיום  בסכוםהאשכול  ₪, אלף  חמישים)  50,000  ,   )

הידוע במועד הגשת ההצעות בתוספת מע"מ. המחירים לצרכן  כשסכום זה צמוד למדד  

בתוקף   תהיה  הביצוע  ערבות  בישראל.  בנק  ידי  על  תוצא  ממועד הערבות  שנתיים  של 

ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח    הערבות  . נוסחהחלטת ועדת המכרזים על זהות הזוכה במכרז

 .("ערבות האשכול")להלן:  המצורף להזמנה זו  2-נספח בהמובא ב

יום לפני פקיעתה לתקופה נוספת של   30יחדשו את תוקף הערבות לכל הפחות  זוכים  ה

ימים   7( חודשים. לא האריך הזוכה את תוקף הערבות כאמור לעיל בתוך  12שניים עשר )

והכספים   הערבות,  את  לחלט  האשכול  רשאי  מהאשכול,  כך  על  התראה  שקיבל  מיום 

המחול הכספים  על  האשכול.  בחשבון  יופקדו  ערבות  המחולטים  הוראות  יחולו  טים 

 האשכול. 

לאשר שלא  רשאי    אשכולהיה הי  ,לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן .15.2

הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה    ואת זכייתו בהליך בהתאם לשיקול דעת 

רשאי    אשכולהיה הי על פי כל דין ו/או הסכם. במקרה כזה,    אשכולאחרות המוקנות ל

ור כזוכה בהליך במציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע  לבח

 שנפסל.  

( אשר תבחר להתקשר עם "הרשות המקומית"מרשויות האשכול )להלן:    מקומיתרשות   .15.3

ותודיע על כך ,  חוזה הקבלן המצורף למסמכי המכרזתחתום על    ן השירותים הזוכהנות

עבלקבלן.   ע"י הרשות המקומית,    ודה עבודה תתבצע בהתאם להזמנת  לזוכה  שתומצא 

 והזוכה יפקיד בידי הרשות המקומית: 

ה .15.3.1 לטובת  מותנית  ובלתי  הדירה  בלתי  אוטונומית  המקומית  ערבות  רשות 

כשסכום זה צמוד למדד  אלף( ₪,    עשרים)  20,000  , בסכוםלהבטחת התחייבויות
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הידוע במועד הגשת ההצעות בתוספת מע"מ. הערבות תוצא על  המחירים לצרכן  

ההתקשרות  של שנתיים ממועד  ידי בנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה בתוקף  

נספח  ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא ב  הערבות  . נוסחעם הרשות המקומית

 .("ביצוע"ערבות )להלן:  המצורף להזמנה זו א2-ב

לנוס .15.3.2 בהתאם  ביטוח  עריכת  חברת    7-ב   נספחח  אישור  ע"י  חתום  זו  להזמנה 

 ביטוח בישראל. 

השירותים .15.4 ניהול    נותן  עבור  לאשכול  ישלם  ביצועו  המכרזהזוכה  על    תשלום   ופיקוח 

האשכול    מהתמורה  2.5%של    בשיעור מרשויות  זהשיקבל  "תמורת )להלן:    מכרז 

יקבל יום מיום שהקבלן    30בתוך    לאשכול  תשולם  ת האשכול תמור.  ("האשכול הזוכה 

 . תשלום מרשות האשכול לה ניתן השירות

 

 עיון בהצעה הזוכה .16

לאחר   ,פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרז  לרבותבמסמכי המכרז  עיון   .16.1

על הזוכה,  המציע  שהצעת- קביעת  המציע  זכה,    ו ידי  שלא  מציע  ו/או  תאפשר תנפסלה 

 באמצעות פנייה בכתב שתיעשה לחברה. 

 האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: על אף .16.2

המכרזיםיועץ    חוו"ד .16.2.1 משפטילוועדת  ייעוץ  במסגרת  שיוזמנו  ככל  אחר    ,  ו/או 

וועדת   של  החלטה  או  לפעולה  שונות  אפשריות  חלופות  בחינת  לצורך  לוועדה 

כאמור   החלטות  מקבלת  הנובעים  וסיכונים  סיכויים  הערכת  ו/או  המכרזים 

 תידיים.בהליכים משפטיים ע

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. .16.2.2

  פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי- חסיון על  כל מסמך עליו יש .16.2.3

 יוותר חסוי. 

אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון  מציע   .16.3

לצורך סעיף זה משמעה    -הצעתו הזוכה. "הצעה"  בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את  

ידי המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן  - כלל המסמכים שהוגשו על

 בחומר חסוי. 

נושאאינ  אשכולה .16.4 להשתתפותו    ו  בקשר  למציע  שייגרמו  נזק  או  להוצאה  אחריות  בכל 

קב אי  בשל  גם  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  זה,  כהצעה  בהליך  הצעתו  יעת 

הוצאות   בכל  יישאו  המציעים  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  ביותר.  המתאימה 

ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת החברה 

 בגין הוצאות אלו. 
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 תנאים נוספים  .17

לבטל את ההזמנה    אשכולה .17.1 במכרז  רשאי  הזכייה  ו/או  נ ו/או המכרז  לא  עוד   חתם וכל 

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי  .  הסכם עם מי מרשויות האשכול

או  /ו  האוצרו/או משרד    הפניםמשרד  אישורים שונים לרבות אישור  להיות כפוף לקבלת  

ו/או   ו/או אישורים  קבלת תקציבים  גורמים אחרים  היתרים  ו/או הסכמות שונות,  של 

המכרז   לביטול  אפשרות  קיימת  עם לפיכך,  שייחתם  ההסכם  ו/או  במכרז  הזכייה  ו/או 

במכרז ו/או    ים/ה או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוככאמור לעיל    במכרז  ים/ ההזוכ

. בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים  שירותיםה  מתן לדחייה במועד תחילת  

ם את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה  כמי שמסכימים ומאשרי

 . באופן מלא וללא כל סייג בעניין זה  אשכולכנגד ה

של   .17.2 מחובתו  לגרוע  כדי  באמור  השירותים  אין  ולהמציא  נותן  והיתרים  אישורים  לקבל 

של   ומאחריותו  המכרז,  במסמכי  כאמור  ממנו  הנדרשים  ומסמכים  נותן  אישורים 

 במקרה של עיכובים בקבלתם.  השירותים

והדבר  ואינ  אשכולה .17.3 כלשהי,  הצעה  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מסור    מתחייב 

דעת  ולהחלטת  ה  ו ושיקול  של  למציע   אשכול הבלעדי  שתעמוד  ו/או    ים/מבלי  טענה  כל 

 . בגין שימוש בזכות זו אשכולדרישה כנגד ה

חשש  אשכולה .17.4 המעלה  הצעה  לפסול  זכותו  על  של שומר  הבלעדי  דעתו  שיקול  עפ"י   ,

, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר  אשכולה

 שהוצע על ידו. 

ביחס    אשכולה .17.5 הבהרות  למתן  בבקשה  מהם  מי  או  המציעים  אל  לפנות  זכאי  יהיה 

 . להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה

ך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות  כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהלי .17.6

 ההליך. 

, הם ניתנים  אשכולההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של ה .17.7

ל להחזירם  ועליו  בלבד  והגשתה  הצעתו  הכנת  לשם  בהשאלה  למועד   אשכוללמציע  עד 

שאי, בין בעצמו הגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע ר

ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה 

   אחרת.

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי   .17.8

המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות  המכרז על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי  

חשיבות או   ו,זכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת, המכרזויתר מסמכי ה

בהסכם במידה   רשויות האשכולמשקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם  

ו/או רשויות    ומטעמ   ו/או מי   אשכולה והוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי    שהצעתו תזכה

   .בעתיד – כולן או מקצתן  –האשכול 

ו/או בהליכי   אשכולנפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של הקבע בימ"ש מוסמך, כי   .17.9

שלא זכה   ציעבמכרז, יהיה זכאי המ  ציעהמכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המ
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מ לקבל  כאמור,  מהפגם  הכתוצאה  ההוצאות  אשכולאת  את  ורק  אך  זכייתו,  אי  עקב   ,

רכישת מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור    ערבות ובגיןכנת השהוציא בגין ההישירות  

לכל פיצוי אחר בגין  ו/או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה שלו  הנ"ל    ציעלא יהיה זכאי המ

הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי  

  אשכול הפי  לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כל  ציע המכרז ולמ

 . וו/או מי מטעמ

בי .17.10 המכרז   שמ"קבע  בהליכי  או  המכרזים  ועדת  בהחלטת  יסודי  פגם  נפל  כי  מוסמך, 

אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב   ציע ולא מ ציעהאחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המ

שזכההמ מ ציע  הי,  הודעת  עם  עבודתו  אשכולדית  להפסיק  עימו    ע"פ ,  שנחתם  החוזה 

את התמורה עבור העבודה    ציעשלם למת  רשות אשכול.  שלב שהואבכל    במסגרת המכרז 

לא תהיינה כל תביעות או טענות    ציע כפוף לתנאי החוזה ולמ  ההפסקהשביצע עד למועד  

 . ןמי מטעמ ו/או רשויות האשכול ו/או ו/או    אשכולאחרות מכל סוג שהוא כלפי ה

להשתתפותו    אשכולה .17.11 בקשר  למציע  שייגרמו  נזק  או  להוצאה  אחריות  בכל  נושא  אינו 

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

 המתאימה ביותר. 

 

 בכבוד רב,                 

 מנכ"לית   – את כהן-לי

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
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 :קבלןהצהרת ה

 אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו. 

 

 _________________________ 

 קבלןה

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד( 

 

 

 

 

 אישור 

 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כי ביום _________  

חתם/מו בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם המציע, כי אצל המציע  

דין   כל  פי  ועל  המציע  של  ההתאגדות  מסמכי  פי  על  הדרושים  האישורים  וכל  ההחלטות  כל  התקבלו 

 לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

 

  

 ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 1-א נספח

 2022/10פומבי  מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 קבלןהצעת ה 

 

 : ________________________ קבלןשם ה

 תאריך: ____________ 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 
 א.ג.נ.,

 
 2022/01מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות     הנדון:

 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים  רשויות ל וביוביות קומבי שירותי ביוביות

 
לאחר    ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעל/ת   ___________________ הח"מ,  אני 

צפוי/ה   אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליי  כי  בחוק,  שהוזהרתי  הקבועים  לעונשים 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 
בהזמנה   .1 המפורטים  לתנאים  מסכימים  הח"מ,  כל    להציעאנו  על  ו הצעות,  נספחיה,  מסמכיה 

ביחד   על  ההצעה"מסמכי    –הנקראים  וחתומה,  מצורפת  אותה,  וכוללים  ו",  נספחיה  מסמכיה 

 כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו. 

את   .2 בעיון  קראנו  כי  מצהירים  לרבותאנו  ההצעה  במסמכים יםהמפרטו   יםהחוז  מסמכי  עיינו   ,

שירותי  לוהעתידים כולם יחד להוות את החוזה    להציע הצעותהאחרים אשר צורפו לכתב ההזמנה  

רשויות האשכול, הדרכים בהן,  אנו מכירים את  . כמו כן  לרשויות האשכול  וביוביות קומבי   ביוביות

 . קווי הביוב, שוחות הביוב וכיוב' נתונים המשפיעים על הצעתנו

על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים    ההצעההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי   .3

הוצאות   השירותים  על  הצעתנומתן  את  ביססנו  לכך  בהתאם  וכי  לנו  ומוכרים  הננו    .ידועים 

ידיעה כשלהי  - הבנה או אי-א נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אימצהירים כי ל

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו.  כלשהו מתנאי מסמכי ההצעהשל תנאי  

בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם    יםהאמור תת את השירותים  הננו מתחייבים ל .4

  ים האמור  תת את השירותיםננו מקבלים על עצמנו לוה  המחיר  בהצעתיחד, לפי המחירים שהצענו  

 . ההצעהבמסמכי  רשויות האשכול כאמורהגמור של  ןלשביעות רצונ 

ש .5 לנו  ידוע  כי  מצהירים  האשכול  הננו  כי  רשויות  לנו  ידוע  אולם  איתנו,  להתקשר  חייבות  אינן 

כלפ  הינה  לחוד  יהצעתנו  וכל אחת  יחד  רשויות האשכול  שיצטרפו לאשכול  כל  רשויות  לרבות   ,

 . בעתיד

מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של האשכול, כאשר בתקופה זו    שלוש שניםלהינה  הצעתנו זו   .6

 . תוכלנה כל אחת מרשויות האשכול להתקשר עימנו בהתאם להצעתנו זו
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תתקבל,   .7 הצעתנו  ה אם  בידי  להפקיד  מתחייבים  ביצוע  הננו  להבטחת  בנקאית  ערבות  אשכול 

 העבודות עבור רשויות האשכול. 

ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז   .8

שירותי  ובחוזה ל  התקשרנו עם מי מרשויות האשכולוזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא  

 . ביובית

נוחל לבצע את העבודות נשוא מכרז זה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים  אנו מצהירים בזאת כי  .9

 .בו

אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש   .10

הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם אתנו  

ד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם וזאת אף אם  ו/או כנג

 ה של עיכובים בביצוען או הפסקתן. ובכל מקר  מתן השירותיםהתחלנו ב

האשכול   .11 ו/או    ותרשאי רשויות  זכויותילהמחות  את  והתחייבויותיהןלהסב  או  כלפינו  הן  כולן   ,

"( ללא צורך בהסכמתנו, ובלבד  עירוני תאגידהלן: ")ל  רשויות האשכול , לתאגיד בשליטת מקצתן

וההתחייבויות הזכויות  המחאת  את  בכתב  עצמו  על  קיבל  העירוני  כדי    .שהתאגיד  באמור  אין 

בכתב   מןעל עצ  ןלא קיבלשרשויות האשכול  להטיל על התאגיד העירוני אחריות או חבות כלשהי  

 כאמור. 

אליו עירוני  יהיה   חו הומ  תאגיד  כאמור  והתחייבויות  ולהמחותן  זכויות  לשוב  לרשויות    רשאי 

 . האשכול

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום לכך  

שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו  

י כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי המכרז, יוסבו לטובת הגורם  לטובת הממחה על ידי צד שליש

  14שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך  

הערבות   ידי  על  היא  אף  מובטחת  זו  התחייבות  כי  מובהר,  מכם.  בכתב  דרישה  מקבלת  יום 

 הבנקאית.

תנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו  הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ני .12

 .ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין  לתקופה הנקובה

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת   .13

ערוכה   בנקאית  הכלליםלפקודתכם  ערבות  בתנאים  המפורט  בסכום  להצעתנו  ם  א  .בהתאם 

תקבל, אתם תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית  הצעתנו לא ת

להגשת ההצעות. אם הצעתנו תתקבל,  יום מהמועד האחרון    120הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר  

ב נמציא לכם ערבות בנקאית  מועד חתימת החוזה, לאחר ש סמוך לאתם תשחררו את הערבות 

 מתאימה. 

מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו.  אנו   .14

גופים  זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או    כן הננו מצהירים כי הצעתנו 

וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז    ם שירותיםאחרים המגישים הצעות לביצוע אות

 בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז.או ולא פנינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה 
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רשויות האשכול לא ביקשו מהאשכול לצאת למכרז זה, כי    אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו .15

ולא  מתן השירותיםורשויות האשכול אינן חייבות להתקשר עימנו ל ו/או ,  כל טענות  לנו  יהיו 

חלקן, דרישות ו/אות תביעות מהאשכול או ממי מרשויות האשכול אם רשויות האשכול, כולן או  

 .נשוא מכרז זה מתן השירותיםלא יתקשרו עימנו בחוזה ל

שיעור של  השווה לסכום    ןביצוע ופיקוח על  מכרז זה  לאשכול עבור ניהול  במידה ונזכה אנו נשלם   .16

אשר תשולם בתוך    מכרז זה שתתקשר איתנו לפי  שנקבל ממי מרשויות האשכול  תמורה  כל  מ  2.5%

 . יום מיום קבלת כל תמורה מכל רשות מרשויות האשכול 30

 
 אנו מצהירים:  .17

 כי הצעתנו עומדת בתנאי המכרז. .17.1

הקב  .17.2 והסמכויות  המטרות  בגדר  היא  זו  הצעתנו  או  וכי  ובתקנונה  החברה  בתזכיר  עות 

 השותפות או בתקנות האגודה השיתופית. בהסכם 

הנ"ל  כי   .17.3 הגופים  בשם  לחתום  זכאים  הנ"ל    ושלאאנו  במסמכים  הגבלות  כל  קיימות 

 ההצעה. מסמכי המונעות בעדנו לחתום על  

ל כי   .17.4 הדרושים  והניסיון  המומחיות  הידע,  לנו  השירותיםיש  להציע  נשוא    מתן  ההזמנה 

 . הצעות

 שה" לצורכי מע"מ.נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורכי  .17.5

 נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. כי  .17.6

 נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.כי  .17.7

ומחייבים    , מתן השירותיםלרישיונות מתאימים  בעלי  כל קבלני המשנה שיועסקו על ידינו יהיו  כי   .18

ו מתחייבים לא לגלות  אנ  א אישור זה.לא תותר העסקתו של כל קבלן לל  וכירשויות  הקבלת אישור  

 ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים. 

כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור    ידוע לנו .19

 הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד התשלום.

במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי  אנו מוותרים על הצורך   .20

מילוי או הפרה של הוראה כלשהי  -או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי 

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט.  .21

מהיום האחרון להגשת   חודשים 6הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .22

 והמזמין רשאי להאריך תקופה זו.   ההצעות

 

 

 ________________                     __________________ 

 המציע                                  תאריך          

 ( מציע)מורשי החתימה וחותמות ה                                                                                            
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 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב'  

_______________/ המוכר/ת  ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה  

צפוי/ה   יהיה  כן  יעשה  לא  וכי אם  האמת  להצהיר את  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה  אישי,  באופן  לי 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי. 

 

 

 חתימה וחותמת    תאריך 

 

 

 _____________________    : מציעשם ה 

 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*: 

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון: 

 

 _____________________   מס' פקס: 

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה: 

 

 _____________________ איש קשר למכרז זה  

 

 מס' טלפון נייד של איש הקשר:  ________________ 

 

 

 

  מציעיש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את ה   הערה:*  

 .  [5-א ]נספח  בחתימתם
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 2-א נספח

 
 הצעת מחיר 

   2022/01פומבי  מכרזל
 

 קומבי וביובית  שירותי ביוביתל

 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים   לרשויות

 
 ( עותקים שניב  - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 
   –עבור פרק א'  .1

פרק של  כל הסעיפים  _ למחירי  ___ אנו מציעים הנחה בשיעור %____  -שירותי ביוביות   .1.1

שיעור ההנחה המינימאלי   .מחירון דקל לבניה ותשתיותב 64  -ו 48, 17, 16תתי פרקים  57

 . תפסל( 19%)למשל   20%-הצעה לשיעור הנחה נמוך מ  - 20%יהיה 

שלא נכללת בתכנית עבודה   )כולל שבתות וחגים(עבור קריאה מיוחדת    –שירותי ביוביות   .1.2

תתי פרקים    57פרק  למחירי כל הסעיפים של    אנו מציעים הנחה בשיעור %________  -

  -  15%. שיעור ההנחה המינימאלי יהיה  ל לבניה ותשתיותממחירון דק  64  - ו  48,  17,  16

 . תפסל( 14%)למשל  15%- הצעה לשיעור הנחה נמוך מ

 

פרק   .2 כל    -   קומביביוביות  שירותי    – '  ב עבור  למחירי   ________% בשיעור  הנחה  מציעים  אנו 

עבודות של  הקשורים ל   מחירון דקל לבניה ותשתיות ב  48-ו   17תתי פרקים    57פרק  של  הסעיפים  

)למשל    10%-הצעה לשיעור הנחה נמוך מ   -  10%. שיעור ההנחה המינימאלי יהיה  ביוביות קומבי

 . תפסל( 9%

 

 אחוז ההנחה הינו ביחס למחירון דקל העדכני במועד ביצוע הזמנת העבודה.  .3

 

 המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.  .4

 

כל   .5 את  כוללת  הנדרשות  ההצעה  הוצאות    לשםההוצאות  עובדים,  עלות  לרבות  המלא,  ביצועה 

 , לרבות כל תוספת שהיא. נסיעה, עלויות רכיבים, תקורות וכיוב'

 

או בכל חלק אחר ממנו, אינם חלים על ההתקשרויות    ,מחירון דקלבחלק ג' שבפרקי התוספות ש .6

 . רשויות האשכולמכוחו של מכרז זה, ולא יצטרפו לכל עבודה שתוזמן ע"י  
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 תאריך: ____________________________________________ 

 

 __________________________________ ______ שם המציע: _

 

 _____________________ ______שמות החותמים בשם המציע: _

 

   __ _____חתימה וחותמת של המציע:______________________

 

 

 עותקים   שניב  - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס
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 סעיפים במחירון דקל   של: 2-א  נספחל נספח

 57.016פרק : ניקוי וחיטוי קווי מים קיימים פרק: קווי מים, ביוב ותיעול תת

 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי   מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

57.016.0001 
הערה: המחירים שלהלן אינם 

 אספקת מים. כוללים תשלום עבור 
   הערה 

 

57.016.0010 
ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים עד  

 2קוטר "

   600עד  מ'

   600מ  מ'

57.016.0020 
כנ"ל, אך ניקוי וחיטוי קווי מים מעל  

 6ועד " 2קוטר "

   600עד  מ'

   600מ  מ'

57.016.0030 
כנ"ל, אך ניקוי וחיטוי קווי מים מעל  

 1ועד " 6קוטר "

   600עד  מ'

   600מ  מ'

57.016.0100 
  ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים 

 ש"ע  8תשלום ליום עבודה 
  1 י"ע 

 

 

 57.017פרק : צילום קווי מים וביוב פרק: קווי מים, ביוב ותיעול תת

 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי   מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

57.017.0010 

וביוב חדשים בכל צילום קווי מים 

קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות עד  

 מ'  400

  1 קומפ 

 

57.017.0020 

צילום קווי מים וביוב חדשים בכל 

קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות מעל  

 מ'  400

  1 מ'

 

57.017.0050 

צילום קווי מים וביוב פעילים בכל 

קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות עד  

 מ'  400

  1 קומפ 

 

57.017.0060 

צילום קווי מים וביוב פעילים בכל 

קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות מעל  

 מ'  400

  1 מ'

 

57.017.0110 

תוספת מחיר לצילום קווי מים וביוב  

חדשים עבור אישור מעבדה ופענוח  

צילום(, בהתאם  צילום )דוחות

  1 מ'

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
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 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  

 

 

31 

להנחיות הרשות למים ולביוב והרשות  

 הלאומית להסמכת מעבדות 

57.017.0120 

כנ"ל, אך תוספת מחיר לקווי מים  

וביוב פעילים עבור אישור מעבדה  

 )צילום ופענוח צילום )דוחות 

  1 מ'

 

57.017.0150 
תשלום ליום   צילום קווי מים וביוב  

 ש"ע  8עבודה  
  1 י"ע 

 

57.017.0300 

בדיקת אטימות לשוחות וקווי  

מים/ביוב/ניקוז קיימים בכל הסוגים  

דוח תוצאות   מים/אוויר, לרבותבלחץ 

 ש"ע  8תשלום לפי יום עבודה  בדיקה 

  1 י"ע 

 

57.017.0310 

בדיקת אטימות לשוחות וקווי  

מים/ביוב/ניקוז קיימים בכל הסוגים  

דוח תוצאות   בלחץ מים/אוויר, לרבות

  3תשלום לש"ע )מינימום  בדיקה 

 ש"ע(

  1 ש"ע

 

57.017.0320 

בדיקת לחץ לקווי מים קיימים מכל  

הסוגים והקטרים באמצעות שעון לחץ  

דיגטאלי ממוחשב,  וחישן מדידה

תשלום   לרבות דוח תוצאות בדיקה  

 ש"ע  8לפי יום עבודה 

  1 י"ע 

 

57.017.0330 

בדיקת לחץ לקווי מים קיימים מכל  

הסוגים והקטרים באמצעות שעון לחץ  

דיגטאלי ממוחשב,  וחישן מדידה

תשלום   בות דוח תוצאות בדיקה  לר

 ש"ע(  3לש"ע )מינימום 

  1 ש"ע

 

 

 57.048פרק : ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי בקרה  פרק: קווי מים, ביוב ותיעול תת

 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי   מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

57.048.0001 

המחירים שלהלן אינם    . 1הערות: 

 עבור אספקת מים. כוללים תשלום 

צילום קווי מים וביוב ראה תת  . 2

 .57.017פרק 

   הערה 

 

   600עד  מ' 57.048.0025



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
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ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים  

"8"6 )200 צילום   מ"מ(, לרבות 160

 והגשת דוחות הצילום 

  600מ  מ'

 

57.048.0027 
כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

 )מ"מ (315-250 10"12בקטרים "

   600עד  מ'

   600מ  מ'

57.048.0029 
כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

 )מ"מ (400-350 14"16בקטרים "

   600עד  מ'

   600מ  מ'

57.048.0030 
כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

 )מ"מ (500-450 18"20בקטרים "

   600עד  מ'

   600מ  מ'

57.048.0032 
כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

710) 22"28בקטרים "  מ"מ(  560

   600עד  מ'

   600מ  מ'

57.048.0034 
כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

900) 32"36בקטרים "  מ"מ(  800

   600עד  מ'

   600מ  מ'

57.048.0036 
כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

 מ"מ  1000בקוטר 

   600עד  מ'

   600מ  מ'

57.048.0050 

ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי  

  240בקרה לביוב ע"י ביובית בהספק 

בר, לרבות צוות   120ליטר/דקה לחץ 

  8  תשלום ליום עבודה )מפעיל ופועל( 

 ש"ע

  1 י"ע 

 

57.048.0060 

ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי  

  240בקרה לביוב ע"י ביובית בהספק 

בר, לרבות צוות   120ליטר/דקה לחץ 

  3)מפעיל ופועל( לפי ש"ע )מינימום 

 ש"ע(

  1 ש"ע

 

57.048.0100 

ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב  

  75.1ס"מ ובעומק עד  80בקוטר עד  

 מ'

   3עד  י"ח 

  3מ  י"ח 
 

57.048.0110 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תאי  

ס"מ ובעומק מעל   100בקרה קוטר  

 'מ 75.2מ' עד  25.1

   3עד  י"ח 

  3מ  י"ח 
 

57.048.0119 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תאי  

ס"מ ובעומק מעל   125בקרה קוטר  

 מ'  75.2מ' עד  25.1

   3עד  י"ח 

  3מ  י"ח 
 

57.048.0120 
ניקוי ושטיפה של תאי  כנ"ל, אך  

 מ'  25.5מ' עד   75.2בקרה בעומק מעל  

   3עד  י"ח 

   3מ  י"ח 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
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57.048.9010 
פתיחת סתימה ידנית בקווי ביוב  

 6"-4קוטר "

   1עד  י"ח 

   1מ  י"ח 

 16"– 8כנ"ל אך קוטר "  57.048.9020
   1עד  י"ח 

   1מ  י"ח 

57.048.9040 

קיימות,  ניקוי ידני של שוחות ביוב 

לרבות חיתוך שורשים, איסוף 

ופתיחת סתימה ידנית   הפסולת

תשלום ליום עבודה   )במידה ונדרש( 

 לפועל   ש"ע 8של 

  1 י"ע 

 

57.048.9050 

פתיחת סתימות וניקוי צנרת ביוב  

  ,אנשים( 2קיים ע"י ביובית עם צוות )

לרבות צילום של קטע הקו, לאחר  

 הניקוי 

   3עד  ש"ע

  3מ  ש"ע

 

 

 57.064 פרק : ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול )ניקוז( וקווי ניקוזפרק: קווי מים, ביוב ותיעול תת

 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי    מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

שלהלן    .1הערות:   57.064.0007 אינם  המחירים 

 כוללים תשלום עבור אספקת מים. 

מחירי השאיבה שלהלן אינם כוללים    .2

עבור הטמנה.  אגרת  עבור    תשלום 

הטמנה ישולם לקבלן בהתאם לקבלות  

העבודה או ע"י מזמין  ויאושרו    שיציג 

לפי הנחיות אחרות שיקבע היזם בחוזה  

 לפני תחילת העבודה. 

בקרה    .3 )קולטנים(    תאי    תפיסה 

 . 51.064  ראה תת פרק

תפיסה    .4 תאי  של  ושטיפה  לניקוי 

שמעל   בכמות    יח'    100)קולטנים( 

57.064.0130 סעיפים ראה 138. 

תאי    .5 של  ביובית  ע"י  לניקוי 

בש"ע/י"ע   ניקוז  וקווי  קליטה/תפיסה 

 ראה סעיפים  

0410 0420 ,57.064.0300 0304 . 

    הערה 

   5עד  יח'  57.064.0010



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
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בקרה  נ תא  של  ושטיפה  לניקוז  יקוי 

ובעומק    'מ 00.1/00.1במידות פנים של  

מ'. המחיר הינו להזמנה יומית   75.1עד  

 'יח 5מינימלית של 

   5מ  

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא בקרה   57.064.0020

של   פנים  במידות  מ  '  , 40.1לניקוז 

 1.00/1.20עד ובעומק' מ  1.75

   5עד  יח' 

   5מ  

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא בקרה   57.064.0030

פנים של   מ'    40.1/20.1לניקוז במידות 

מ'. המחיר   75.5מ' ועד   75.2ובעומק עד  

 'יח 5של    הינו להזמנה יומית מינימלית

   5עד  יח' 

   5מ  

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא בקרה   57.064.0040

פנים של   מ  '  80.1/20.1לניקוז במידות 

 או' מ  1.50/1.50

   5עד  יח' 

   5מ  

)קולטן(   57.064.0100 ושטיפה של תא תפיסה  ניקוי 

עד   ובעומק  אחת  רשת    'מ  25.1עם 

מינימלית   יומית  להזמנה  הינו  המחיר 

 'יח  5של 

   5עד  יח' 

   5מ  

של   57.064.0110 ושטיפה  ניקוי  אך  תאי   2כנ"ל, 

 רשתות  2תפיסה עם 

   5עד  יח' 

   5מ  

עבור ניקוי   0110.064.57תוספת לסעיף  57.064.0120

 רשת ושטיפה של תא תפיסה נוסף עם

   5עד  יח' 

   5מ  

תפיסה   57.064.0130 תאי  של  ושטיפה  ניקוי 

באורך   רשתות  עם  מ'   31)קולטנים( 

יח'   100מ' לכמות מעל   0.35.0ובעומק  

הינו   500ועד   המחיר  להזמנה  יח', 

 'יח 8מינימלית של   יומית 

   1 יח' 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תאי תפיסה   57.064.0132

מעל   לכמות  ועד    'יח 500)קולטנים( 

 'יח 1000

   1 יח' 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תאי תפיסה   57.064.0134

מעל   לכמות  ועד    'יח 1000)קולטנים( 

 'יח 1500

   1 יח' 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תאי תפיסה   57.064.0136

מעל   לכמות  ועד    'יח 1500)קולטנים( 

 'יח 2000

   1 יח' 
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כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תאי תפיסה   57.064.0138

 'יח 2000)קולטנים( לכמות מעל  

   1 יח' 

קוטר   57.064.0200 ניקוז  קווי  של  ושטיפה  ניקוי 

 ס"מ  40

   600עד  מ'

   600מ  מ'

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0205

 ס"מ  60קוטר 

   600עד  מ'

   600מ  מ'

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0210

 ס"מ  80קוטר 

   600עד  מ'

   600מ  מ'

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0215

 ס"מ  100קוטר 

   600עד  מ'

   600מ  מ'

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0220

 ס"מ  120קוטר 

   600עד  מ'

   600מ  מ'

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0225

 ס"מ  140קוטר 

   600עד  מ'

   600מ  מ'

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0230

 ס"מ  160קוטר 

   600עד  מ'

   600מ  מ'

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0235

 ס"מ  180קוטר 

   600עד  מ'

   600מ  מ'

)קולטן(   57.064.0260 ושטיפה של תא קליטה  ניקוי 

מ"מ ובאורך עד   40וקו ניקוז בקוטר עד  

הבקרה   30 לתא  עד  הקליטה  מתא  מ' 

הקרוב בקו ניקוז ראשי, לרבות פירוק  

היציקה,   רשתות  של  מחדש  והתקנה 

רשת   לחיבור  מיוחדים  ברגים  סגירת 

שהצטבר   חול  שאיבת  הקולטן, 

והשלמת ברגים חסרים לרשת )במידה  

של    ונדרש(. קומפ'  עבור  הינו  המחיר 

באורך   ניקוז  וצינור  קליטה  תא  ניקוי 

מעל   30עד   מינימלית  בהזמנה  מ', 

ועד   600 ניקוז 1000מ'  קווי    ,מ' 

לפחות   של  יומית  בתפוקה 

 קומפלטים  10

   1 קומפ 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא קליטה   57.064.0262

מינימלית    )קולטן( וקווי ניקוז, בהזמנה

 מ' קווי ניקוז  1500מ' ועד   1000מעל 

   1 קומפ 
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כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא קליטה   57.064.0264

בהזמנה ניקוז,  וקו  מינימלית    )קולטן( 

 מ' קווי ניקוז  2000מ' ועד   1500מעל 

   1 קומפ 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא קליטה   57.064.0266

בהזמנה ניקוז,  וקו  מינימלית    )קולטן( 

 מ' קווי ניקוז  3000מ' ועד   2000מעל 

   1 קומפ 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא קליטה   57.064.0268

בהזמנה ניקוז,  וקו  מינימלית    )קולטן( 

 מ' קווי ניקוז  4000מ' ועד   3000מעל 

   1 קומפ 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא קליטה   57.064.0270

בהזמנה ניקוז,  וקו  מינימלית    )קולטן( 

 מ' קווי ניקוז  5000מ' ועד   4000מעל 

   1 קומפ 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא קליטה   57.064.0272

בהזמנה ניקוז,  וקו  מינימלית    )קולטן( 

 מ' קווי ניקוז  5000מעל 

   1 קומפ 

ניקוי ושטיפה של תאי ניקוז/ביוב וקווי   57.064.0300

בהספק   ביובית  ע"י    240ניקוז/ביוב 

לחץ   צוות   120ליטר/דקה  לרבות  בר, 

של    תשלום ליום עבודה  )מפעיל ופועל(  

 ש"ע  8

   1 י"ע 

ניקוי ושטיפה של תאי ניקוז/ביוב וקווי   57.064.0304

בהספק   ביובית  ע"י    240ניקוז/ביוב 

לחץ   צוות   120ליטר/דקה  לרבות  בר, 

 שעות  3תשלום מינימום    )מפעיל ופועל(  

   1 ש"ע

ניקוי ושטיפה של תאי ניקוז/ביוב וקווי   57.064.0306

משאבת   עם  משאית  ע"י  ניקוז/ביוב 

קה  ליטר/ד 480לחץ פורק גדול בהספק 

)מפעיל  150לחץ   צוות  לרבות    בר, 

 ש"ע  8תשלום ליום עבודה של  ופועל( 

   1 י"ע 

ניקוי ושטיפה של תאי ניקוז/ביוב וקווי   57.064.0308

משאבת   עם  משאית  ע"י  ניקוז/ביוב 

ליטר/דקה   480לחץ פורק גדול בהספק 

)מפעיל  150לחץ   צוות  לרבות    בר, 

 ש"ע  3תשלום מינימום  ופועל( 

   1 ש"ע

ניקוי ושטיפה של תאי ניקוז/ביוב וקווי   57.064.0312

משאבת   עם  משאית  ע"י  ניקוז/ביוב 

   1 י"ע 
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ליטר/דקה   500לחץ פורק גדול בהספק 

)מפעיל  200לחץ   צוות  לרבות    בר, 

 ש"ע  8תשלום ליום עבודה של  ופועל( 

ניקוז/ביוב וקווי  ניקוי ושטיפה של תאי   57.064.0314

משאבת   עם  משאית  ע"י  ניקוז/ביוב 

ליטר/דקה   500לחץ פורק גדול בהספק 

)מפעיל  200לחץ   צוות  לרבות    בר, 

 ש"ע  3תשלום מינימום  ופועל( 

   1 ש"ע

ניקוי ושטיפה של תאי ניקוז/ביוב וקווי   57.064.0340

משאבת   עם  משאית  ע"י  ניקוז/ביוב 

קומבי"   "סופר  מסוג  גבוה  מים  לחץ 

לחץ   550בהספק     ,בר 250ליטר/דקה 

ופועל(   )מפעיל  צוות  תשלום    לרבות 

 ש"ע  8ליום עבודה של 

   1 י"ע 

ניקוי ושטיפה של תאי ניקוז/ביוב וקווי   57.064.0342

מ ע"י  משאבת  ניקוז/ביוב  עם  שאית 

קומבי"   "סופר  מסוג  גבוה  מים  לחץ 

לחץ   550בהספק     בר 250ליטר/דקה 

ופועל(   )מפעיל  צוות  תשלום    לרבות 

 ש"ע  3מינימום 

   1 ש"ע

ניקוי ושטיפה של תאי ניקוז/ביוב וקווי   57.064.0344

משאבת   עם  משאית  ע"י  ניקוז/ביוב 

"הייבר   מסוג  גבוה  מים  לחץ 

בהספק  קומבי/רוטופין"  

לחץ 750 לרבות   250  ליטר/דקה  בר, 

ופועל(   )מפעיל  ליום    צוות  תשלום 

 ש"ע  8עבודה של 

   1 י"ע 

ניקוי ושטיפה של תאי ניקוז/ביוב וקווי   57.064.0346

משאבת   עם  משאית  ע"י  ניקוז/ביוב 

"הייבר   מסוג  גבוה  מים  לחץ 

בהספק   קומבי/רוטופין" 

לחץ 750 לרבות   250  ליטר/דקה  בר, 

)מ  ופועל(  צוות  מינימום    פעיל  תשלום 

 ש"ע  3

   1 ש"ע

ניקוי ושאיבה של תאי ניקוז/ביוב וקווי   57.064.0350

ביוב   שואב  משאית  ע"י  ניקוז/ביוב 

   1 י"ע 
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מ"ק משולב עם   16בנפח מיכל שאיבה  

בהספק   לחץ  ליטר/דקה    240משאבת 

)מפעיל   120לחץ   צוות  לרבות  בר, 

 ש"ע  8של   תשלום ליום עבודה ופועל( 

ניקוי ושאיבה של תאי ניקוז/ביוב וקווי   57.064.0352

ביוב   שואב  משאית  ע"י  ניקוז/ביוב 

מ"ק משולב עם   16בנפח מיכל שאיבה  

בהספק   לחץ  ליטר/דקה    240משאבת 

בר, לרבות צוות )מפעיל ופועל(   120לחץ  

 ש"ע  3תשלום מינימום  

   1 ש"ע  

ניקוי ושאיבה של תאי ניקוז/ביוב וקווי   57.064.0360

ניקוז/ביוב ע"י משאית שאיבה יבשה/  

ומשקעים   חומרים  לשאיבת  רטובה 

צוות לרבות  ובוצה'',  ''חול    יבשים 

תשלום ליום עבודה של    )מפעיל ופועל(  

 ש"ע  8

   1 י"ע 

ניקוי ושאיבה של קווי ניקוז/ביוב ותאי   57.064.0362

שאיבה   משאית  ע"י  בקרה/תפיסה 

חומרים   לשאיבת  רטובה  יבשה/ 

שים ''חול ובוצה'', לרבות  ומשקעים יב

ופועל(    צוות מינימום    )מפעיל  תשלום 

 ש"ע  3

   1 ש"ע

ניקוי ידני של תאי בקרה לניקוז, לרבות   57.064.0400

אטומות לשקיות  הפסולת    איסוף 

הכביש   בשולי  ליום    והנחתן  תשלום 

 ש"ע לפועל  8עבודה של 

   1 י"ע 

ניקוז   57.064.0410 צנרת  וניקוי  סתימות  פתיחת 

ותאי ניקוז קיימים ע"י ביובית בהספק  

לחץ   240 לרבות   120ליטר/דקה  בר, 

הינו  המחיר  ופועל(.  )מפעיל    צוות 

 שעות  2לעבודה עד 

   1 ש"ע

כנ"ל, אך פתיחת סתימות וניקוי צנרת   57.064.0420

ניקוז קיימים ע"י ביובית   .ניקוז ותאי 

 שעות  2המחיר הינו לעבודה מעל  

   1 ש"ע
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   3-אנספח 

   01/2022פומבי   המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 מערבי איגוד ערים אשכול רשויות גליל 

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום    _____  סניף _________אנו הח"מ בנק    ___________לבקשת  

  )המציע(  _______________שתדרשו מאת  שקלים חדשים    אלף(  חמישים  )במילים:  00005,עד לסך  

 .01/2022פומבי  בקשר עם מכרז

 

 

 . 15/02/2022למדד המחירים לצרכן הידוע ביום צמוד  סכום הערבות 

, לרבות הפרשי  אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות

בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי    הצמדה למדד הידוע ביום דרישתכם,

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם    -להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ספק  

 בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי. 

תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא    מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא

 חולט. 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. 

 . 31/08/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 בכבוד רב,             

                                                                                ____________________ 

    )בנק(             
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 4-אנספח 

 01/2022מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד מ

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד 

 הגשת ההצעות המאשרת 

 כי המציע הינו תאגיד רשום   

 המתנהל על פי דין  
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 5-אנספח 

 01/2022מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד מ

 

 רו"ח על זכויות החתימה במציעאישור עדכני של עו"ד או 

 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 

 

 

 אישור זכויות חתימה  הנדון:

 

המציע:  של  רו"ח**   / כעו"ד  המשמש  רו"ח**,   / עו"ד   _________________________ הח"מ,  אני 

שאי ההצעה  גבי  על  כי  בזה  מאשר  התאגיד(,  ומס'  התאגיד  )שם  זה  ____________________  שורי 

ה"ה   חתימת  וכי   _____________________   ,_____________________ ה"ה  חתמו  לה  מצורף 

________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את  

 שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

 

 

      

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח          

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר. 
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 6-אנספח 

 01/2022מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד מ

 

 :יש לצרף

להוראות    .1 בהתאם  כדין  ספרים  ניהול  בדבר  רו"ח  או  שומה  מפקיד  תקף  אישור 

 . 1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל    .2

 .  1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ומע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 . (8-א -ו 7- ים א)נספח להלן יםהמופיע יםבנוסח  יםתצהיר  .3
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 7-אנספח 

 

 2022/01מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד מ

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר 

 

 

לאחר    ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעל/ת   ___________________ הח"מ,  אני 

בחוק,   הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליי  כי  שהוזהרתי 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

 

 (."מציע"האני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

התשל"ו .2 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  האישית,  מידיעתי  זה  תצהירי  עושה    1976- אני 

אשכול  ערים    איגוד  של   01/2022ממכרז פומבי  ( וכחלק  "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  

 . רשויות גליל מערבי

 

 [ בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

 ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה    מציע עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע ה

בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  

 ;1987-ר מינימום, התשמ"זולפי חוק שכ  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 

 –או 

 

 ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות    מציעעד למועד עריכת תצהירי זה ה

גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  

התשנ"א  הוגנים(,  תנאים  והבטחת  התשמ"ז  1991-כדין  מינימום,  שכר  חוק  ,  1987- ולפי 

לפחות  אחת  שנה  חלפה  הנ"ל  למכרז  ההצעה  הגשת  למועד  עד  ההרשעה    ואולם,  ממועד 

 האחרונה.  

 

,  מציעהצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם ה .4

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו. 
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 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

  תאריך 

 

 

 חתימת המצהיר/ה  

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב'  

____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת  

צפוי/ה יהיה  כן  יעשה  לא  וכי אם  האמת  להצהיר את  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה  אישי,  באופן    לי 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי. 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת    תאריך 
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 8-אנספח 

 

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  אני הח"מ __________ ת.ז.  

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

איגוד ערים אשכול רשויות  של    01/2022הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'    .1

אני מכהן כ_______________    , כמורשה מטעם המציע במכרז."(אשכולה )להלן: "  גליל מערבי

 והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

וייחתם בין המציע למי  ה  ידי-עלככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז   .2 אשכול 

הסכם קבלן האשכול  כי במהלך תקופת  מרשויות  כל תקופת    ההסכם, מתחייב המציע  )לרבות 

לחוק עסקאות גופים   1ב 2בסעיף  המועסקים מטעמו, את האמור  מוארכת( לקיים כלפי  ההסכם  

 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_________________  הנני מאשר כי היום

עוה"ד  ___________________ בפני  מרחוב  _______________,   ,____________________   ,

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

  ו וחתם עליה בפני. אישר את נכונות תצהיר

 

 _______________ 

 דין -עורך          

 )חתימה וחותמת(     
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 9-אספח נ

 01/2022פומבי   המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי 

 

 לכבוד 

 _____________ 

 

 

 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים  הנדון: 

   31/12/2020וביום  31/12/2019וביום  31/12/2018שנסתיימו ביום 

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 

 _________.   הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת . א

 

ה . ב הכספיים  להדוחות  חברתכם  של  יום  לו  31/12/2019יום  לו  31/12/2018יום  מבוקרים/סקורים 

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 31/12/2020

 

 לחילופין:

 

יום  לו   31/12/2019יום  ל ו  31/12/2018יום  הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לימים ל

 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.   31/12/20200

 

ל . ג לימים  )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דוח  יום  חוות 

אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב    31/12/2020יום  ל ו  31/12/2019יום  לו   31/12/2018

 (.2או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד ) 

 

 לחילופין:

 

יום  מים לי חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ל

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו    31/12/2020יום  ל ו  31/12/2019יום  לו   31/12/2018

 השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
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 לחילופין:

 

/ דוח הסקירה שניתנה   יום  לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים לחוות הדעת 

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות    31/12/2020יום  לו   31/12/2019יום  לו  31/12/2018

 כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 

  

  31/12/2019יום  לו  31/12/2018יום  בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לימים ל

  1,200,000-הינו גבוה מ / שווה ל  2020-2018שנים  המחזור הכספי של חברתכם ל    31/12/2020יום  לו

 שירותי ביוביות ל₪ 

 )או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים(.   . ד

 

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל.  אינוהמציע 

 

 

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 רו"ח  חתימת וחותמת         

 

 

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.
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 10-אנספח 

 01/2022ומבי פהמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  

 

, לפיו המציע מורשה  לטיפול בפסולת הסכם בתוקף בין המציע לבעל אתר

 . אתר בכל תקופת ההסכם, ככל שהמציע יזכה במכרזפנות את השפכים ל ל

 

מאושר  רישיון עסק של האתר ואישור של המשרד להגנת הסביבה כי האתר 

 . לפינוי השפכים וגבבה לרבות הטמנה
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 11-אנספח 

 01/2022פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  

 מסמכים המעידים כי המציע הינו בעלים של ביוביות. 
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 12-אנספח 

 01/2022פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  

 

  ,1997-רישיון מוביל להובלה בשכר בהתאם לחוק שירותי ההובלה התשנ"ז

 ההצעות במכרז זה נכון למועד האחרון להגשת   בתוקףע"ש המציע 
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 13-אנספח 

 01/2022פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  

 

 ע"ש המציע הסביבה להובלת שפכיםאישור בתוקף מאת המשרד להגנת  
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 14-אנספח 

 01/2022פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  

 

ע"ש המציע בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה   רישיון עסק 

 2013-, תשע"ג(ג לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי 5.3לפי פריט 
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 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  
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 15-אנספח 

 01/2022פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  

 

לצילום קווי מים וביוב ובהסמכת  ע"ש עובד של המציע   תעודת הסמכה 

להסמכת מעבדות, לפי   צילומי קווי מים וביוב מאת הרשותמעבדה לפענוח 

הלאומית להסמכת מעבדות למעבדות   הרשות   הנחיות) TR-0019-1נוהל 

. במקרה והמציע יבצע עבודות צנרת מים וביוב( לצילות הסמכההמבקשות  

צילום קווי מים וביוב באמצעות קבלן משנה, יצורפו הסמכות שקיבלו עובדי  

להסמכת מעבדות ורישיון תקף ואסמכתאות שקבלן   קבלן המשנה מרשות 

 ₪  100,000שנים בהיקף של  3משנה הינו בעל ניסיון של לפחות 

 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  
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 61-אנספח 

 01/2022פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  

 הציוד הנדרש במכרז זה הצהרת המציע כי ברשותו  

 

 

 תצהיר

בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר    מציעהריני להצהיר, כי הנני המוסמך להצהיר בשם ה

  ( כדקלמן: "מציע"ה _____________________________ )להלן בשם 

 המציע המחזיק כלים לפי הפירוט הבא: .1

 עבור פרק א' בלבד:  .1.1

בעלת מיכל בנפח    ומעלה.  2017מסוג משולבת קטנה, משנת ייצור    ( 1אחת )ביובית   .1.1.1

 . ליטר בדקה  250אטמו' וספיקה של   130ובעלת משאבה בלחץ  , מ"ק לפחות 5

לחץ של לפחות  בעלת משאבת    ומעלה,  2017, משנת יצור  (1אחת )  ביובית משולבת .1.1.2

 .אטמוספירות 142ליטר לדקה ולחץ של  420

 ומעלה.   2017מסוג ביובית לחץ, משנת ייצור   (1ביובית אחת ) .1.1.3

  2017, משנת ייצור  לפחות  קו"ב  15  עם מכלית בנפח  (1אחת )  דולהמשאית שאיבה ג .1.1.4

 ומעלה. 

  ומעלה.   2017(, משנת ייצור 1משאית שטיפה רגילה אחת )  .1.1.5

1.1.6. ( צינור    עבודות שרווללפתיחת סתימות ושטיפות קווי ביוב קטנה ל  (1רכב אחד 

 ביוב, שיקום שוחות ביוב. 

1.1.7. ( אחת  ניידת  " 1משאבה  בקוטר  לשאיבת  4(,  של  ,  בספיקה  מק"ש    200שפכים, 

 לפחות. 

  2017משנת ייצור    (1ביובית מסוג קומבי )עם שאיבה וסינון( אחת )  –עבור פרק ב' בלבד   .1.2

 ומעלה. 

 ב':-עבור פרק א' ו .1.3

 מד מים ואל חוזר מתאים.   .1.3.1

מעלות    360ניידת צילום, למערכת ביוב ותיעול, כולל מד מטרים, מד שיפוע וכיוון   .1.3.2

 כל היקף התקדמות הרובוט.  ועינית להסתכלות סביב 

 חליפות ביוב.  .1.3.3

 כפפות ארוכות וכפפות עבודה וחלוק אטום  .1.3.4

 מגפיים.  .1.3.5

 . מוגני התפוצצות פנסים .1.3.6

 אפודים זוהרים.  .1.3.7



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  
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 ציוד מגן אישי וצוותי לפי נספח הבטיחות המצורף.  .1.3.8

 ציוד לניקוי וחיתוך שורשים, בתוך צנרת הביוב ו/או שוחות הביוב.  .1.3.9

 כל הקטרים. דיזות מיוחדות לניקוי קווים, ב .1.3.10

 מכשור לגילוי גזים במערכת ביוב.  .1.3.11

 . , בכל הקטריםפקקים לסתימת קווי ביוב .1.3.12

 . 8-16 -ו  3-6יחידות לצינורות בקוטר  4 –פקקים מתנפחים אוניברסליים  .1.3.13

מ' כל אחד, כולל מערכת המברשות והספירלות    30סטים באורך    2מקלות ניקוי   .1.3.14

 . לכל סט לצנרת ביוב

 נלווה, לביצוע עבודות שאיבה. גנרטור וציוד  1 .1.3.15

 מ"א לפחות. 100רזרבי לביובית באורך של  3/4צינור לחץ "  .1.3.16

 מ"א לפחות.  100רזרבי לביובית באורך של  1צינור לחץ " .1.3.17

 חצובה.  .1.3.18

 כננת בלימה.  .1.3.19

 הנלווים. שקיות מתאימות לאיסוף .1.3.20

 

 . אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי על החתום .2

 

 

 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                         

 

 

 אישור

. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי  אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר

מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי באופן אישי,  

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  

 את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.  הקבועים בחוק, אישר/ה

את   מציעמר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם ה מציעהריני לאשר כי בהתאם להחלטות ה

 ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 

 _________________ 

 עו"ד )חתימה + חותמת( 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  
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 71-אנספח 

 01/2022מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד מ

   קומביות ביוביאו   / ו קבלת שירותי ביוביותנוסח אישור על  

 ( מקבל שירות)יש לצרף אישור נפרד מכל   

 

  קומבי ביוביותאו  /ו ביוביותקבלת שירותי אישור על   :הנדון

 

של אני החתום מטה מאשר בזה כי ____________________________ )שם המשתתף( מס' רשום  

וכיוב'(   ח.פ  )ת.ז.,  "  _______________ _____ המשתתף  עבור  המשתתף)להלן:  ביצע   )"

 . שירותי ביוביות( מקבל השירות___________________________ )שם 

 

 

 . _עד תאריך _____________ מתאריך __________  ניתן למקבל השירותשירות ביוביות 

 ._עד תאריך ___________ __ ניתן למקבל השירות מתאריך __________ קומבי ביוביותשירות 

עד תאריך  __ ניתן למקבל השירות מתאריך __________ עבודות צילום קווי ביובשירות 

 ____________ . 

 

 

 

 ופרטי המאשר:מקבל השירות פרטי 

 

   העבודה  מקבל השירות

 

 

 תפקיד   טלפון   שם ושם משפחה של המאשר 

 

 

  

 

 

 ____________ תאריך: 

 

 

 . _____________________או מנכ"ל הרשות המקומית  גזבר הרשות המקומית חתימה וחותמת



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  
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 81-אנספח 

 2022/01מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד מ

 הצעותמציע בדבר אי תאום   /קבלןהצהרת ה

 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 א.ג.נ.

 

 לרשויות  קומבי וביוביות שירותי ביוביותל 2022/01  פומביהצעה במכרז הנדון: 

   אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

 

 תצהיר

להחלטות   כי בהתאם  להצהיר,  מיום _________ הריני   _____________________________ ___  

בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר    מציע( הנני המוסמך להצהיר בשם ה "מציע"ה)להלן  

  כדקלמן: 

 ו/או מציע פוטנציאלי.  קבלןבמכרז עם כל   מציע לא תיאם את הצעתוה .3

ה  להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנ   ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו  נותן שירותיםמ  מציע לא מנעה .4

 לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור. 

מתחייבה .5 מעטפות    מציע  פתיחת  לשלב  עד  לאחרים,  ההצעה  פרטי  גילוי  את  ולמנוע  לגלות  שלא 

 המכרז.

 . םבאתי על החתו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיהאני מצהיר/ה כי זהו  .6

 

 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                         

 

 אישור

. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי  אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר

מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי באופן אישי,  

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  

 את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.  הקבועים בחוק, אישר/ה

את   מציעמר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם ה מציעהריני לאשר כי בהתאם להחלטות ה

 ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 _________________ 

 עו"ד )חתימה + חותמת( 

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  
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 91-אנספח 

 2022/01מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד מ

 קרבה משפחתית לעובד רשות מקומית מציע בדבר   /קבלןהצהרת ה

 או חבר מועצה ברשות המקומית 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  
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 מועצה  הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר

 לכבוד  

 "( האשכול " -  )להלן איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 הוראות הסעיפים הבאים: אשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את ה

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או    10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

בכלל   .ב גם  קיימת  זהה  הציבור  של    12הוראה  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  מניעת  הכללים 

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן: 1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או    בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

בכלל   .ב גם  קיימת  זהה  הציבור    12הוראה  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  מניעת  הכללים  של 

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה נוגע  1950-, תשי"אלצו המועצות המקומיות )א(  142סעיף   .3

על  בעקיפין,  או  במישרין  על-מעוניין  על  עצמו  חוזה  - ידו  בשום  סוכנו,  או  שותפו  או  זוגו  בן  ידו 

 שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה. 

 

 , כדלקמן: 1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

ר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על "חב .ג

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או    10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

בכלל   .ד גם  קיימת  זהה  הכללי  12הוראה  הציבור  של  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  מניעת  ם 

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי  בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח   .5

ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות מרשויות  

 . כולהאשכול או עובד האש

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .6

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  
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לדירקטוריון   .7 המתירות  ההוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין 

יהיה   שלא  ובלבד  כאמור  התקשרות  להתיר  הפנים  שר  החלטת  עפ"י  או  חבריו  ברוב  האשכול 

 בתום לב.בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו 

 

 

 הצהרה 

 

, מצהיר  _______ן להשתתף במכרז מס' יאני הח"מ ___________________________ המעוני

 ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 

 : קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

)מחק את המיותר(   יש/איןבין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול   א.

 לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף. 

)מחק את המיותר( לאחר   יש/איןלתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי,   ב.

בהון או ברווחים, ואין    10%מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  

 אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי. 

לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד באשכול ו/או באיזו מרשויות    יש/אין ג. 

 האשכול. 

 

ת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית  ידוע לי כי ועד .2

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.  .3

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 ימת המציע: _______________________     שם המציע: _____________________  חת
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 ' ב ךמסמ

 

 

 זההחו

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד 

 01/2022פומבי  ממכרז
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 החוזה –'  מסמך ב

 01/2022ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד 

 20____ ________ לחודש _______ שנת  , ביום_______שנערך ונחתם ב

 

 ב י ן

 

 המקומית< >הרשות 

 _____ _______  לצורכי חוזה השכתובת

רשות "האו  "המזמין")להלן: 

 ("המקומית

 מצד אחד 

 

 ל ב י ן 

 _____________________________ 

 ________________________ _ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

 _____________________________ 

 ( "נותן השירותים")להלן: 

 מצד שני 

 

מס'   להלן בחוזה, על יסוד מכרז  ים המתואר   קבלת שירותיםב  נתי ימעונ   רשות המקומיתוה :הואיל

 "המכרז"   :להלןבהתאמה  )שנערך ע"י איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי    01/2022

 (;"האשכול"ו

 

השירותיםו :והואיל הצעה    נותן  המכרז  הגיש    _____________________מיום  במסגרת 

 (;"ההצעה" :נשוא המכרז )להלן  ביות קומביוביו ביוביותשירותי ל

 

 היא ההצעה הזוכה במכרז;  נותן השירותיםוהצעת   :והואיל

 

 בחוזה זה;  נותן השירותיםוהרשות המקומית הינה חברה באשכול, ורשאית להתקשר עם   והואיל:

 

נשוא  לספק את השירותיםעל פי הוראות כל דין    ךא מוסמומצהיר כי ה   נותן השירותיםו :והואיל

להוראות כל   בהתאם  לבצע את העבודותומתחייב    ,על נספחיו  חוזהכמפורט ב  ,זה  חוזה

 ; דין
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המיומנות והניסיון    ,הידע בעל ו מצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינ  נותן השירותיםו :והואיל

ל ו  אספקת השירותיםצורך  הדרושים  הא  ובידיכאמור  וכוח האדם כל  מצעים, הכלים 

הינ  ביותר  גבוהההברמה    לאספקת השירותיםהמיומן, הדרושים   על  לקבל    ן מוכ  ווכי 

 ; שירותי ביוביות קומביו/או  שירותי ביוביתאת ו עצמ

 

הכל כאמור בתנאי  , ואספקת השירותיםאת    לספקמעונינת למסור    הרשות המקומיתו :והואיל

 חוזה זה להלן; 

 

סיק  בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מע  עלמסכימים כי התקשרות זו תהיה    והצדדים :והואיל

המקומיתבין   השירותיםלבין    הרשות  וזאתנותן  היתר,  ,  בין  בתנאי    בהתחשב, 

   ;סיקההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מע

 

עצמה את הוראות חוזה זה והרשות המקומית חתמה על הצהרה לפיה היא מקבלת על   :והואיל

 . והוראות מסמכי המכרז

 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.   1.1

בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה    והתמצאות  כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות 1.2

 ולא ישמשו לצרכי פירושו.  

 : הגדרות 1.3

 . חוזה זה על נספחיו   -" חוזה זה" / "החוזה" 1.3.1

מס'     -  "המכרז" 1.3.2 ידי    01/2022מכרז  על  פורסם  אשכול  אשר  ערים  איגוד 

 . על נספחיו ,רשויות גליל מערבי

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי;    - האשכול 1.3.3

אזורית מטה אשר, המועצה  העיריית עכו,  עיריית נהריה,     -רשויות האשכול  1.3.4

אזורית מעלה  המועצה  ה מקומית בית ג'אן,  המועצה  ה תרשיחא,  -עיריית מעלות

מקומית  ה מועצה  ה  ,מקומית חורפישהמועצה  המקומית שלומי,  המועצה  היוסף,  

ורדים,   מזרעה,  המועצה  הכפר  פסוטה,  המועצה  המקומית  ועצה  מהמקומית 

מעיליא  ה תפןהמועצה  והמקומית  מגדל  תעשייתית  רשות  מקומית  כל  וכן   ,

שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים במכרז, וכן איגוד ערים אשכול  

 רשויות גליל מערבי ואשכול גליל מערבי בע"מ; 

עליי שמ -  המפקח 1.3.5 על  רשות מרשויות האשכול  ידי  -תמנה  כאחראי לפקח 

 ;נשוא מכרז זה השירותיםביצוע 
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  הזוכה במכרז זה;השירותים   נותן   - נותן השירותים 1.3.6

הזוכה במכרז זה   נותן השירותיםשיתקשר עם  משנה  קבלן     -  המשנה קבלן  1.3.7

 לצורך מתן שירותים; 

גדול    לאגרת נוזליםהיא משאית ביוב שעליה מורכב מיכל    ביובית    -  ביובית 1.3.8

ויחידת לחץ. שני החלקים הללו מאפשרים    יחידת שאיבה  –המורכב משני חלקים  

לביובית לבצע מגוון תיקונים וטיפולים הנוגעים למערכת הביוב. יחידת הלחץ של  

היא כך,  מאוד.  גבוהה  ובעוצמה  גדולה  בכמות  מים  להזרים  מסוגלת    הביובית 

הביוב. של  יסודי  ניקיון  ולבצע  גדולות  ביוב  סתימות  לפתוח  יחידת    מסוגלת 

השאיבה של הביובית כוללת משאבת ואקום המאפשרת לביובית לבצע פעולות  

שאיבה בעוצמה גבוהה. כך היא מסוגלת לתקן נזקים שקיימים במערכת ולשאוב  

 ;ים, בורות ביוב, בורות שומן וכו'הצפות מ 

 ; זרימת מים ו/או שפכים מהמתקנים החוצה   - דליפה 1.3.9

ביוב מעפר, תחנות שאיבה     - ביוב מתקני 1.3.10 בריכות  בורות רקב,  בורות סופגים, 

 ; ומתקני טיפול בשפכים

קרה בהם השפכים זורמים מערכת של ביבים עם שוחות ב   - קווי גרביטציה 1.3.11

 ; בגרביטציה

ד נקודת שפיכתו  ע קו היוצא מתחנת שאיבה לביוב והזורם בלחץ   - קווי סניקה 1.3.12

 ; לקו גרביטציוני

מתקני הביוב    ,כל הביבים קווי הניקוז והמים  -  מערכות ומתקני תשתיות זורמות 1.3.13

ת"ש בכלל  שאיבה(  ו)תחנ  והמים  פעילות  ת  בתחום  בשפכים  טיפול  ומתקני 

 רשות; ה

מהם  וכל הנובע    ,מתן שירותי ביוביתלנשוא הסכם זה    עבודותה  - העבודות 1.3.14

דין   כל  ע"פ  כמתחייב  ו/או  כמקובל  ו/או  טבעי  נהלים,    לרבותבאופן  כללים, 

הנחיות וכיו"ב של כל גוף ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל במועד חתימת הסכם  

כל   וכן  ההתקשרות,  תקופת  במשך  לעת  מעת  שישונה  ו/או  שיחול  כפי  ובין  זה 

פי מסמ  נותן השירותים העבודות וההתחייבויות שעל   עבור    כי החוזהלבצע על 

 רשויות האשכול, והכל כמפורט במסמכי מכרז זה ונספחיו;

המ  עבודהתכנית     - עבודה תכנית 1.3.15 ע"י  ל   פקח שתוכן  ותועבר  נותן  בכתב 

 השירותים;

 הזמנת עבודה לעבודה שאינה כלולה בתכנית העבודה; - הזמנת עבודה  1.3.16

סוכות, שמיני עצרת, ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של    2 -  מועדאו  חג 1.3.17

וחגי העדות המוסלמית, הנוצרית    חג ראשון של פסח, שביעי של פסח, שבועות

 ; יום העצמאות לא נחשב כיום חגבמכרז זה מובהר ש .והדרוזית

ידי     -  מדד המחיריםאו  המדד 1.3.18 על  המתפרסם  )כללי(  לצרכן  המחירים  מדד 

 ; קומוהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במ

 .  /2022/2015המדד שיפורסם ביום   - המדד הקובע  1.3.19
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כל האישורים, הרישיונות וההיתרים, מכל מין וסוג שהם,    - "תיק אישורים" 1.3.20

 לביצוע השירותים. הדרושים על פי כל דין 

 :גופו הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה 1.4

 במכרז.  השירותיםנותן המחיר של   הצעת -  2-נספח א 1.4.1

 .שירותים שוטפים - 1-ב נספח 1.4.2

 . האשכולנוסח ערבות   - 2-נספח ב 1.4.3

 .נוסח ערבות ביצוע -  א2-נספח ב 1.4.4

 . בטיחות פקודת  הוראותנספח    - 3-נספח ב 1.4.5

 נוסח הזמנת עבודה.  –  א4-נספח ב 1.4.6

 נוסח הזמנת עבודה לקריאה דחופה.   – ב4-נספח ב 1.4.7

 .העדר תביעות  - 5-נספח ב 1.4.8

 .תעודת משלוח להובלת שפכים/קולחים  - 6-נספח ב 1.4.9

 . נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן  - 7-ב נספח 1.4.10

מצהיר כי הוא קרא   נותן השירותים  .גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה   1.5

הנ"ל המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, כי הוא  העבודות  ומכיר את כל מסמכי תנאי  

מסכים לכל תנאיהם וכי חתם על החוזה לאחר שבדק והגיע למסקנה כי יוכל לקיים באופן  

 ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם.מלא 

 

 נותן השירותים  הצהרות  .2

השירותים 2.1 זה    מצהיר  נותן  חוזה  המכרז,  מסמכי  את  היטב  בדק  כי    נספחיועל  בזאת, 

 על פי חוזה זה.  והיטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי   ול  יםרברוו

השירותים 2.2 כי    מצהיר  נותן  להוראותיבזאת  בהתאם  העבודות  כל  את  הרשות    בצע 

 .  ובהתאם לקבוע בכל דיןהמקומית 

נותן השירותים מצהיר כי לא ידוע לו על ניגוד עניינם שיש בו כדי להפריע לספק לקיים   2.3

 י החוזה ועל פי הדין.  את התחייבויותיו על פ 

 . לאספקת העבודותאת מלוא הידע והכישורים  וכי יש ל מצהיר נותן השירותים 2.4

כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש, ככל   וומתחייב כי בידי   מצהיר   נותן השירותים  2.5

ו/או   העבודות  כל  לביצוע  דין  כל  פי  על  וה   העבודותאספקת  שנדרש,  זה  חוזה  א  ונשוא 

כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או    ו מתחייב כי בכל תקופת תוקפו של חוזה זה יהיו בידי

 . ההיתרים הנדרשים על פי כל דין כשהם תקפים

יר כי הוא האחראי המלא והבלעדי לביצוע העבודות על פי הסכם זה, נותן השירותים מצה 2.6

וכי לא יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה  

ובלעדית   יחידה  וכי ישמש כתובת  זה  פי הוראות חוזה  על  לו להעסיקו  כלשהו, שהותר 

 לרשות המקומית בכל דבר ועניין שבחוזה זה.
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השי 2.7 להודיע    רותיםנותן  המקומית מתחייב  ולרשות  שיחול    לאשכול  שינוי  כל  על  מיד 

וכן על כל  כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור,    ביטול  , לרבות על ובתוקף הצהרותי

 . זה חוזהל  בהתאם לבצע את העבודות  ווהאוסר או מגביל את יכולת וצו שניתן כנגד 

השירותים  2.8 כמפור  מצהיר   נותן  העבודות  כל  עובדים כי  ידי  על  תבוצענה  זה  בחוזה  ט 

המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן    ה,הסמכ בעלי  מקצועיים ו

 הכרוכות או הנובעות מתנאי חוזה זה.   /ואו השירותים ומתאים לביצוע כל העבודות 

 המפורטים בסעיף זה על כל חלקיו היא   נותן השירותיםנכונותם של הצהרות    כי  מובהר 2.9

זה   חוזהזה. אי נכונות של הצהרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת    חוזהבתנאי מהותי  

   . נותן השירותיםמכן ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד  שלאחר מועד  ובין בכל

 

 נותן השירותים ת יוהתחייבו .3

 על פי חוזה זה:    נותן השירותיםהאחרות של ו  מבלי לגרוע מהתחייבויותי

 זה.   חוזהפורט בהעבודות, כמאת לבצע מתחייב  נותן השירותים 3.1

 בהתאם למפורט בהזמנה והנחיות הרשות המקומית. יסופקו העבודות  3.2

  , באופן סדיר, במסירות, במיומנות, במקצועיות ותוך עבודותיבצע את ה   נותן השירותים  3.3

נהלי   כל  העבודותקיום  המידע   ביצוע  אבטחת  והביטחון,  הבטיחות  בדרישות    ועמידה 

 . עבודותוכיו"ב המתחייבים מכוח הדין ומכוח חוזה זה, לרבות ממפרט ה

על ידו יתאימו להוראות כל דין והוא    מבוצעותה  עבודותמתחייב, כי ה  נותן השירותים  3.4

 . עבודותלמלא הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על ה מתחייב 

כל יש  נותן השירותים 3.5 ביותר האפשרית עם  והיעילה  תף פעולה בצורה הטובה, המלאה 

ה  הגורמים בביצוע  המקומיתמטעם    עבודותהמעורבים  של  הרשות  שלב  בכל  ביצוע  , 

יעביר  העבודות   זה,  בכלל  השירותיםולאחריהם.  הנחיית  נותן  לפי  המקומית,  ,  הרשות 

 עבודות. ל  מסמכים ונתונים הנוגעים

 בנאמנות עבור החוזה ולטובת   נותן השירותיםחוזה זה, יפעל   בביצוע התחייבויותיו על פי  3.6

, כי גם עובדיו  נותן השירותים. כמו כן, יקפיד ויוודא  רשות המקומיתההאינטרסים של  

ה   וכל ביצוע  במסגרת  ידו  על  ולטובת עבודותהמועסקים  החוזה  עבור  בנאמנות  יפעלו   , 

 . רשות המקומיתההאינטרסים של  

לנותן השירותים   3.7 כח   עבור הרשות המקומית  ביצוע העבודותהעסיק במסגרת  מתחייב 

ביותר ובהתאם לדרישות    הגבוההברמה    ביצוע העבודותהנדרשים ל  אדם בהיקף ובאיכות

בחוזה זה לרבות    הזמנת העבודה ובכל מקרה לפחות בהיקף המפורט ב  הרשות המקומית

 בהצעה ובמכרז.  ונספחיו, 

ככל והעבודות יבוצעו במוסד הנותן שירותים לקטינים מתחייב נותן השירותים כי יציד  3.8

תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים  אישור לפי  

 , עבור כל הפועלים מטעמו למתן השירותים. 2003- )אישור המשטרה(, תשס"ג
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ו/או המפקח בכל הנוגע    הרשות המקומיתת  מתחייב בזאת לציית להוראונותן השירותים   3.9

   לעבודות ו/או בכל הכרוך בכך.בקשר   וו/או התנהגות כל מי מטעמו  של ולהתנהגות 

לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות  מתחייב  נותן השירותים   3.10

 . ומפגעים

ו/  רשות המקומית לדווח  למתחייב    נותן השירותים 3.11 נזק  כל  על  או מפגע שנגרם מיידית 

 עבודות. ה במהלך ביצוע 

הזמנת    נותן השירות תועבר ל במקרים של תקלה במערכת הביוב שדורשת טיפול מידי,   3.12

ועל    ,"קריאה דחופה"(  :ה שלא תעלה על שלוש שעות מראש )להלןעעבודה דחופה בהתר

   ות המבוקש כשהוא ערוך ומוכן לטיפול בתקלה. נותן השירות להגיע לאתר העבוד

ימים בשבוע, כולל סופי    7שעות ביממה,    24לקריאה דחופה  ותן השירותים יהיה זמין  נ 3.13

מספר טלפון זמין  שעות ביום( ויעמיד    8וגם לאחר שעות העבודה הרגילות )שבוע וחגים  

 לצורך קריאות דחופות. 

קריאה מיוחדת בכל שעה לרבות שבתות וחגים, נותן השירותים מתחייב להיות זמין לכל   3.14

שעות    3כי ככל ונותן השירותים לא מתייצב לקריאה מיוחדת תוך  על הצדדים  ומוסכם  

 ₪. 5,000פיצוי של  ם ליש

 

 כמפעל חיוני   מקומיתרשויות הה .4

מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או    הרשות המקומיתכי ידוע לו ש  בזאת  מצהיר  נותן השירותים 4.1

ידי  -מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז על   נותן השירותים"כמפעל למתן שירותים קיומים" ו 

 :הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים

חירום על 4.1.1 ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  -הכרזה על מצב 

 . 1973- ל"ד)סמכויות מיוחדות( תש

ג לחוק ההתגוננות האזרחית,  9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף   4.1.2

 . 1951-תשי"א

על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  ה 4.1.3 לפקודת המשטרה  90כרזה  א 

 .1971- )נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה.  38על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  הכרזה 4.1.4

  1967-הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז אזי, תחולנה הוראות   4.2

כלי   ו/או  שירותי  ו/או  עובדי  על  גם  אחר,  רלבנטי  דין  כל  הוראת  השירותים ו/או   נותן 

 נותן השירותים ובכל מקרה מתחייב    ,המשמשים לצורך מתן השירותים נשוא חוזה זה

ידי  - דבר נאסר במפורש על, זולת ככל שהלרשויות האשכול  בצע את העבודות להמשיך ול

 הרשויות המוסמכות. 
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 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .5

החומרים  5.1 טיב  את  לבדוק  וכן  ביצועו  על  ולהשגיח  העבודות  את  לבדוק  רשאי  המפקח 

שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאי הוא  

ביצוע   ידי  לבדוק את אופן  על  והוראותיו הוא,  הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל 

 הקבלן. 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי   5.2

להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את 

 חוזה זה.  הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות

"( בו יירשמו מידי יום היומןבאתר העבודות, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן: " 5.3

כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים -הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא 

 כאמור ייעשו על ידו: 

 של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות; מספרם 5.3.1

 יצוע העבודות; הציוד המכני המועסק בב  5.3.2

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודות;  5.3.3

 העבודות שבוצעו במשך היום; 5.3.4

כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע   5.3.5

 . העבודות

לעיל, רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו    5.3בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן   5.4

ר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח  לקבלן, הסתייגויות והערות בדב

הרישום.  תאריך  בציון  העבודות,  ביצוע  במהלך  העובדתי  המצב  את  לשקף  כדי  בו  יש 

כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות,  -הקבלן או בא

בתנאי רק  המזמין  יחייבו את  רישומים אלה  אולם  רישומן,  או    בציון תאריך  שהמנהל 

תוך   לקבלן  בכתב  בהודעה  מהם  הסתייגו  לא  העתק    14המפקח  מסירת  מיום  יום 

 מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו. 

כוחו המוסמך, -כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא  5.5

 ולאחר מכן על ידי המפקח. 

לבאהעתק חתום מ 5.6 יימסר לקבלן או  ביומן  כוחו המוסמך אשר רשאי  -רישומי המפקח 

ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה    7להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך  

יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או בא כוחו  -בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן 

הצד אישרו  כאילו  רואים  כאמור,  הסתייגות  על  הפרטים  המוסמך  נכונות  את  דים 

 הרשומים ביומן. 

כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף לסיפא  -הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא 5.7

 לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.  5.4של סעיף קטן 

פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד -אם חלק מהעובדות על 5.8

בא  או  הקבלן  ירשום  בציון  -בו  העבודה,  התקדמות  מצב  את  פעם  מידי  המוסמך  כוחו 

תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים  
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חלות גם על   5.7- ו  5.6,  5.5וראות סעיפים קטנים  , וה 5.4המחויבים, כמפורט בסעיף קטן  

 היומן כאמור בסעיף קטן זה.

כל   5.9 של  מושלם  ביצוע  לאחר  תבוצע  העבודה  מסירת  בשלמות.  למפקח  תימסר  העבודה 

 . "לאחר ביצועשלבי העבודה, לרבות תיקונים אם ידרשו, והכנת תכניות "

ודה תהווה אסמכתא תעודת ההשלמה למסירת העב  ל חתימת המפקח ואישור המועצה ע 5.10

לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר 

אולם,  המקומית;  והרשות  הטל"כ  חברת  בזק,  חברת  החשמל,  חברת  של  עליון  פיקוח 

ניתנו באמצעות המפקח   בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם 

המ המקוב  זמיןמטעם  הבנהלים  מטעם  המפקח  הוראות  רק    המקומית  רשותלים. 

 מחייבות את הקבלן. 

  רשות למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י ה 5.11

, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשויות המתאימות כגון: חברת בזק, חברת המקומית

י בודק חשמל מוסמך, וכן  " הטל"כ, חברת החשמל וכו', לרבות בדיקת מתקן החשמל ע

 את כל תעודות הבדיקה שנדרשו במהלך העבודה. 

 

 פיקוח .6

השירותים 6.1 המקומית יאפשר נותן  לפקחמטעמה שימונה למי או לרשות  ביצוע   על , 

 .התחייבויותיו מילוי אופן  על ולפקח לבדוק מנת, על ואיכותם העבודות, טיבם

לפקח    נותן השירותים  סביר י,  העבודהלאחר סיום  ,  בשירות ביובית קומביבמידה ומדובר   6.2

 .על העבודה שנעשיתהמקומית הרשות   מטעם

 מנהל קשרי הלקוחות  6.3

, בעל הידע,  מטעמו נציג נותן השירותים ימנה,  ההתקשרות תקופת כל במהלך 6.3.1

נותן   בין בלעדי קשר איש ישמש אשרי,  המקצוע  והניסיון הכישורים, היכולת  

 התחייבויות כל וביצוע יישום לצורך, הדרוש ככללרשות המקומית,  השירותים

 "(. מנהל קשרי לקוחות)להלן: "  ובמועדן , במלואןההסכם פי -על  נותן השירותים

הלקוחות, עם ההתקשרות פרטי 6.3.2 קשרי   וכתובת הטלפון מספרי לרבות מנהל 

 .חוזהה על החתימה במועד לאשכול  יימסרו ,ל"דוא

קשרי   6.3.3 בכל  מנהל  המקומית  הרשות  תפנה  אליה  הכתובת  את  יהווה  הלקוחות 

נותן   מטעם  מוסמך  גורם  ויהווה  תגובה  או  תלונה  דרישה,  הצעה,  בקשה, 

מצג   או  הצהרה  התחייבות,  הבטחה,  נתון,  מידע,  תשובה,  כל  אשר  השירותים 

שימסרו לו ו/או על ידו, יחייבו את נותן השירותים. מנהל קשרי הלקוחות יפקח  

נ הרשות  מטעם  כלפי  השירותים  נותן  התחייבויות  קיום  על  השירותים  ותן 

המקומית. מנהל קשרי הלקוחות יהיה זמין בכל שעות העבודה באמצעות טלפון  

למנהל   ו/או המפקח  הרשות המקומית  של  הודעה  או  פניה  ופקס.  דוא"ל  נייד, 

 קשרי הלקוחות תיחשב כפניה או הודעה לספק. 
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  07:00לפחות בין השעות    'עד ה   ' ימים אבעבודה  בשעות האיש הקשר יהיה זמין   6.3.4

 . 13:00עד   07:00בין השעות לפחות ובימי ו' וערבי חג    ,20:00עד 

ההודעות מהרשות מעבר לשעות העבודה  הקבלן הזוכה ימנה נציג אשר יקבל את   6.3.5

כניסת    משעת  בנוסף להודעות  ועד הבוקר למחרת,  20:00הרגילות, קרי מהשעה  

 החג. למחרת מוצאי השבת או  7:00לשעה השבת או החג ועד 

המקומית 6.3.6 קשרי   את לאשר שלא הזכות את הלעצמ רתשומ הרשות  מנהל 

 בהודעה והחלפת  , אתהבלעדי  הדעת שיקול לפי,  עת בכל ש,לדרו וכן  הלקוחות

 בהחלפת יהיה לא , כיבזאת  מובהר,  ספק הסר למען ימי עסקים.  3 של מוקדמת

 ביצוע את  ואופן צורה בשום לעכב או/ו לגרוע מנת על  מנהל קשרי הלקוחות

 .זה הסכם פי -שעל נותן השירותים התחייבויות

 

 רמת השירות  6.4

במסגרת חוזה זה הינה למתן שירותים אשר יעמדו    נותן השירותיםהתחייבות   6.4.1

שירות כמפורט    ברמת  זהמוגדרת,  השירותים.  בחוזה  להעסיק    נותן  מתחייב 

המקצועיות הנדרשים על מנת לעמוד בזמני תגובה וברמת    עובדים בכמות וברמת

 השירותים.  השירות כאמור במפרט

של   6.4.2 תגובה  השירותיםזמני  לגבי    נותן  הנדרשת  השירות  רמת  תקלות,  לתיקון 

השירותיםשירותי   אופןנותן  עמידת    ,  השירותיםמדידת  השירות    נותן  ברמת 

 . בעניין זה לרשות המקומיתים הנדרשת והדיווח 

אינו עומד בלוחות הזמנים המוסכמים    נותן השירותיםמוסכם, כי בכל מקרה ש  6.4.3

להזמין אנשי מקצוע חיצוניים לצורך    רשות המקומיתהרשאית    לתיקון תקלות, 

דעתה הבלעדי, כאשר הוצאות תיקון זה יחולו    תיקון התקלה, וזאת לפי שיקול

לפי סעיף זה הינו    רשות המקומיתמוש זכותה של התנאי למי.  נותן השירותיםעל  

 . שעות 24כי תודיע בכתב לספק על התקלה, ותתרה בו לתקן את ההפרה בתוך 

יגרע לא  כאמור,  התיקון  של    בוצע  מהתחייבויות  השירותיםהדבר  מכוח    נותן 

התיקונים שבוצעו כאמור. למען הסר    חוזה זה, ולא תשמע מפיו טענה לגבי טיב 

בנוסף לכל סעד אחר או    לתיקון עצמי כאמור תהיה  רשות המקומית הספק, זכות  

 . נוסף מכוח כל דין

, יראו  לאמור בחוזה זהברמת השירות הנדרשת בהתאם    נותן השירותיםלא עמד   6.4.4

  והרשות המקומיתבהתאם לחוזה זה,    נותן השירותיםהתחייבויות    בכך הפרה של

שלא  ו/או    נותן השירותיםההתקשרות עם    לבטל את  ה רשאית, בין היתר,תהי

,  כולה או חלקה  –   ביצועה   לחלט ערבות לשלם את העיכבון ו/או לבקש מהאשכול  

המוסכמים ו/או יתר הסעדים העומדים לרשות    וזאת בנוסף לתשלום הפיצויים

מקומית  , וזאת בכפוף לכך שהרשות הבהתאם לדין ו/או החוזה  רשות המקומיתה

ימים על ההפרה ועל הכוונה לחלט    5הודעה מוקדמת של    נותן השירותיםמסרה ל
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את הערבות או לבטל את ההסכם או כל סעד אחר המוקנה לרשות המקומית לפי  

 .חוזה זה

היה ויסתבר שלצורך עמידה באיכות השירות ו/או ברמות השירות המפורטות   6.4.5

להוסיף אמצעים ו/או כוח אדם ו/או משאבים   נותן השירותים, יידרש בחוזה זה

למכרז,    אחרים בהצעתו  למפורט  או  במפרט  המפורטים  לאלה  ביחס  כלשהם 

 חשבונו וללא כל תוספת לתמורה המפורטת בחוזה זה.   תעשה ההוספה על

עקב מעשה או מחדל   נותן השירותיםהיה וחלק מהשירותים אינו מתבצע על ידי   6.4.6

מלא או חלקי, ו/או חלה ירידה באיכות השירות ו/או ברמת השירות,    שלו, באופן

באופן מידי ורצוף, לתיקון הליקויים ולהשבת איכות ורמת    נותן השירותים יפעל  

לנדרש   זה  השירות  יספק  בחוזה  זה,  השירובכלל  את    ותיםנותן  חשבונו  על 

 הנדרשים לשם כך.  האמצעים, כוח האדם והמשאבים

 

   SLA-Service Level Agreement -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .7

 . ם של הקבלןמשאביהאמנת השירות היא כלי המאפשר ניהול נכון ויעיל של  7.1

 העבודות  רת מדיניות וסדרי עדיפויות לביצוע, להגדהמזמיןאמנת השירות היא כלי בידי   7.2

 בקיום הגדרות אלה.   הקבלן  ולביצוע פיקוח על

לא יחשבו כאי    הקבלן  תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטת  7.3

 . SLA-עמידה ביעדי ה

מוסכמים 7.4 וברמות  י לא  שהקבלן  במקרה    –  פיצויים  השרות  איכות  בדרישות  עמוד 

 . שלהלן 7.7בסעיף השירות המוגדרות, יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע 

המגיעים  הפיצויים  ה 7.5 מהסכומים  יקוזזו  קיזוז  זאת  ו  לקבלן,מוסכמים  של  בדרך 

 .תמורה המגיעה לקבלן או מערבות הביצועמה

הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן, כפיצוי מוערך  7.6

 ומוסכם מראש, תשלום בגובה סכום ערבות הביצוע.  

אם הקבלן לא יבצע את העבודות, כולן או חלקן, לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח,  7.7

וק מוסכמים  כפיצויים  בחוזה  שנקבע  הסכום  את  למזמין  הקבלן  מראש ישלם   בועים 

 כמפורט להלן: 

 ₪  1,000 –לכל מקרה  –  בגין אי ביצוע פקודת עבודה 7.7.1

 ₪  2,000 –לכל מקרה  –  בגין השארת פסולת בשטח  7.7.2

שנדרש לרבות הצבת שלט    בגין אי הצבת הסדרי תנועה ו/או ציוד בטיחות כפי  7.7.3

 ₪  1,000 –לכל מקרה  –  נייד

  –לכל מקרה  -  לא תקניים שלא אושרו על ידי  אביזריםבגין אספקת ציוד ו/או   7.7.4

 ₪   1,000לכל פריט 

לכל   – הטכני בגין ביצוע עבודה חלקי ו/או אי ביצוע דרישות שמוגדרות במפרט 7.7.5

 ₪  2,500 –מקרה 

 ₪   2,000 –לכל מקרה  –  אי ביצוע הוראות הבטיחות כולל בטיחות בתנועה 7.7.6
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 ₪   250 –ה  לכל מקר – ( לפי יח')בטיחות לעובדים ציוד אי אספקת  7.7.7

ו/או כל אדם אחר ו/או רכוש   7.7.8   –ביצוע עבודה באופן שמהווה סכנה לעובדים 

 ₪ למקרה.  1,000

מכל סכום שיגיע    7.7המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן   7.8

ערבויות.   חילוט  לרבות באמצעות  דרך אחרת,  בכל  לגבותו מהקבלן  או  עת  בכל  לקבלן 

תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו לבצע את 

 העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. 

לחוזה   7.9 באחד מהמסמכים המצורפים  הפיצוי  יצוין סכום  לא  בלתי  אם  והמהווים חלק 

₪ לכל מקרה בתוספת    1,000יהווה סכום הפיצוי    –נפרד ממנו, לרבות הצעתו של הקבלן  

 . 7.7הצמדה למדד כאמור בסעיף קטן 

כל  7.10 בגין  מוסכמים,  פיצויים  מהקבלן  לגבות  הרשות  רשאית  תהא  לעיל,  לאמור  בנוסף 

בות בגין פגם או ליקוי  סטייה מהוראות חוזה זה, על נספחיו, לרבות הפרת איזה מהם, ולר

בביצוע העבודה ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים. כל הפרה של החוזה על ידי הקבלן תזכה 

₪ להפרה. במקרה של הפרה מתמשכת   1,000בפיצוי מוסכם של    רשות המקומיתאת ה

 ₪ לכל יום בו ההפרה לא תוקנה.  1,000-יהא סך הפיצויים שווה ל

 ולביצוע תשלומים ערבות לקיום החוזה  7.11

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן למזמין עם חתימת   7.11.1

" ביצועהחוזה  בנוסח  ערבות  בנקאית  ערבות  המכרז    א2-ב  נספח"  למסמכי 

המחירים  . הערבות תהיה צמודה למדד  )עשרים אלף( ₪  20,000סכום בסך של  ב

למועד חתימת  כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי  לצרכן  

 . לכל תקופת חוזה זה. הערבות תהיה בתוקף חוזה זה

או עומד להסתיים תוקפה של הערבות מסיבה כלשהי  כה תקופת חוזה זה  הואר 7.11.2

ימים לפני סיומה של הערבות. מובהר, כי הערבות    60יחדש הקבלן את הערבות  

 ות הקבלן לחדשה כאמור. מבטיחה גם את התחייב

 קבלן שלא יחדש ערבות כאמור לעיל, הערבות תחולט לטובת המזמין.  7.11.3

 

 כח עליון: .8

הצדדים ינהגו בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות החוזה או אי קיום החוזה כולו   8.1

 מסיבות של כח כעליון כמפורט להלן בסעיף זה. 

( יודיע לצד האחר מיד ובכתב, על  "הצד המפר"עליון )להלן:    הצד המסתמך על טענת כח  8.2

הוראה   כל  או  כולו  החוזה  ביצוע  המשך  על  והשלכותיו  עליון  כח  של  המאורע  מהות 

 מהוראותיו. 

כל  8.3 יידחו  מסוים,  זמן  לפרק  החוזה  מהוראות  הוראה  ביצוע  לדחיית  המאורע  גרם 

עות לאותה הוראה לפי העניין  ההתחייבויות של הצדדים לפי החוזה או התחייבויות הנוג

לאותו פרק זמן שמתחייב מנסיבות המקרה ואיחור כל שהוא בגלל כח עליון יהיה איחור  

 מוצדק.
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ישא  8.4 צד  וכל  לקיצו  החוזה  יבוא  החוזה,  של  הביצוע  אפשרות  לסיכול  המאורע  גרם 

 בהוצאותיו ובנזקיו. 

, ACT OF GOD  –בסעיף זה פירושו אך ורק  (  FORCE MAJEUREעליון )  המונח כח 8.5

בנסיבות שאינן   והפעילות של הצד המפר  של כל המתקנים  ובנוסף לכך השבתה מלאה 

בשליטת אותו הצד וזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית של עובדיו המהווה חלק  

בביצוע העבודה, הפרעה  משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף הקשור  

מאורגנת למהלך התקין של פעילותו, השבתת מרבית עובדיו או מתקניו כתוצאה מביצוע  

של הוראות מחייבות של המוסדות המוסמכים של המדינה, וכן מלחמת פרעות או מעשים 

 מלחמתיים. 

 

 התמורה  .9

, תשלם בתמורה לביצוע כל התחייבויות נותן השירותים כלפי הרשות המקומית במועדם 9.1

ל המקומית  השירותיםהרשות  ההתקשרות    נותן  לתנאי  בהתאם  המגיעה  התמורה  את 

בפועל,  שבוצעו  ולעבודות  ההזמנה  בטופס  למפורט  בהתאם  המכרז,  ולמסמכי  ביניהם 

ז, או בהתאם למו"מ שנוהל בין  למכר בהצעתו נותן השירותים ידי על שצוינו בתעריפים

 . הרשות המקומית לספק בהתאם לכל דין

 ידי על  לספק  ישולם  והמכרז, ההסכם במסגרת  שאינו  עבודה או שירות כל כי מובהר 9.2

 של החתימה מורשי י"ע החתומה ומראש בכתב להזמנה בכפוף   רק הרשות המקומית

 .הרשות המקומית

 של התחייבויותיו כל ביצוע עבור וסופית מלאה תמורה הינה לעיל המפורטת התמורה 9.3

 הוצאותיו חישוב את גם היתר, כוללת, בין והיא דין ולפי ההסכם  לפי  נותן השירותים

דין, השינוע,   פי על אדם, תשלומים כוח והעסקת שכר עבודה בגין נותן השירותים של

מיסים לספק  הרווח  מרכיב  הניפוק,  הדלק,  הגשת   –והיטלים   השיווק,  במועד  שהיו 

 ידי על השירותים ביצועל הדרושה שהוא סוג מכל אחרת הוצאה כל וכן ההצעה למכרז,

ארעי. הרשות   באופן אם ובין קבוע  באופן אם בין ההסכם,  תנאי לפי נותן השירותים

 גדלו אם כאמור, אף  לתמורה ביחס  נוסף  תשלום או  תוספת כל תשלם המקומית לא 

 אדם כוח או/ו אמצעים  להוסיף נותן השירותים נדרש אם , אף נותן השירותים תשומות

 .אחרת סיבה ומכל התחייבויותיו ביצוע לשם אחרים משאבים או/ו

על פי מסמכי הליך המכרז   נותן השירותיםמוסכם ומותנה כי מן התמורה לה יהיה זכאי   9.4

ינוכו סכומים הקבועים בהסכם זה, כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכום 

אחר ו/או נוסף שהרשות המקומית זכאית ו/או מחוייבת, על פי דין ו/או על פי מסמכי  

 המכרז, להפחית, לקזז או לנכות.  

לא יהיו צמודים   נותן השירותים   המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת 9.5

 הצמדה ו/או תוספת אחרת. למדד ו/או לכל 
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מוצהר ומוסכם בזאת, כי בכל מקרה האשכול אינו ערב לרשויות האשכול, ואינו נושא  9.6

בכל אחריות כלפי נותן השירותים ביחס לכל חוב או התחייבות של הרשות המקומית כלפי  

השירותים, כי לא יבוא בטענה או דרישה או  נותן השירותים. לפיכך, מצהיר בזאת נותן  

תביעה כלפי האשכול בכל הפרה של הרשות המקומית את התחייבויותיה כלפיו בכלל,  

 ובפרט אם תאחר בתשלום התמורה. 

 

 תנאי התשלום .10

התחייבויות   10.1 כל  לקיום  השירותיםבכפוף  המכרז,   נותן  מסמכי  לתנאי  ובכפוף  במועדן, 

 כומים שיגיעו לו בתנאים כמפורט להלן: הרשות המקומית לספק את הסתשלם 

להוכיח מועד המצאת החשבונית לרשות המקומית באמצעות    נותן השירותיםבאחריות   10.2

 ידי הרשות המקומית.  - הצגת אישור קבלתו על

כאמור לעיל והעברתם   נותן השירותים שהוגשו על ידי    עבודותבדיקת החשבון ודו"ח ה 10.3

נותן  ימים ממועד הגשת החשבון על ידי    15ו תוך  , יתבצע הרשות המקומיתלאישור גזברות  

 .  השירותים

מיום המצאת החשבון לרשות    ימים  45התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום של שוטף +   10.4

 .  רשות המקומית, בכפוף לקבלת החשבונית בהמקומית

 :  הסכומים במהלך ההתקשרות  עדכון 10.5

כל    התמורה 10.5.1 ביצוע  עבור  וסופית  הוגנת  היא תמורה מלאה,  זה  בסעיף  הנזכרת 

והיא    נותן השירותיםהתחייבויותיו של   לפי מסמכי המכרז, החוזה ולפי הדין, 

בגין שכר עבודה והעסקת    נותן השירותיםכוללת, בין היתר, את חישוב הוצאות  

ה שהוא  סוג  מכל  אחרת  הוצאה  כל  וכל  דין  פי  על  תשלומים  דרושה  עובדים, 

לפי תנאי המכרז והחוזה, ובין אם באופן    נותן השירותיםעל ידי    עבודותלביצוע ה

לא תשלם כל תוספת או תשלום  וע ובין אם באופן ארעי. הרשות המקומית  קב

, אף אם נדרש  נותן השירותיםנוסף ביחס לתמורה כאמור, אף אם גדלו תשומות 

משאבים אחרים לשם ביצוע    להוסיף אמצעים ו/או כח אדם ו/או  נותן השירותים

 התחייבויותיו ואף מכל סיבה אחרת.  

, ישולמו לספק  רשות המקומיתלא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה ב 10.5.2

 . 1961-הפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א

כל    הרשות המקומית 10.5.3 פירעון  לדחות  או  לעכב  דעתה,  שיקול  לפי  רשאית,  תהא 

אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה. במקרה    נותן השירותיםם  חשבון א

תיתן   לעיכוב    הרשות המקומיתשכזה,  תצויין הסיבה  בה  לספק,  בכתב  הודעה 

 או דחיית הפירעון כאמור.  החשבון 

הרשות המקומית לא תשלום תמורה כלשהי  על ידי    ושלא אושר ביצוע עבודות  תשלום בגין   10.6

 . רותים כמי שהתנדב לבצעןבגינן, ויראו את נותן השי
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מסמכי   10.7 להוראות  בהתאם  הגישה  לא  ו/או  החשבונית  בהגשת  השירותים  נותן  איחר 

נותן השירותים   יהיה  זו לא  ובגין תקופה  ימים,  ביצוע התשלום בחודש  יידחה  המכרז, 

 זכאי לכל תוספת, הצמדה ו/או ריבית.  

 

 ותיקונים  אחריות .11

או תקופה  ,  חודשים  12תקופה של  עבור העבודות  לצורך החוזה, תקופת האחריות פירושו:   11.1

מיום  יתחיל  של תקופת האחריות  מניינה  של החוזה.  אחר  בכל מסמך  שנקבעה  אחרת 

 . אישור החשבון

העבודות,  לביצוע  חומרים המסופקים  נותן השירותים למסור תעודת אחריות לגבי העל   11.2

שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות  עבור כל אותם החומרים  

דין. פי  על  חובה  לגביהם  קיימת  למרות שלא  במיפרט  כזו  דרישה  היתה  או אם    לצרכן 

 במכרז.  נותן השירותיםהאחריות תהיה כהצעת 

נותן  אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של    –מסוימים על ידי המזמין    סופקו חומרים 11.3

 . םלטיב השירותים

השירותים 11.4 שגיאה    נותן  ליקוי, קלקול, מגרעת,  פגם,  כל  הוא  חשבונו  על  לתקן  מתחייב 

שלא בהתאם לחוזה   עבודות, מביצוע הרשות המקומית, שינבעו לדעת העבודותוטעות ב

וגורמי התשתית הרלבנטיים.   יבצע את התיקונים,   נותן השירותיםולדרישות הרשויות 

 . שעות 12כאמור, תוך  

, תוך תקופת האחריות, נזק או פגם אשר נגרם פרויקטשבוצעו במסגרת ה  עבודותנתהווה ב 11.5

לתקן כל נזק    נותן השירותיםחייב    –כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים  

, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לספק  רשות המקומיתאו פגם כאמור, הכל לפי דרישת ה

תקופת האחריות; הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה  חודשים לאחר תום    3-לא יאוחר מ

תוך תקופת האחריות בכל תיקון שבוצע לפי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה  

 או שימוש בחומרים פגומים. 

התחייבות    ההוצאות 11.6 במילוי  השירותיםהכרוכות  סעיף    נותן  על    זה  11לפי  נותן  יחולו 

 .השירותים

 

 לתנועה מניעת הפרעות  .12

אתר העבודות תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא  ביצוע העבודות באחראי שנותן השירותים   12.1

יהיה    ביצוע העבודותאם יש צורך בהיתרים מיוחדים ל  .תגרום הפרעה לתנועה השוטפת

 להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות. נותן השירותים על 

יתריעו על עבודות בדרך,  תמרורים מתאימים ומאושרים אשרעל נותן השירותים להציב  12.2

 את המשמתמשים בדרך מפני כל סכנה בביצוע העבודות.  זהיר באופן שי
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 שמירת סודיות .13

נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף ו/או   13.1

נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או  להביא לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או  

מפרט ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה 

"(, אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בחוזה זה המידעזה ו/או בקשר עמו )להלן: " 

 ובמסמכי המכרז.  

יח קיום הוראות סעיף זה נותן השירותים מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבט 13.2

 באמצעות עובדיו והפועלים מטעמו.  

על הצהרה   ולהחתים את עובדי  נותן השירותיםתהיה רשאית לדרוש מ הרשות המקומית   13.3

כאמור   דרישה  ותבוא  במידה  לעיל.  כאמור  גמורה  לסודיות  נותן  פעל  יוהתחייבות 

 עסיק בביצוע העבודות עובד שיסרב לחתום על מסמך סודיות. י לפיה ולא  השירותים

יוכיח כי היה מצוי בידיו   נותן השירותיםחובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע ש 13.4

באופן    נותן השירותיםהינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי    ערב הגשת הצעתו למכרז ו/או

או   סודי,  אינו  דין,  פי  על  אשר  מידע  ו/או  לחוזה  קשר  וללא  בו  בעצמאי  נותן  מקרה 

 . נדרש על פי דין ו/או צו של רשות מוסמכת לגלות את המידע השירותים

 

 איסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או התחייבויות נותן השירותים  .14

השירותים אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד נותן   14.1

ו/או   התחייבויותיו  ו/או  זכויותיו  את  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  לאחרים,  או  לאחר 

הנובעים מחוזה זה או מהזמנת העבודה ע"י הרשות המקומית, כולן או מקצתן, לרבות  

לידיו מאת על  זכויותיו לכספים שיגיעו  ו/או חובותיו  -הרשות המקומית  זו  זה  חוזה  פי 

בהתאם   –כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת האשכול או הרשות המקומית  

 לעניין.  

השירותיםשל    ו זכויותי 14.2 אסורות   נותן  מקצתן,  או  כולן  זה,  חוזה  מסוג    מכוח  בשעבוד 

 כלשהו או מדרגה כלשהי.  

בד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או  ת למשכן ו/או לשערשאי   הרשות המקומית 14.3

הכל באופן שתמצא ו להחכיר ו/או להעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה  

כל תביעות או טענות בקשר   לספקהבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו    הלנכון, על פי שיקול דעת

 על פי חוזה זה לא תיפגענה.   נותן השירותיםלכך ובלבד, שזכויות 

 

 בטיחות .15

מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין    נותן השירותים 15.1

תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר    הבטחת

 בודה. ביצוע הע במהלך
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, את עובדיו, את קבלני המשנה  נותן השירותים מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את  15.2

 וכל אדם אחר מטעמו.   נותן השירותים שלו וכן את

מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על    נותן השירותים 15.3

בעבודה  1954-התשי"ד ,  העבודה הבטיחות  פקודת  חדש),  תקנות  1970- תש"ל  (,נוסח   ,

ציוד מגן  ), תקנות הבטיחות בעבודה  1988-התשמ"ח (,  עבודות בנייה)  בעבודה  הבטיחות

בעבודה  1997- התשנ"ז(,  אישי הבטיחות  תקנות  עבודה),  במקומות  ראשונה  , (עזרה 

הוא מתחייב לנהוג על פיהם   .והתקנות שפורסמו לפיהםוכן כל והצווים  ,  1988- התשמ"ח

ד כל  הוראות  פי  שיהיו ועל  כפי  את   ין  עצמו  על  לוקח  והוא  בקפדנות  לעת  בתוקף מעת 

וכל מי מטעמה עקב הפרת כל    הרשות המקומית  האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד

 הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

יקיימו   15.4 לעיל,  מהאמור  לגרוע  ובלי  השירותיםבנוסף  מטעמו,  נותן  הבאים  וכל  עובדיו   ,

כל את  משרד   בקפדנות  לרבות  מוסמכת,  רשות  כל  ע"י  שתינתנה  וההנחיות  ההוראות 

 . הרשות המקומיתהתחבורה ו העבודה והרווחה, משרד

השירותים 15.5 התקנות    נותן  הדין,  הוראות  כל  של  מדויק  מילוי  תוך  העבודות  את  יבצע 

 הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.  וההוראות של 

השירותים 15.6 מקצועיים   נותן  עובדים  ורק  אך  העבודות  בביצוע  להעסיק  בזה  מתחייב 

 הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם, ואחראים לעבודתם. מיומנים שעברו

כן   15.7 השירותיםמצהיר  כמו  בטיחות,  כי    נותן  הדרכת  שעברו  משנה  קבלני  רק  יעסיק 

 .שמכירים את נוהלי הבטיחות

יהיה   15.8 לא  אופן  השירותיםבשום  מתאימים    שאיר  נותן  שאינם  עובדים  בעבודה  להציב 

 ושאינם מקצועיים. 

ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם   נותן השירותיםמבלי לגרוע מכל חובה מחובות   15.9

לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה   הרשות המקומית  רשאית תהיה 

 המוחלט.   בתנאים, לפי שיקול דעתה

השירותים 15.10 ומת  נותן  הרשיונות  מצהיר  לכל  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כי  בזה  חייב 

שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים   נותן השירותיםהדרושים וכי כל רשיונות    והאישורים

לרבות עובד  הוא  וכו'    שבהם  חשמליים  או  מכניים  יד  מכשירי  שינוע,  כלי  הרמה,  כלי 

קין והוא מצהיר  בודק מוסמך תקופתי בדוק ונמצא ת  תקינים וכל מה שדורש בדיקות

 מיומנים ועברו הסמכה כחוק.  ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו

השירותים 15.11 וציוד    נותן  מגן  ציוד  כל  מטעמו,  הפועלים  ולכל  לשלוחיו  לעובדיו,  יספק 

בהתאם להוראות החוק, התקנות, הצווים והנוהג, אשר נהוג להשתמש   בטיחותי הדרוש

ביצוע לשם  נשוא    בו  העבודה  מסוג  עבודה, ,  ההסכםעבודה  בגדי  עבודה,  נעלי  לרבות 

 ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.  משקפי מגן וכד'  אוזניות, כובעי מגן,
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מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות    נותן השירותים 15.12

ולמיקום  אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה, וכן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון  ונזקים

   החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. נכון של

יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר בו מתקיימת העבודה,   נותן השירותים 15.13

מגן    כולל הצבת גשרי מעבר,   –ציוד  אור,  כגון: מחסומים, מחזירי  עפ"י החוק  אזהרה 

רה, פנסים מהבהבים, ידאג לתאורה במשך ומילוט, תמרורי ושלטי אזה סימון דרכי גישה

התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור    הלילה, יכוון את

 זאת.  והעובדים ידרשו

  בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכי רגל ותנועת כלי 15.14

   רכב על פי חוקים ותקנות משרד התחבורה.

ים לבדו יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד  נותן השירות  15.15

הכלל,  מן  יוצא  בלא  לרכוש,  ו/או  לאדם  ייגרמו  הכלל, אשר  מן  יוצא  בלא  אובדן,  ו/או 

מביצוע  לרבות אלה אשר ייגרמו לרשות המקומית, לעובדיה ולאורחים במקום, כתוצאה 

של נותן השירותים ו/או עובדיו במישרין    ו/או כתוצאה מפעולתם ו/או מחדלם  העבודות

 ו/או בעקיפין.  

נותן השירותים מתחייב בזה לפצות ולשפות את הרשות המקומית בגין כל נזק, תשלום  15.16

והוצאה סבירה אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה על ידי כל אדם בשל כל 

  מביצוע עבודות פסד כתוצאה  מעשה ו/או מחדל ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או ה

 ו/או על ידי נותן השירותים ו/או עובדיו. 

נדרשה הרשות המקומית לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות   15.17

פי דין  -אחראי להם על   נותן השירותיםכאמור לעיל ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד אחרים ש

את הרשות המקומית מיד עם קבלת דרישה    נותן השירותיםפי חוזה זה, ישפה  -ו/או על

ראשונית על כך, בשל כל סכום ששילמה הרשות המקומית ו/או חוייבה לשלם ו/או כל 

סכום שהיא עשויה להיות מחוייבות בו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לה בגין הטיפול בנזק 

ל שניתנה  בתנאי  והכל  ממשיות,  משפט  הוצאות  רק,  לא  אך  לרבות  בניזוק,  ספק  ו/או 

 הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה. 

 הרשות המקומית מתחייבת להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה.  15.18

 

 העסקת עובדים .16

נותן   16.1 מתחייב  המקומית,  הרשות  כלפי  השירותים  נותן  של  התחייבויותיו  קיום  לצורך 

ורק אך  להעסיק  כל    השירותים  ובעלי  מנוסים  מיומנים,  מתאימים,  שיהיו  עובדים 

ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההדרכות הדרושים על פי כל דין ו/או פרקטיקה טובה. 

ו/או   העובדים  הכשרת  ו/או  ההדרכה  בעלות  יישא  השירותים  נותן  כי  בזאת,  מובהר 

הבטיחות   הנחיות  העברת  על  אחראי  ויהיה  העובדים,  של  הרלבנטיות  ההשתלמויות 

ופרקטיקות   דין  כל  פי  על  שנדרש  כפי  בעבודה,  בטיחות  בנושאי  והדרכתם  לעובדים 
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יהיה   החינוך  במוסדות  שירות  לקריאות  להגיע  יתבקשו  והטכנאים  במידה  מקובלת. 

 עליהם להצטייד באישור משטרה על היעדר עבר פלילי, כפי שנדרש על פי חוק. 

השירותיםצוות   16.2 פי    עובדיםכמות  יכלול    נותן  על  הדרישות  על  לענות  המתאימה 

השירותים בצורה ובאופן המושלמים   , והכל על מנת להבטיח ביצוע ההתקשרות בחוזה זה

 השירות המוגדרים במסמכי המכרז וחוזה זה. ביותר וכן על מנת להבטיח עמידה במדדי

 

 סיק מע-היעדר יחסי עובד .17

הרשות  בין    מעסיק-קיימים, בכל עת שהיא, יחסי עובד  מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו 17.1

השירותיםלבין    המקומית של   נותן  עובדים  ו/או  המשנה  קבלני  ו/או  מעובדיו  מי  ו/או 

לפי חוזה    נותן השירותיםמטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות    קבלני המשנה ו/או מי

 זה.

מטעמו,    צמאי וכי כל העובדיםמצהיר, כי מעמדו בחוזה זה הינו של ספק ע  נותן השירותים 17.2

ו בלבד,  ידו  ועל  מטעם  המועסקים  כעובדים  וייחשבו  השירותיםיהיו  באופן    יישא  נותן 

במסגרת החוזה,   בלעדי בכל האחריות והחובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו, או מטעמו 

נוסף שחל או יחול בגין    לרבות בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או

לרבות הזכויות הסוציאליות, שיפוי    קת עובדים ותנאי העסקתם, בהתאם לכל דין,העס

 בגין נזק או פיצויים וכיו"ב. 

ו/או מי    הרשות המקומיתמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, בין   17.3

ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות, נציגות וכיוצא באלה.   נותן השירותים לבין    מטעמה

ו/או מי מטעמה עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה    הרשות המקומית  ם תושת עלא

עצמו   השירותיםהציג  של    נותן  כנציג  או  כשלוח  המקומיתכסוכן,  ישפה  הרשות  נותן  , 

 בגין כל עלות כאמור.  הרשות המקומיתאת  השירותים

המקומית 17.4 שימצאו    הרשות  ומוצרים  חומרים  לציוד,  ביחס  שמירה  בחובות  תחוב  לא 

או    הרשות המקומית לספק ו/או שהותיר נותן השירותים או מי מטעמו בחצרי    שייכים

 במקום אחר. 

העבודות  17.5 לביצוע  בעקיפין,  ו/או  במישרין  קשורות,  או  נוגעות  הנובעות,  ההוצאות  כל 

נותן השירותים, לרבות תשלום לעובדי    והטובין מושא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות 

נותן השירותים )לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל  

ו/או   או מלווה וכל תשלום סוציאלי, ביטוחים ואחרים(, תשלומי מיסים ו/או הפרשות 

ל הסיכונים פי דין, ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכ-ניכויים ו/או העברות שהוטלו כולם על 

והאחריות בקשר עם ביצוע השרות ו/או נותן השירותים יחולו על נותן השירותים וישולמו  

על ידו, והרשות המקומית לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן לתשלומים אלה, לא  

 כלפי עובדי נותן השירותים ולא כלפי רשויות כלשהן.  

כל חיוביו כלפי עובדיו, לרבות תשלום  למען הסר ספק, נותן השירותים מתחייב למלא את   17.6

שכר עבודה, תנאים נלווים, זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין, לרבות הסכם 

קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי נותן השירותים. בנוסף, נותן השירותים 
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הוגנים וכנדרש על  ידווח כדין לכל הרשויות כנדרש, וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה  

פי דין, לרבות שמירה על שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק, מניעת הטרדה מינית וקביעת  

 אמצעים מתאימים לטיפול בכך. 

בכל עת דו"ח רו"ח על הרשות המקומית  מתחייב להמציא לפי דרישת    נותן השירותים 17.7

 אישור ביצוע חיובים אלה.  

ה 17.8 הרשות  את  לשפות  מתחייב  השירותים  מי  נותן  של  תביעה  של  מקרה  בכל  מקומית 

הנובעת   מטעמה  מי  ו/או  המקומית  הרשות  כנגד  הפועלים  ו/או  סוכניו  ו/או  מעובדיו 

ימים    14במישרין ו/או בעקיפין מאספקת השירותים והטובין מושא חוזה זה, וזאת תוך  

בגין   זה  ובכלל  המקומית  הרשות  ידי  על  השירותים  נותן  אל  שתופנה  בכתב  מדרישה 

תיה של הרשות המקומית הנובעות מהתגוננותה מן התביעה האמורה. אין באמור  הוצאו

 לעיל כדי לגרוע מזכותו של נותן השירותים להתגונן מפני כל תביעה של עובד כאמור.  

תקופת   17.9 כל  במשך  יחולו  זה  סעיף  הוראות  כי  מפורשות  ומסכימים  מצהירים  הצדדים 

 .וולאחרי  חוזה ה

מעסיק  -ו/או לפצות אדם בגין טענה שעילתה ביחסי עובד נדרשה הרשות המקומית לשפות   17.10

את הרשות המקומית    נותן השירותיםבחוזה זה, ישפה    נותן השירותיםבניגוד להצהרות  

מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך, בשל כל סכום ששילמה הרשות המקומית ו/או  

ן כל הוצאה שנגרמה  חוייבה לשלם ו/או כל סכום שהיא עשויה להיות מחוייבת בו, וכן בגי

עובד יחסי  שעילה  בתביעה  ו/או  בדרישה  הטיפול  בגין  רק, -לה  לא  אך  לרבות  מעסיק, 

הוצאות משפט ממשיות, והכל בתנאי שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה  

 ו/או דרישה כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה. 

 נתבעת על פי סעיף זה. הרשות המקומית מתחייבת להודיע לספק על כל מקרה בו  17.11

  

 זכויות קניין וקניין רוחני  .18

משום הפרה ו/או הפגיעה של זכויות הקניין, לרבות  מתן שירותי הביוביות  באין ולא יהיה   18.1

על הרשות   ליצור  כדי  בהם  יהיו  ולא  אין  וכן  כלשהו  ג'  צד  של  רוחני  קניין  רק,  לא  אך 

 המקומית כל מגבלה.  

ב נותן השירותים לשפות את הרשות המקומית, מייד  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחיי 18.2

עם קבלת דרישה על כך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד הרשות המקומית בקשר 

עם הפרה נטענת כאמור, ובכלל זה לשפות את הרשות המקומית בגין כל הוצאה שתידרש 

 די, להתמודד עם טענה מעין זו.  להוציא, על פי שיקול דעתה הבלע
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 הגנת הסביבה  .19

 : זה סעיףב 19.1

עלול לגרום למפגע אואיר  –   אירוע חריג 19.1.1 למטרד סביבתי, לרבות    וע הגורם או 

את   להעביר  ניתן  לא  בגינה  במט"ש  תקלה  לסביבה;  שפכים/קולחים  שפיכת 

 השפכים, מעורבות המכלית בתאונה וכדומה; 

)בורות ספיגה  כהגדרתו בתקנות המים )מניעת זיהום מים(    –   בור ספיגה ביתי 19.1.2

 ;1992-ובורות רקב(, התשנ"ב

ביתי 19.1.3 רקב  ספיגה    –  בור  )בורות  מים(  זיהום  )מניעת  המים  בתקנות  כהגדרתו 

 ;1992-ובורות רקב(, התשנ"ב

 ; 1993כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג,  – חומר מסוכן 19.1.4

 לשאיבה, הובלה וסילוק שפכים/קולחים כדלהלן:  המיועד  רכב – מכלית 19.1.5

 שפכים סניטריים; 19.1.5.1

 תכולת בור ספיגה ביתי ובור רקב ביתי;   19.1.5.2

 שפכים שמקורם בניקוי מפרידי שומני מאכל ושמני מאכל; 19.1.5.3

 תמלחות שאינן מכילות חומר מסוכן או שאריותיו;  19.1.5.4

לרבות   19.1.5.5 חיים,  בבעלי  וטיפול  אחזקה  מגידול,  תשטיפים  ו/או  שפכים 

 ימיים; 

 קולחים; 19.1.5.6

 שפכים שמקורם בניקוי מפריד שמן/דלק ממים;   19.1.5.7

חומרים   19.1.5.8 פסולת  מוגדרים  שאינם  תעשייתיים  ותשטיפים  שפכים 

 .מסוכנים

מט"ש 19.1.6 או   שפכים   טיהור  מאגר,    –  מתקן  כל  לרבות  בשפכים,  לטיפול  מתקן 

 אמצעי או תהליך טיפול נוסף, אשר מיועד להפחתת ריכוז המזהמים שבשפכים; 

ק פסולת  רת "פסולת" בתקנות רישוי עסקים )סילוהגדכ  –  פסולת חומר מסוכן  19.1.7

 ; 1990-חומרים מסוכנים(, התשנ"א 

 שפכים שטופלו במתקן טיהור שפכים;   – קולחים 19.1.8

אורגניים 19.1.9 ושומנים  שמנים  המכילים  במתקני    –  שפכים  מקורם  אשר  שפכים 

, לרבות מתקני שיקוע ומפרידי שומן, הכוללים מי שטיפה  טיפול בשפכיםקדם  

 המתקנים לאחר הריקון; של 

שפכים שמקורם בשירותים הסניטריים )לרבות מכיורים,    – שפכים סניטריים   19.1.10

 ממקלחות ומאסלות(; 

תעשייתיים   19.1.11 ונגר    –שפכים  תשטיפים  לרבות  עסק,  מפעילות  שמקורם  שפכים 

 עילי מזוהם, למעט שפכים סניטריים;

משטחי התפעול  נוזלים לרבות נגר עילי, שבאו במגע עם    –  תשטיפים תעשייתיים  19.1.12

או עם שפכים, חומר מסוכן, דלק, שמן, קרקע מזוהמת, בוצה ופסולת, או שנבעו  

 מהם;

 לרבות כל אחד מאלה: – תמלחות 19.1.13
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בכמות   19.1.13.1 מים  לריכוך  המשמש  יונים,  מחליף  בריענון  שמקורם  שפכים 

 העולה על שלוש טונות כלורידים לשנה או שתי טונות נתרן לשנה; 

שמקורם   19.1.13.2 מלח  המכילים  או  שפכים  מזון  בתעשיית  ייצור  בתהליך 

בורסקאות, הדורשים הוספת כלורידים או נתרן, בכמות העולה על שש  

 טונות כלורידים לשנה או ארבע טונות נתרן לשנה, לכל סוג תמלחת; 

החורגים   19.1.13.3 ובורון,  פלואוריד  נתרן,  כלוריד,  ריכוזי  המכילים  שפכים 

)ריכוזי מ לחים בשפכים  מהריכוזים המצוינים בתקנות רישוי עסקים 

 , ובהתאם לאמור בהן; 2003-תעשייתיים( התשס"ג

 או מלח  חומצת או מרוכזת מלח  תמיסת של  העברה   תהליך – ריענון   19.1.13.4

 לפעילותו. מחדש הכשרתו לצורך  יונים, דרך מחליף  קאוסטית, סודה

 

 כללי  19.2

יגיש  הרשויותפי דרישת  -על 19.2.1 את המסמכים    רשות המקומיתל  נותן השירותים, 

 הבאים: 

 היעדים אליהם מובלים השפכים לסוגיהם והקולחים;  19.2.1.1

 הצהרה המפרטת את אופן ניקוי המכליות ויעד סילוק מי השטיפה;  19.2.1.2

 על תקינות המכליות ועל כך שאינן דולפות; נותן השירותים הצהרת  19.2.1.3

לפנות את השפכים למערכת  נותן השירותים  אישור הרשות המקומית ל  19.2.1.4

ל הציבורית,  מדויק(  הביוב  )מיקום  המותרות  השוחות  פירוט  רבות 

 .לפינויים

תוך שמירה על איכות נאותה  נותן השירותים ייבצע את העבודות נשוא חוזהז זה   19.2.2

 של הסביבה, ובאופן שאינו גורם למטרדים או למפגעים לסביבה. 

 רשאי להוביל, לשאוב ולסלק את השפכים המפורטים להלן: נותן השירותים  19.2.3

 סניטריים;שפכים  19.2.3.1

 תכולת בור ספיגה ביתי ובור רקב ביתי;   19.2.3.2

 שפכים שמקורם בניקוי מפרידי שמנים ושומנים אורגניים; 19.2.3.3

 תמלחות שאינן מכילות חומר מסוכן או שאריותיו;  19.2.3.4

לרבות   19.2.3.5 חיים,  בבעלי  וטיפול  אחזקה  מגידול,  תשטיפים  ו/או  שפכים 

 ימיים; 

 קולחים; 19.2.3.6

בלבד שיובלו במכלית  שפכים שמקורם מניקוי מפריד שמן/דלק ממים, ו 19.2.3.7

 ייעודית למטרה זו בלבד;  

חומרים   19.2.3.8 פסולת  מוגדרים  שאינם  תעשייתיים  ותשטיפים  שפכים 

 .מסוכנים

לא יוביל, ישאב ויסלק שפכים המכילים חומר מסוכן או פסולת    נותן השירותים 19.2.4

 . חומר מסוכן

 יוודא שהמכלית תרוקן במלואה ביעד הפינוי.   נותן השירותים 19.2.5



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  

 

 

83 

   .יאחסן שפכים או קולחיםלא  נותן השירותים 19.2.6

  , לא יחנה את המכלית בשכונת מגורים אלא במקום המיועד לכךנותן הישרותים   19.2.7

או לכל מפגע סביבתי   ,באישור הרשות המקומית ובאופן שלא יגרום למפגעי ריח 

 אחר.

,  נותן השירותיםיסמן על גבי המכלית בצורה ברורה את שמו של  נותן השירותים   19.2.8

 ס"מ.   10-, בגודל אות של לא פחות מ הטלפון הניידכתובתו, מספר טלפון ומספר 

השירותים   19.2.9 בעל  נותן  גובה  מד  שפכים  להובלת  המשמשות  המכליות  על  יתקין 

 שיאפשר מדידת כמות השפכים בכל תא.  ,שנתות

במכליות אטומות באופן שימנע נזילות שפכים ו/או    יוביל שפכים   נותן השירותים 19.2.10

ההובלה לסביבה.  וסילוק  , קולחים  שאיבה  כל    , לרבות  נקיטת  תוך  יתבצעו 

 האמצעים למניעת גרימת ריחות בלתי סבירים ומטרדים סביבתיים אחרים. 

השירותים 19.2.11 משלוח    נותן  תעודת  של  בהעתק  המוביל  הנהג  את  יצייד 

תוכ אשר  על נ השפכים/קולחים  הכולל6-ב נספח  פי  -ן  על    , ,  פרטים  היתר,  בין 

 מקור, סוג וכמות השפכים/קולחים, יעד פינוי, תאריך ביצוע ההובלה.

 ימסור העתקים של תעודת המשלוח ל:נותן השירותים   19.2.12

 ממנו נשאבו השפכים/הקולחים;שעסק/אתר  19.2.12.1

 ליו פונו השפכים/קולחים.שע יעד הפינוי  19.2.12.2

השירותים   19.2.13 תעודותנותן  של  העתקים  קבלה    ישמור  ותעודות  השפכים  משלוח 

ויציגם או ימסרם    , לפחותשנים  למשך שלוש    וידי יעד הפינוי במשרדי-חתומות על

 לפי דרישתו. רשות המקומית ל

 

 שטיפת המכליות  19.3

ירוקן   19.3.1 עבודה  יום  במלואהנותן השירותים  בסיום  אותה    , את המכלית  וישטוף 

 בלתי סביר.  באופן שלא יישארו בה שאריות שיגרמו למטרד ריח חזק או

 פי אחת הדרכים הבאות: -המכלית עלשטוף את  ינותן השירותים   19.3.2

 בתחום מתקן טיפול בשפכים ובאישור בעל המתקן;   19.3.2.1

 ובהתאם לאישורה.   ,ידי הרשות המקומית- במקום המאושר על 19.3.2.2

המנוקז אל מכון טיהור השפכים או אל    ,שטיפת המכלית תבוצע על משטח אטום 19.3.3

הגעתם של תשטיפים  את  מערכת הביוב הציבורית, לפי העניין, באופן שתימנע  

הביוב   למערכת  המוזרמים  המכלית  תשטיפי  על  לסביבה.  המכלית  משטיפת 

 לעמוד בהוראות כל דין. 

 

 פינוי השפכים  19.4

  ובורות רקב ביתיים שפכים סניטריים ותכולת בורות ספיגה  יסלק  בעל העסק   19.4.1

 בהתאם למפורט להלן: 

פי כל דין או למערכת הביוב הציבורית  -למתקן טיהור שפכים מורשה על 19.4.1.1

 ובהתאם לאישורה של הרשות המקומית.   ,בנקודות המאושרות
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 לאחר קבלת אישור מראש מבעל המט"ש.  19.4.1.2

עילי מזוהםיסלק  בעל העסק   19.4.2 ונגר    שפכים תעשיתיים, תשטיפים תעשיתיים 

 ורט להלן: בהתאם למפ 

על 19.4.2.1 מאושר  שפכים  לטיהור  השפכים  -למתקן  סוג  לקליטת  דין  כל  פי 

 המפונים. 

אישור   19.4.2.2 קבלת  לאחר  יתאפשר  שפכים  טיהור  למתקן  השפכים  פינוי 

 מראש מבעל המט"ש.  

 בהתאם למפורט להלן:  תמלחותיפנה בעל העסק  19.4.3

  פי האמור בתקנות המים )מניעת זיהום מים(-יעשה על י פינוי התמלחות   19.4.3.1

 . 1998-)איסור הזרמת תמלחת למקורות מים(, התשנ"ח

 :פינוי לים 19.4.3.2

עלי 19.4.3.2.1 ובהתאם -יעשה  תקף  לים  הטלה  או  הזרמה  היתר  פי 

לפי   המפנה  לעסק  שניתן  מניעת  לתנאיו  הים חוק  זיהום 

 . 1988-ממקורות יבשתיים, התשמ"ח

ענון שרפים או תמלחות מזון, י תמלחות נקיות שמקורן בר 19.4.3.2.2

ובהתאם -על ימי  למסוף  תמלחות  לפינוי  בכתב  אישור  פי 

שפכי   מרכז  או  תעשייה  שפכי  אגף  נציג  שנתן  לתנאיו, 

המפנה לעסק  הסביבה  להגנת  המשרד  במחוז   , תעשייה 

לווהכ בהתאם  תמלחות"ל  "פינוי  באתר   נוהל  המפורסם 

 המשרד להגנת הסביבה כעדכונו מזמן לזמן. 

בתמלחות 19.4.3.3 טיפול  למתקן  על  ,פינוי  סוג  - המאושר  לקליטת  דין  כל  פי 

 התמלחת המפונה. 

 אחר בכפוף לקבלת אישור מראש בכתב מאת נותן האישור. פינוי ליעד  19.4.3.4

העסק   19.4.4 השפכיםאת  יסלק  בעל  תכולת  שמנים    כל  מפרידי  בניקוי  שמקורם 

 לאחד מהיעדים הבאים:    ושומנים אורגניים

-המורשה על   ,מתקן טיפול בשפכים המכילים שמנים ושומנים אורגניים 19.4.4.1

 י כל דין. פ

  יפ- לים המורשה עי בעל נקודת קליטה לשמנים ושומנים אורגנ  למט"ש 19.4.4.2

 לאחר תיאום מראש עם מפעילי המט"ש.   ,כל דין

 ,שפכים ו/או תשטיפים מגידול, אחזקה וטיפול בבעלי חייםיסלק  בעל העסק   19.4.5

 : לרבות ימיים

 פי כל דין.  - למתקן טיהור שפכים מורשה על 19.4.5.1

מתקן טיהור שפכים  פינוי שפכים ו/או תשטיפים מגידול בעלי חיים ל 19.4.5.2

 יתאפשר אך ורק אחרי קבלת אישור ממפעילי המט"ש. 

 בהתאם למפורט להלן:  קולחיםיסלק בעל העסק  19.4.6

י 19.4.6.1 קולחים  עליפינוי  מראש- עשה  המאושר  הסילוק  וליעד  דין  כל    ,פי 

 ידי נותן האישור.  -ובכתב על 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/Marine-and-Coastal-Environment/Yam09.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/Marine-and-Coastal-Environment/Yam09.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/Marine-and-Coastal-Environment/Yam09.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/Marine-and-Coastal-Environment/Yam09.pdf
http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/nohal_pinuy_idkun_8_2009_1.pdf
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 בהתאם למפורט להלן:   תכולת מפריד שמן/דלק ממיםאת כל יסלק בעל העסק  19.4.7

 שמן/דלק ממים יישאב על כל תכולתו.  מפריד 19.4.7.1

העסק   19.4.7.2 ממים  בעל  שמן/דלק  מפריד  בניקוי  שמקורם  שפכים  יוביל 

 במכלית ייעודית לשפכים אלו בלבד. 

ממים   19.4.7.3 שמן/דלק  מפריד  תכולת  ומיחזור  י פינוי  טיפול  למתקן  יעשה 

 פי כל דין. - המורשה על ,ייעודי לשפכים אלו

 

 דיווח  19.5

 להלן.  19.5חריג כמפורט בסעיף ידווח על כל אירוע  נותן השירותים   19.5.1

עלנותן השירותים   19.5.2 דו-יעביר לנותן האישור  ח שנתי במדיה מגנטית  " פי דרישה 

אקסל בקובץ  אלקטרוני  בדואר  נותן    ,ו/או  ידי  על  שייקבע  אחר  בפורמט  או 

 האישור. 

 כולם או חלקם: ,ח יכיל את המסמכים הבאים"הדו 19.5.3

הובלה של כל מכלית, סוגי  , נפח  נותן השירותיםרשימת מכליות ברשות   19.5.3.1

כולל רשימת מכליות ייעודיות להובלת   ,השפכים המובלים בכל מכלית

שפכים שמקורם במפריד שמן/דלק/ מים, מספרי הרישוי שלהן ושנת  

יש להעביר גם את   ,משנה נעשה שימוש בשרותי קבלנישבמידה  .ייצורן

 ;הפרטים לגבי מכליות אלו

 שפונו;מקור השפכים והקולחים  19.5.3.2

השפכים   19.5.3.3 וסוגי  הפינוי  יעדי  לפי  שפונו,  וקולחים  שפכים  כמויות 

 והקולחים; 

 תקלות ואירועים ודרכי הטיפול בהם.  19.5.3.4

 

 היערכות לחירום  19.6

יכין ויפעיל נוהל חירום שיגדיר את האחריות, הסמכות והפעולות  נותן השירותים   19.6.1

 לביצוע בעת אירוע חריג. הנוהל יכיל את הפרטים הבאים: 

פשריים של אירועים ואופן הטיפול המתאים לכל אחד מהם  תרחישים א 19.6.1.1

 )מקרים ותגובות(; 

ופ  19.6.1.2 ומיקומם,  ימיפוי  באירוע  לטיפול  והציוד  הטכניים  האמצעים  רוט 

 לרבות אמצעי ספיגה. 

נוהל החירום יעודכן עם כל שינוי באחד מסעיפיו ולפחות פעם בשנה, יוחזק בידי   19.6.2

 בשנה.  ויתורגל לפחות פעם  ,ונהגיונותן השירותים  

חריג,   19.6.3 אירוע  והתרחש  השירותים  היה  החירוםנותן  נוהל  לפי  ובהתאם    ,יפעל 

 . הרשות המקומיתלהנחיות  

יחזיק אמצעים לטיפול באירוע חריג, אשר מתאימים לחומרים  נותן השירותים   19.6.4

השירותיםשמוביל   תקיןנותן  במצב  יוחזק  הציוד  היצרן    ,.  להוראות  בהתאם 

 . נותן השירותיםבדי ובכמות מספקת, ויהיה זמין לעו



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  

 

 

86 

לוודא   19.6.5 יש  לסביבה,  השפכים/קולחים  הוזרמו  שבו  חריג  אירוע  בתום 

והשטח הוחזר    ,שהשפכים/קולחים נשאבו חזרה  למכלית ככל הניתן או נאספו

 לקדמותו. 

 

   שמירת דינים .20

ובכלל זה   ,תוך ציות לכל דין  העבודות ו/או השירותיםלבצע את    מתחייב  נותן השירותים 20.1

חוקים, תקנות, הוראות, צווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת 

עבודות ו/או  וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע ל 

ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות, קבלת רשיונות    הן, וכל הכרוך ב   השירותים,

 . עבודות ו/או השירותיםוכל תשלום אחר החל בגין הותשלום מסים, אגרות 

להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על    מתחייב   נותן השירותים  20.2

נותן  .  עבודות ו/או השירותיםו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע ה  ו שלומם של עובדי

, את ציוד  וחשבונ , על  וו/או לכל הפועלים מטעמ   וו/או לשולחי ו  ספק לעובדי י  השירותים

המגן והציוד הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם 

 . עבודותביצוע ה 

-תשי"גה  , קוח של העבודהיאת חוק ארגון הפ   א מכיר ובזה שה  מצהיר  נותן השירותים 20.3

על    א מקבל ווכי ה   ,, פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות צווים שפורסמו על פיהם1954

ל על עצמעצמ  ולוקח  על פיהם  נגד   ונהוג  נגדה או  את כל האחריות לכל תביעה שתוגש 

 עקב הפרתם.  הרשות המקומיתאו נגד    הרשות המקומית

לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן בקשר  מתחייב  נותן השירותים  20.4

 לפרסום ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא.

לב 20.5 עץ  בעקירת  צורך  שיש  מפקיד  במקרה  אישור  לקבלת  הקבלן  ידאג  העבודות,  יצוע 

 היערות או כל גורם מוסמך אחר.

 

 היתרים, רישיונות ואישורים .21

, מחזיקים בכל האישורים  מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו  נותן השירותים 21.1

הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ו/או השירותים, כאמור בחוזה זה, על    ו/או הרישיוניות

הרשות המקומית בזאת להציג בפני    ו, ובהתאם לכל דין. נותן השירותים מתחייבנספחי

 ות, כאמור לעיל, לפי דרישתה.את האישורים ו/או הרישיונ 

ת ו/או היתרים כי החזקת אישורים ו/או רישיונו  ובזאת, כי ידוע למצהיר    נותן השירותים 21.2

נותן  לעיל, הינה תנאי יסודי של חוזה זה. אי נכונות הצהרות    21.1יף  תקפים, כאמור בסע 

 כאמור לעניין סעיף זה, כולן או חלקן, תיחשב הפרה יסודית של החוזה. השירותים

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף    הרשות המקומיתבזאת ליידע את    מתחייב   נותן השירותים  21.3

בהוהצהרותי  כנגד,  שניתן  צו  מתן  לרבות  זה,  לסעיף  את ותאם  המגביל,  ו/או  האוסר   ,

 לבצע את העבודות ו/או השירותים.   נותן השירותיםשל   ויכולת 
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.ג' לצו רישיות  5בכל תקופת הסכם זה יחזיק נותן השירותים רישיון עסק בתוקף לפי פריט   21.4

 . 2013-עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשנ"ג

 זיק נותן השירותים אישור ממשרד הגנת הסביבה.בכל תקופת הסכם זה יח 21.5

 בכל תקופת הסכם זה יחזיק נותן השירותים רישיון מוביל בשכר. 21.6

המקומית   21.7 הרשות  את  יזכה  אשר  זה,  הסכם  של  יסודית  הפרה  הינה  זה  סעיף  הפרת 

 בביטולו לאלתר. 

 

 ביקורת .22

ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי לקיים, בכל עת, בין בתקופת החוזה הרשות המקומית    גזבר 22.1

ע לביצוע העבודות ו/או השירותים  ג בכל הנו  נותן השירותיםובין לאחריה, ביקורת אצל  

 או בכל הנודע לתמורה המשולמת בגין חוזה זה. 

הקשורים   נותן השירותיםביקורת ייתכן ותכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של   22.2

והעתקתם.   בביצוע מגנטית  במדיה  נתונים השמורים  לרבות  ו/או השירותים,  העבודות 

הוכחות בגין תשלום שכר לעובדים   מנותן השירותיםרשאי לדרוש    גזברכמו כן, יהיה ה

 כנדרש או הפרות דיני עבודה.

ו/או מי מטעמו, לבצע את הביקורת ולמסור    גזברמתחייב בזאת לאפשר ל  נותן השירותים 22.3

ע מיד  כספים לידיו  דו"חות  לרבות  ידיו,  על  הנדרש  מסמך  ו/או  מידע  כל  דרישתו  ם 

ידי רואה חשבון, ככל שישנם.   מוותר בזאת, על כל טענה    נותן השירותיםמבוקרים על 

 בדבר סודיות /ואו הגנת הפרטיות, בכל הנוגע למידע ו/או המסמכים הנ"ל. 

השירותים 22.4 ביחס    נותן  גם  זה,  בסעיף  האמור  את  לקיים  מסמכים מתחייב  ו/או  למידע 

 המצויים בידי צד שלישי כלשהו. 

 

 אחריות בנזיקין .23

יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין   נותן השירותים 23.1

ו/או למשתמשים בשירותים לפי חוזה   לרשות המקומיתגוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו    נזקי

ו/או מע  זה  מכל  כתוצאה  שלישי  צד  שלכל  מחדל  ו/או  כל שה  ושל  השירותים  נותן  ל 

ו/א ידו  על  בו  המועסק  בשמו  של    ביצעו העבודותפועל  התחייבויותיו  בביצוע  נותן  ו/או 

ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת    נותן השירותיםו   שבחוזה זה,  השירותים

 והוצאה כאמור.  תאונה, חבלה, נזק, אבדן

,  הרשות המקומיתמשחרר לחלוטין ומראש את    נותן השירותיםבחתימתו על חוזה זה   23.2

ו/או איגוד ערים אשכול גליל מערבי  וכל הפועל בשמה ומטעמה    עובדיה, שלוחיהנבחריה,  

נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישת   קשר לכל תאונה, חבלה,מכל אחריות וחבות בגין ו/או ב

 נותן השירותים יחול, עת יוכיח    מאחריות לא  סעיף זה לעיל. מובהר שהאמור בדבר פטור

 בשליחותה ביצע היזק בזדון. אוהרשות המקומית מטעם  מעבר לכל ספק, שמי 
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פועל בשמו ו/או  כלפי עובדיו ו/או כל הוהבלעדית  יישא באחריות המלאה    נותן השירותים 23.3

שבחוזה זה,   נותן השירותיםשירותי השירות ו/או בביצוע התחייבויותיו של    מטעמו במתן 

חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש,   בגין כל תאונה ו/או

 במהלך ו/או כתוצאה ממתן שירותי השירות לפי חוזה זה.  שייגרמו למי מהם

הרשות המקומית ו/או איגוד ערים אשכול גליל מערבי  מתחייב לפצות את    נותן השירותים 23.4

עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן   ו/או את הניזוק/ים, לפי הענין, ו/או לשפותם, מיד

לעיל, ובכל מקרה    23.2ו/או    23.1  אחראי להם, כאמור בסעיפים  נותן השירותיםוהוצאה ש

תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום שכול גליל מערבי  ו/או איגוד ערים אשהרשות המקומית  

אחראי להם כאמור מתחייב    נותן השירותיםכלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה ש  אחר

לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת    –  נותן השירותים

 וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך.  הפרשי הצמדה

לא תישא באחריות כלשהי לכל  ו איגוד ערים אשכול גליל מערבי  הרשות המקומית ו/א  23.5

ו/או של עובדיו במהלך   נותן השירותים   אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש ו/או לציוד של 

מוותר   נותן השירותיםזה    חוזה   ביצוע השירותים ו/או כתוצאה מביצועם, ובחתימתו על 

בגין ו/או  הרשות המקומית    בזה בוויתור מלא, סופי ומוחלט על כל תביעה וטענה כלפי

 בקשר ו/או כתוצאה מכל אובדן ו/או נזק כאמור. 

נותן השירותים יהיה אחראי לכל קלקול, נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של  23.6

ו/או תאגיד, לרבות לאשכול ו/או תאגידים קשורים   ו/או  כל אדם  בה ו/או מי מטעמם 

ו/או   מחדליהם  ו/או  מעשיו  ו/או  מחדליו  ו/או  ממעשיו  כתוצאה  בשעריהם,  הבאים 

מעשיהם של עובדיו ו/או ספקיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו וינקוט בכל האמצעים  

 למניעתם.  

 נדרשו האשכול או הרשות המקומית לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם,  23.7

לרבות כאמור לעיל ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד אחרים שנותן השירותים אחראי להם 

פי חוזה זה, ישפה נותן השירותים את האשכול ו/או הרשות המקומית  -פי דין ו/או על-על

הרשות   ו/או  האשכול  ששילמו  סכום  כל  בשל  כך,  על  ראשונית  דרישה  קבלת  עם  מיד 

סכום שהם עשויים להיות מחוייבים בו, וכן בגין כל   המקומית ו/או חוייבו לשלם ו/או כל

הוצאה שנגרמה להם בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט  

ממשיות, והכל בתנאי שנתנו לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה כאמור  

 ואיפשרו לספק להתגונן מפניה. 

יבים להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעו על פי סעיף  האשכול או הרשות המקומית מתחי 23.8

 זה. 

 

 ביטוח .24

על פי כל דין ועל פי הסכם זה, מתחייב    נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות   24.1

השירותים ותקופת    נותן  הפרויקט  ביצוע  תקופת  כל  למשך  חשבונו,  על  ולקיים,  לבצע 

תו מן המפורט להלן ובאישור על קיום  האחריות, ביטוחים כדלקמן, בתנאים אשר לא יפח 
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השירותיםביטוחי   ומהווה    7-ב  נספח כהמצורף  ,  נותן  להציע הצעות  ההזמנה  למסמכי 

)להלן:   יום העמדת אתר   –( וזאת לפי המוקדם מבין  "האישור"חלק בלתי נפרד ממנו 

או יום ,  , או יום התחלת העבודהנותן השירותיםהעבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של  

 (:"נותן השירותים"ביטוחי )להלן:  על פי הקבוע בהסכםהגעת ציוד או חומרים לאתר, 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;   -פרק ב'  24.1.1

 .ביטוח חבות מעבידים -פרק ג'  24.1.2

בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת    נותן השירותיםיבצע את ביטוחי    נותן השירותים 24.2

ה ידי  על  תאושר  אשר  הפוליסות  אשכולמוניטין,  תנאי  כל  אחר  בהקפדה  ימלא   ,

 במועדים שהוסכמו עם המבטחים. והוראותיהן וישלם את פרמיות הביטוח 

 . נזק  של במקרה עצמיות  השתתפויות לתשלום אחראי  לבדו נותן השירותים 24.3

ו/או   האשכוליכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של   נותן השירותיםביטוחי  24.4

  רשויות האשכול ו/או  האשכול  וכי המבטח מוותר על זכות שיתוף ביטוחי    רשויות האשכול

 . נותן השירותיםמכוסה בביטוחי  בגין נזק ה

השירותיםביטוחי   24.5 ו/או    נותן  לבטלם  רשאי  אינו  המבטח  פיו  על  מפורש  תנאי  ייכללו 

ל המבטח  מסר  כן  אם  אלא  היקפם  את  רשום    אשכול לצמצם  בדואר  כך  על    30הודעה 

,  ואישור  ןנת   אשכול( יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול ו/או הצמצום כאמור והשלושים)

 ראש, לכך. בכתב ומ

נותן  מתחייב להמציא למזמין העתק מקור של "אישור על קיום ביטוחי    נותן השירותים 24.6

  7-ולא יאוחר מ  ההזמנהע"י המבטח, במועד  כדין  ( כשהוא חתום  7-ב  נספח" )השירותים

)שבעה( ימים לפני מועד כניסתו לאתר העבודות או מועד תחילת העבודה )לפי המוקדם(. 

 נותן השירותים בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור לאמור בהסכם זה, מתחייב  

 לגרום לשינוי ביטוחיו בכדי להתאימם להוראות הסכם זה.

א 24.7 העבודות  לקבלת  תנאי  הינה  האישור  ההמצאת  ידי  על  חלקן  דרישת אשכולו  פי  על   .

השירותיםיחזור    אשכולה עוד    נותן  כל  ביטוח,  תקופת  תום  מדי  האישור  את  וימציא 

 מתקיימת אחריותו על פי דין ו/או הסכם בקשר עם העבודות.

ו/או בהמצאת האישור ו/או בדיקתם ו/או    נותן השירותיםמוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי   24.8

אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת אחריות    בשינויים בכדי להוות 

על   האשכולו/או    האשכולכלשהי  של    רשויות  לאחריותו  צמצום  להוות  נותן  בכדי 

 , לפי הסכם זה או כל דין. השירותים

בין אם בעצמו ו/או בין אם על ידי    נותן השירותיםבנוסף על האמור לעיל, יערוך ויקיים   24.9

 כב כמפורט להלן: צדדים אחרים ביטוחי ר

 . נותן השירותיםביטוח חובה על פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי  24.9.1

לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות של    נותן השירותיםביטוח אחריות   24.9.2

כמקובל  , כתוצאה משימוש ברכב, בגבול אחריות  רשויות האשכולו/או    אשכולה

 . בשוק הישראלי

זה, בגבול    24.11ביטוח נזקי גוף, אשר אינם מכוסים בביטוח חובה, כאמור בסעיף   24.9.3

 )מיליון( שקלים חדשים לכל כלי רכב.  1,000,000אחריות למקרה אחד של  
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למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" לעניין נספח זה כולל מנופים, מלגזות,   24.9.4

 מכל סוג. טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים 

השירותים  24.10 את    נותן  ו/א פוטר  האשכולו  האשכול  מטעמרשויות  הפועלים  וכל  וכל  ,  ם, 

ציוד   ו/או  לרכוש  נזק  לכל  מאחריות  מכוחם,  הבאים  וכל  העבודות  לביצוע  הקשורים 

המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל שיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הסכם זה )או  

ינו, אלמלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי הפוליסה  שהיה זכאי לקבל שיפוי בג 

 או ביטוח חסר(. הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף   נותן השירותים 24.11

ה  עם  שיערוך  עבדות  בקשר  נוסף  ביטוח  שכל  השירותיםובתנאי  ו/או    נותן  לרכוש 

האשכול  יותו, לרבות במפורש ביטוח אחריות מקצועית, יורחב לכסות את אחריות לאחר

למעשיו ומחדליו בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ובכל ביטוח נוסף    רשויות האשכולו/או  

שיערוך   כלשהוא  השירותיםלרכוש  כלפי  נותן  לשיבוב  זכותו  על  המבטח  ויתור  ייכלל   ,

ה  רשויות האשכולו/או  האשכול   כל  הקשורים וכל    םו/או במקומ  םבאים מטעמ וכלפי 

לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול  

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

ככל שיידרש לשם שמירה   רשות המקומיתהמתחייב לשתף פעולה עם    נותן השירותים 24.12

 לרבות הביטוח הנוסף.   נותן השירותים על פי ביטוחי    רשות המקומית הומימוש של זכויות  

מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל    נותן השירותים 24.13

, באשר לתוכן ו/או היקף הביטוחים, מקומיתרשות ההו/או    האשכול מין וסוג שהוא כלפי  

הוא נדרש לעורכם ו/או ערך על פי שיקול דעתו כמפורט לעיל והכיסוי שיינתן על ידם   אשר

מאשר כי הוא    נותן השירותיםוהוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל.  

גבולות   כי  מוסכם  ספק,  הסר  למען  לכך.  בקשר  כלשהי  טענה  מלהעלות  מנוע  יהיה 

ישור, הינם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת  האחריות בביטוחים השונים, כמפורט בא 

 ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.   נותן השירותיםעל  

יבצע   24.14 לא  השירותיםאם  זה,    נותן  בהסכם  ממנו  כנדרש  הביטוחים  רשות  ההא  תאת 

ולשלם   , לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין,ת, אך במפורש לא חייבתרשאי  המקומית

לנכות כל סכום   תה רשאי יהת  הרשות המקומיתאת דמי הביטוח ככל שמתחייב מהעניין.  

ששולם בגין הביטוחים כנ"ל וכן כל הוצאה נלווית וכן הפרשי הצמדה וריבית, מכל סכום 

 מצא לנכון.תבכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת ש מנהמ ספק אשר יגיע ל

השירותים 24.15 א  נותן  לשפות  דרישתם   מקומיתרשות ההו/או    האשכולת  מתחייב  עם  מיד 

  נותן השירותיםעקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי    םבגין כל סכום שיושת עליההראשונה  

 ו/או הפועלים מטעמו. 

מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר יועסקו על ידו בביצוע    נותן השירותים 24.16

מו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים לעיל,  העבודות או בקשר עמן, יבצעו, יערכו ויקיי 

התנאים,  כל  את  יכללו  אלו  ביטוחים  וכי  באישורים  כמפורט  ולאחריותם,  לרכושם 

 , כמפורט לעיל.  נותן השירותיםההרחבות והוויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי 
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יודיע   24.17 מהפוליסות  איזו  המחיל  אירוע  השירותיםבקרות  למבטח,   נותן  בכתב  כך  על 

לאשכולל ה,  השירותים.  מקומיתרשות  המבטח    נותן  עם  ומתן  משא  כל  לנהל  מתחייב 

בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי    מקומיתהרשות ה ו/או    האשכולבשיתוף פעולה עם  

לנהל המשא ומתן    מקומית הרשות הו/או    האשכולהפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות  

 בעצמם.

ויבצע את כל התשלומים באופן שכל החומרים י  נותן השירותים 24.18 גיש את כל ההצהרות 

פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, - לשלם מס רכוש בגינם( על  נותן השירותיםוהמבנים )שעל  

מסב בזה   נותן השירותיםיהיו מבוטחים מפני נזקי מלחמה על פי החוק הנ"ל באופן מרבי.  

ו שתהיה לו עפ"י החוק הנ"ל ומיפה את כל זכות שיש ו/א מקומיתת הרשוו/או ל  אשכולל

 כוחם באופן בלתי חוזר לגבות כל סכום שיגיע להם עפ"י החוק הנ"ל. 

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות 24.19

 לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כדלהלן:  24 ףבכפוף לאמור בסעי

 טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית:   24.19.1

אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו,    רשות המקומיתהיידע את    נותן השירותים 24.19.2

בגין כל אירוע באתר או סמוך לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה הנמוכה מגובה  

 ההשתתפות העצמית, ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור. 

נותן השירותים בדבר כל דרישה כספית שתוגש  ידע בכתב את  ת  המקומית   רשותה 24.19.3

  נותן השירותים, בגין נזקים שאירעו, על פי טענת המתלונן, בעת פעילותו של  לה

 באתר העבודה. 

ואחד( יום ממועד שיגור  -)עשרים  21מתחייב, בתוך תקופה של    נותן השירותים  24.19.4

או סילוק מצד המתלונן, או    כתב ויתור  רשות המקומיתלהמכתב אליו, למסור  

אל   המקומיתהלהעביר  פירוט    רשות  תוך  מהתביעה,  הסתייגות  בדבר  הודעה 

 מדויק של טענותיו כנגדם.

לסלק כל תביעה עד לסך בו    רשות המקומיתהמסמיך בזאת את    נותן השירותים 24.19.5

נותן  תעמוד ההשתתפות העצמית כלפי המבטח, מעת לעת, וזאת על חשבונו של  

, ובלבד ששוגרה אליו הודעה  רשות המקומיתהשל    העל פי שיקולי , והשירותים

 לעיל.   24.19.4כאמור, והוא לא פעל כמפורט בסעיף קטן 

בכל עת, אשר    נותן השירותים לחייב את חשבון    תרשאי  ה הית   רשות המקומיתה 24.19.6

 )שבעה( ימים ממועד קבלת הדרישה.  7יהא חייב לפרוע את הסכום, תוך 

 טיפול בתביעות קטנות  24.20

השירותים 24.20.1 המסווגת    נותן  תביעה  כל  לסלק  המבטח  נציגי  את  בזאת  מסמיך 

בכל   לחיובו,  ולגרום  קטנות,  לתביעות  בימ"ש  של  לסמכותו  הנופלת  כתביעה 

 מקרה, בגובה ההשתתפות העצמית. 

- או על  רשות המקומיתן ה ע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבו ביצו 24.20.2

רשות  , לפי שיקול דעת הזה  24סעיף  האמור בעל פי    נותן השירותים די חיובו של  י

 . המקומית
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, כתביעה קטנה, בין אם  הכל תביעה המוגשת נגד  ספקעביר לת  רשות המקומית ה 24.20.3

, ועל  נותן השירותיםביחד עם  הוגשה נגדם באופן בלעדי, ובין אם הוגשה נגדם  

תוטל החובה לטפל בתובענה זו, לרבות ע"י שיגור נציג לביהמ"ש    נותן השירותים

 לתביעות קטנות. 

בבית משפט, באם    הלייצג עצמ  רשות המקומיתהאין באמור כדי לגרוע מזכות   24.20.4

 בכך.  וץ חפת

חויב  תבכל סכום בו    נותן השירותיםלחייב את    יתזכא  היהת  רשות המקומיתה 24.20.5

נותן  הוא בביהמ"ש לתביעות קטנות, בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו של  

ולתחום    השירותים עבודתו(,  סיום  ממועד  מאוחר  במועד  הוגשה  אם  )ואף 

כמפורט בסעיף    המנע הוא מלייצג עצמו, ובלבד שפעלעבודתו, לרבות בהליך בו נ

 לעיל.  24.20.3קטן 

זה תחול    24.20, מוצהר בזאת כי הוראת סעיף  ירותיםנותן השלמען הסר ספק   24.20.6

 בכל עת שהיא, לרבות לאחר סיום העבודות ועריכת חשבון סופי. 

  תרשאי  ההי ת  רשות המקומיתה, מוצהר בזאת כי  נותן השירותיםלמען הסר ספק   24.20.7

, מכל מקור שהוא,  ספקל  מנהלקזז כספים המגיעים, או אשר עשויים להגיע מ

הסכם אחר שנחתם עמו או שיחתם עמו, מכל סכום לו יהא זכאי  לרבות על פי כל  

 . וכלפי

 

 יכבוןע .25

תעכב הרשות המקומית    על פי חוזה זה במלואן ובמועדן  יולהבטחת מילוי כל התחייבויות 25.1

של   בישעור  סכום  לספק  המגיע  חשבון  )להלן:    5%מכל  לספק  המגיעה  מהתמורה 

 (. "העיכבון"

בתום . ותהעבודביצוע  ( יום מתום 30)שלושים עד יכבון יישאר בידי הרשות המקומית הע 25.2

מועד זה תשלם הרשות המקומית את העיכבון לספק בערכו הנומינאלי, ללא צירוף מדד 

 או ריבית כלשהם. 

, בנוסף לכל סעד לו הינה זכאית,  עשות שימוש בעיכבוןתהיה רשאית ל הרשות המקומית   25.3

, לרבות  נותן השירותיםאו על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי  על פי חוזה זה ו/

 יצוי מוסכם. בגין פ 

 

 שימוש במים וחשמל  .26

 אספקת מים  26.1

הישוב    הקבלן של  מוצא  לנקודת  מתחבר  והוא  ובמידה  למים  החיבור  על  אחראי  יהיה 

  בגין  לרשות  לשלם  צריך  הוא"ח(  ומז)במידה והרשות מאשרת לו והוא התקין שעון מדידה  

  למניעה  מתאים  חוזר   לאל  לדאוגבנוסף, עליו  .  מים  מד   צילום  לבציע  וכן   במים   השימוש 

 .המים למערכת  ביוב  מי  חזרת של

 .עוקב חודשתחילת  כלתהיה בבגין צריכת מים  ההתחשבנות
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 ספקת חשמל א 26.2

צורך ביצוע העבודות להפעיל גינירטורים העובדים בדיזל  והקבלן הזוכה יצטרך ל  במידה

על הקבלן לדאוג לכל מה  .  ו/או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה

ונעשה שימוש לשלם לרשות בכל תחילת חודש במידה  שנחוץ מבחינת אספקת חשמל וכן  

 בקווי חשמל של הרשות. 

 

 : מועד מתן שירות 26

   .לפי מה שתקבע הרשות ביצוע העבודה 26.2

איחור במתן  לכל מקרה של  לוש שעות.  ש  3בכל מקרה טיפול בבעיה צריך להתבצע עד   26.3

 ₪.  1,000של פיצוי בסך ישלם הקבלן  לקריאה מענה  

בעת   ההפרה  של  מסתברת  כתוצאה  אותו  רואים  שהצדדים  נזק  הינו  המוסכם  הפיצוי 

החתימה על חוזה זה. נותן השירותים ישלם לרשות המקומית את הפיצוי המוסכם בתוך  

ימים ממועד קבלת דרישה בכתב על כך מאת הרשות המקומית. אין באמור בסעיף זה   7

את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה בכדי לגרוע מזכותה של הרשות המקומית לקזז  

 המגיעה לספק בגין מתן השירותים או מכל סכום אחר המגיע לספק מהרשות המקומית.  

לרשות  הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגין הנזקים שייגרמו   26.4

 לחוזה.   7ראו סעיף  , וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק.המקומית

הצדדים,   26.5 בין  ב הוסכם  הנקובה  לגרוע מהאחריות  יפצה חוזהמבלי  השירותים  נותן  כי   ,

 וישפה את הרשות המקומית, בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות והכרוכות בכך.  

לפי כל  הרשות המקומיתאין בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות  26.6

 . השירותים  נותןדין ו/או חוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי 

 

 הפרות וסעדים 27

 . 1970- על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 27.2

לחוזה,   27  -ו  26,  25,  24,  23,  21,  19,  15,  11  ,10  ,9,  7  ,6  ,5  ,3,  2,  1  מוסכם בזאת כי סעיפים 27.3

תהווה הפרה יסודית    נותן השירותיםהינם סעיפים יסודיים ועיקריים שהפרתם על ידי  

 של חוזה זה. 

תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או    הרשות המקומית 27.4

יום מראש, במקרים   (7שבעה )   לספקעל פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, על ידי מתן הודעה  

 ורטים להלן: המפ

ימים    5, וההפרה לא תוקנה בתוך  הפר תנאי יסודי של חוזה זה  נותן השירותים  27.4.1

 . מיום שהודיעה על כך הרשות המקומית לספק

חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא    הפר   נותן השירותים  27.4.2

הרשות  ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מ  14את ההפרה תוך    ן תיק

 .  מקומיתה
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צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו    נותן השירותיםניתן לבקשת צד ג', נגד   27.4.3

כונס   והקפאת הליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה ל 

נכסי   על  עיקול  הוטל  ו/או  השירותיםנכסים  לפגוע  נותן  כדי  בו  שיש  באופן   ,

על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא בוטלו    ולעמוד בהתחייבויותי   ו באפשרות

ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה    7יום ממועד הינתנם, או תוך    45תוך  

 . ועצמ נותן השירותיםלמתן אילו מהצווים הנ"ל ע"י 

המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא    נותן השירותים 27.4.4

 זה. , כמפורט בחוזה הרשות המקומיתאישור 

לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת    ובא בדברים עם נושי  נותן השירותים  27.4.5

 פירעון. 

 נשוא חוזה זה.  העבודות או מלבצע את    ו בפועל מלנהל עסקי  חדל  נותן השירותים  27.4.6

הורשעו בעבירה שיש עמה    וו/או מי מנושאי המשרה שב  נותן השירותיםמנהל/י   27.4.7

, עשוי לפגוע  הרשות המקומיתת  קלון או עשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדע

 .הרשות המקומיתו/או באינטרסים של    הרשות המקומיתבשמה הטוב של 

זה   27.5 הסכם  ביטול  על  ידי  הודעה  על  החוזה  ביטול  משום  בו  אין  לעיל,  הרשות  כאמור 

השירותים   המקומית התחייבויותיי  ונותן  בכל  לעמוד  חייב  פרט   והיה  החוזה,  פי  על 

 לקיימן.   ותמנע ממנ מיתהרשות המקולהתחייבויות ש 

 

 הוראות כלליות  28

סוג    נותן השירותים 28.2 דרישה, מכל  או  טענה, תביעה  כל  לעניין  כי  בזה,  ומתחייב  מצהיר 

שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר 

להבאתו לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות  

יים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמנ

צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה 

 רשאי למנוע מסירת העבודות לאחר.  נותן השירותיםזה לידי סיום, לא יהיה 

 או שינוי ויתור 28.3

תק 28.3.1 תהווה  לא  מסוים  במקרה  החוזה  מתנאי  לסטות  צד  של  ולאהסכמה    דים 

ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו  

לו על פי החוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה  

 אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. 

רכה שתינתן, לא יחשבו כויתור  שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או א 28.3.2

של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן  

 בכל עת שימצא לנכון. 

השירותים 28.4 מורשה   נותן  כעוסק  רשום  יהיה  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  כי  מתחייב, 

 לעניין חוק מס ערך מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין. 
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תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא  כל תיקון או   28.5

 יהיה להם כל תוקף. 

 קיזוז 28.6

מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד   נותן השירותים 28.6.1

 .הרשות המקומית

תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום    הרשות המקומית 28.6.2

, מכל מין  נותן השירותיםזכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן    ו/או  ו/או נכס

כל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או    וסוג שהם, לרבות 

השירותיםמחדלי   נשוא  ,  נותן  ההתקשרות  ועילתם  קצובים  הסכומים  ובלבד 

)חוזה זה, ולאחר שהודיעה לספק בכתב על כוונתה לבצע את   (  7הקיזוז שבעה 

 . ימים לפני ביצועו

 במקום הצד האחר או ביצוע עבודה  תשלום 28.7

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על   28.7.1

הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר  

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. )שבעה(   7לא שילמו, תוך  

סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם  שילם צד   28.7.2

רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד.  

דרישתו   עם  מיד  הסכום,  להחזר  או  הסכום  לקיזוז  זכאי  יהיה  המשלם  הצד 

הראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל,  

 יבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ. ר

לא ביצע נותן השירותים עבודה שהוא חייב לעשותה בהתאם להראות חוזה זה,   28.7.3

רשאית הרשות המקומית לבצעה במקום נותן השירותים, ובלבד שהודיעה לספק  

נותן   במקום  העבודה  את  המקומית  הרשות  ביצעה  מראש.  יומיים  כך  על 

תקורה    15%ם, היא זכאית לגבות את עלות ביצוע העבודות בתוספת  השירותי

 . ביצועמכל סכום, לרבות מהעיכבון או מערבות ה

 

 שיפוט והדין החל סמכות 28.8

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין   28.8.1

 שלו.  

ת  ו מוקנית לביהסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנ 28.8.2

עניינית מבחינה  המוסמך  המשפט    המשפט,  בית  של  השיפוט  לתחום  ומקומית 

 , ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה. במחוז חיפה

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות,   28.9

ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו  

או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין  
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כדי להוסיף על החיובים   לגרוע  בהם  זה או הנובעים הימנו,  והזכויות הקבועים בחוזה 

 מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה. 

 

 הודעות 29

תחשב כמתקבלת בעת    –לנמען המצוין להלן    –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו   29.2

 מסירתה. 

  ותוך ציון הנמען המצוין להלןכל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן   29.3

כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים    תחשב  –

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל   –ובשעות העסקים המקובלות ואם לא  

בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום 

 כאמור להלן. 

דעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצויינת להלן ותוך  כל הו 29.4

שעות ממועד    48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך   –ציון הנמען המצויין להלן  

 הישלחה.

 

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות, ערובות,   30

בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים    הסכמים בכתב או

לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות  

הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל  

 אריך חוזה זה. מת

 
 כתובת הצדדים 31

 
 

   –  הרשות המקומית  

 ___________________________________________   המען:

 :__________________  'טלפון:_____________________ פקס  

 

 

   – נותן השירותים  

 __________________________________________  _ המען: 

 :___________________ 'טלפון:____________________ פקס 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :
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  __________________  __________________ 

 נותן השירותים  הרשות המקומית  

 

 

 

 עורך דיןאישור חתימת 

 

מאשר   עו"ד   ,____ הח"מ  ת.ז.  אני  ו_________,   _______ ת.ז.   ,___________ ה"ה   כי  בזה, 

(, וכי חתימת ה"ה _______  "נותן השירותים")להלן:  ___________    ________, רשאים לחתום בשם

לכל דבר    נותן השירותים, מחייבת את  נותן השירותיםו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת  

,  נותן השירותיםכאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של    השירותים  נותןועניין, וכי התחייבויות  

 שהתקבלה כדין.  נותן השירותיםובהתאם להחלטת דירקטוריון 

 

 

 

       חתימה:     ____________  תאריך:
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 1-ב נספח

 2022/01מכרז פומבי 

 
 ם שוטפים שירותי

 
 : שאיבה ותחנות קווים ניקוי סתימות פתיחת, קווים לשטיפת עבודות  תיאור .1

  במערכות   וצילום  ניקוי   שטיפה,  הביוב  מערכות   כל  לאורך,  תחזוקה  עבודות  תכלולנה  העבודות

  עבודות  יבצע  הקבלן .  מראש  מאושרת  עבודה  תוכנית  או   / ו  קריאה   פי  על  הציבוריות  והתיעול   הביוב 

  בתחום  שומן  מפרידי   כולל,  לביוב  ש"ת  בכל  הרטובים  הבורות  ופינוי  ניקוי   שאיבה   לרבות   שונות 

  בעלת,  ביובית  ורכב   ידניות   עבודות   כולל ,  הרשות  של  ציבוריים  מתקנים  כולל   הרשות  של   השיפוט 

  הרשות   בסמטאות  מתאים  וציוד,  ביוב  סתימות  ופתיחת  לשאיבה,  ליטר   500-כ  של  בגודל,  מיכל

 . הרשות  י"ע  ייקבעו ביצוען ומשך  מקומן, היקפן, תאורן ואשר  וקיימים במידה

 

 : העבודה וסיום התחלה  .2

 העבודה  הזמנת. עבודה הזמנת נוסח   נספח  באמצעות הרצוייה העבודה את תזמין הרשות .2.1

  המפקח   העבודה  סיום  לאחר.  אלה  מנתונים  אחד  או/ו  לסיומה  משוער  זמן,  תיאור  תכיל

 . העבודה השלמת תעודת  נספח על ויחתום  העבודה ביצוע את יאשר  הרשות מטעם

  הקבלן  נציג  לידי  ההזמנה  את  העביר  שהמפקח  מהשעה  ייחשב  העבודה  לתחילת  המועד .2.2

  על .  בקשר  או/ו  טלפונית  פ"בע  הוראה   י" ע  ואם  בכתב  עבודה  פקודת  מסירת  ידי  על  אם

 . חמהמפק אחרת הוראה  יקבל אם אלא, דיחוי ללא  לבציע  הקבלן

 

 : דחופות עבודות .3

, כלשהיא  דרך   בכל  ההודעה  או  ההזמנה   קבלת   לאחר  דקות  40-מ  יאוחר   שלא   תגובה   זמן .3.1

 עד  7:00  ומהשעה,  רגיל  עבודה  ביום  20:00  שעה  עד  7:00  השעות  בין  נתקבלה  ההזמנה  אם

 '(.  וכו חגים, שבת ערבי) רגיל   בלתי ביום 17:00 שעה

  על   יהיה,  הזה  בסעיף  האמורות  17:00  או  20:00  השעה  לאחר  לקבלן  נמסרה  ההזמנה  אם .3.2

  1  של  מקסימלי   היערכות  זמן  תוך,  בלילה  בהמשכו  או  יום   באותו  לעבודות  לצאת  הקבלן

י  פ" בע  או /ו   בכתב  אחרת   לו   יורה  המפקח  אם  אלא,  שעות ותר משלוש ובכל מקרה לא 

   .שעות

בזמן נוסף של חצי שעה עבור  פרק זמן מתחייב הקבלן לטפל  באותו  עבור כל קריאה נוספת   .3.3

קריאות בו זמנית הקבלן מחוייב להוספת צוותי עבודה וציוד    4ומעל    נוספת.  כל קריאה

 . נוסף

 

 : יזומות  עבודות .4

  המאוחר   לכל  בעבודתו  להתחיל  הקבלן  ועל  המפקח  י" ע  שנקבע  הזמן  תוך  תבוצענה  אלו  עבודות

 .פ" בע או/ו בכתב לכך ההוראה  מקבלת יום תוך
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 :גשם מי  או  שפכים זרימת הפסקת .5

, שלם  באזור  או/ ו  בודד  בקו  הביוב  זרימת  הפסקת  דורש  העבודה  ביצוע  בו  מקרה  בכל .5.1

 העבודה   באתר  לריקון   ידאג ,  לחלוטין  תפסק   שהזרימה   כך  רציפה   שאיבה  יבצע  הקבלן

 המצב   ולהחזרת   המדרכה   לשלמות  הקבלן  ידאג,  השאיבה  בזמן .  מתאים  לשילוט   וידאג 

  חשבון   על  תתוקן  מרוצפת   מדרכה  או /ו  אספלט  במדרכת  פגיעה   כל.  לקדמותו  בשטח

 .נזקים  או/ו  מטרדים למניעת  הקבלן י "ע  מיידית תבוצע המים  ושאיבת  הטיפול.  הקבלן

 עיתונים   בשני  להודיע  הקבלן  באחריות,  העבודה  תחילת  לפני   -   יזומות  עבודות   של  במקרה .5.2

  עבודות  ביצוע  על,  חשבונו  על,  העבודה  תחילת  לפני   ימים  שבעה  מקומי  ובעיתון  יומיים

  שעות  48  לפחות,  הקבלן  ידי  על,  תתבצע  הרחוב  סגירת,  באזור  רכב  לכלי  המעבר  וסגירת

 . העבודות ביצוע תחילת לפני 

, חשבונו  על,  ויתלה  יכין  הקבלן,  העבודות  ביצוע  תחילת  לפני  שעות  48  לפחות,  בנוסף .5.3

  והרחובות  העבודה  וסיום  תחילת  מועד  את  המפרטות  העבודה  לאתר  בסמוך  מודעות

 .  האינטרנט באמצעות  הודעה הקבלן יעביר, כן כמו, לתנועה שייסגרו

 תופסק   בו   האזור  בכל,  ברמקול הודעות  באמצעות  הקבלן  י"ע  הודעה תינתן  העבודה ביום .5.4

  בגין   נזק  כל.  ל"הנ  ברחוב  התנועה  לחידוש  המשוער  המועד  את  גם   תכלול  ההודעה,  התנועה

 .בלבד הקבלן באחריות   יהיה  לעיל האמור ביצוע אי

 
 : זמינות .6

  ומספרי  קשר  פרטי   את  ולתת   סולילריים  במכשירים   שלו  העובדים  את   לצייד  הקבלן   על .6.1

  למפקח  הקבלן  נציג  בין  קשר  ליצור  יהיה ניתן הביצוע  זמן   שבכל  כך ,  אלו  זמינים  טלפונים

 .וכוננות   בתורנות כולל  ולהפך

 .המפקח  או/ו  הרשות  י"ע   שייקבע  העדיפויות  סדר  פי  על  העבודות  את  יבצע  הקבלן,  כן  כמו .6.2

 
 : ותמורה עבודה שעות .7

 .דיווח מפורט על העבודות, הכולל יומני עבודה וצילום האתר לפני הביצוע ולאחר הביצוע .7.1

, וחגים  שבת  וערבי  חג   ובערבי  22:00  שעה  עד  07:00  משעה  חול  בימי  -  רגילות   עבודה  שעות .7.2

 . 18:00 שעה עד 09:00 משעה

 התשלום ,  רגילות  בלתי  עבודה  בשעות  והסתיימה  הרגילות  העבודה  בשעות  שהחלה  עבודה  .7.3

  שעות  על,  לילה  שעות  על  גם  חל  זה  כלל,  ספק  הסר   למען.  החודשי  בתשלום  כלול  בגינה 

 . וחג שבת

 בהתאם  החודשי   בשכר  כלול (,  וחג  שבת )  רגילות  בלתי   עבודה  בשעות  עבודה  עבור  תשלום .7.4

 . הכמויות לכתב

 . נוסף  תשלום כל , ושבתות חגים כולל,  הביוב  ברשת וכונניות תורניות בגין ישולם לא .7.5

  תנאי   מבחינת  או/ו  המשטרה  או/ ו  והרשות   המפקח   דרישת  י"עפ   הצורך   לפי   –  לילה   עבודות  .7.6

 .החודשי בשכר כלול לילה עבודות בגין  התשלום.  הביצוע

 תשלום  מלבד, בלילה עבודה או/ ו שגרתית בלתי עבודה בגין תוספת  כל  לקבלן תשולם לא .7.7

 .הכמויות בכתב המוגדרת מיוחדת  עבודה בגין
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 : ונזקים פגיעות .8

,  לתאונות  גרמו  שפרצו  ביוב  המי  או/ו  גשם  המי  כי  וראה  העבודה  לביצוע  ניגש  הקבלן  בו  במקרה

  במקרים .  עבודתו  תחילת  לפני   למפקח   מיד  כך   על  להודיע  הקבלן  על ,  פרטי  או   ציבורי   לרכוש  נזקים

 . נוספות  תאונות  למניעת,  התקלה  באזור המים  לשאיבת  פרט בעבודתו  להתחיל  לקבלן  אסור  אלה

 
 : הקבלן  י"ע  חומרים אספקת .9

  בהתאם  העבודה  והשלמת  לביצוע  הדרושים  ומפעיליו  הציוד  וכן  העזר  חומרי  את  יספק  הקבלן

  טרקטורים,  קומפרסורים,  משאבות  לרבות  הציוד  כל  את  הצורך  לפי  יפעיל  הקבלן.  החוזה  לתנאי

 '. וכו

 
 :ביצוע לזמן בטיחות ואמצעי תמרור .10

 כל , הרשויות  לדרישות   בהתאם, שונים  באמצעים,  העבודה  קטעי  על   להגן   יהיה   הקבלן   על .10.1

 שלב   בשום .  הסדירה  הרכב   כלי   לתנועת  מהפרעות  ולהימנע  עובדים  על  להגן  מנת   על   זאת

 את   לשמור  יש  אלא  העבודות  ביצוע   לצורך  ממנו  חלק   או  נתיב   לסגור  לקבלן  יותר   לא

 . הביצוע שלבי בכל  לנסיעה פתוח הכביש

, התחבורה  משרד,  משטרה)  הרשויות  עם  ותאומם  אישורים  כולל,  הביצוע  שלבי  אישור .10.2

 . הקבלן באחריות   הינו'(, וכו המזמינה הרשות

 לכל,  כמפורט,  העבודה  קטעי  על  הגנה  כולל  ביצוע  לשלב   התמרור  עבור  התשלום  כי   מודגש .10.3

 . הרשויות בדרישות  לעמוד  כדי הדרוש כל את  כולל קומפלט  הינו , הפרויקט משך

 
 : העבודות  פירוט .11

 :כוללות, הביוב קווי של,  השוטפת האחזקה  עבודות

 .הביוב   בקווי סתימות פתיחת .11.1

 . עבודה  תכנית לפי מאספים  קווים לרבות,  קווים שטיפת .11.2

 . בחודש' מ 1,000 -עבודה תכנית  לפי  קווים צילום .11.3

 .המזמין  דרישות פ"ע  או לחודש  אחת ושטיפתם שאיבה  בתחנות רטובים בורות שאיבת .11.4

 '. וכו מקלטים, רקב בורות, שופכין  בורות, שומן מפרדי שאיבת .11.5

 . שהוא סוג מכל  מים או /ו  שפכים מי  חדרו בהם ובורות מרתפים שאיבת .11.6

 ה. שעות ראשונות למקר  24עד   ,הוואדי  בערוץ, ביוב דליפות/   ביוב מי שאיבת .11.7

 (.תאים) שוחות ניקוי .11.8

 . המזמין  דרישות לפי  בדיקות עריכת .11.9

 . הצפות  עקב שהם סוג מכל  מים או/ ו  גשמים  מי שאיבת .11.10

 .אופציה  -  ניקוז קולטני ניקוי .11.11

 . אופציה -  הרשות  מוסדות  של הניקוז מערכות אחזקת .11.12

 . אחרים גורמים ידי  על  הנגרמות, בתקלות טיפול .11.13

 בהסרת מפגעי ריח.טיפול  .11.14

 . וחירום סוער אוויר  מזג כולל, אוויר מזג מצבי בכל שרות מתן .11.15

 . שעות ביממה(  24ימים בשבוע    7ימים בשנה,    365)  השנה   ימות  בכל,  זיהום  למניעת   עבודות  .11.16



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  
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 2-ב נספח

 22/01 מכרז פומבי 

 נוסח ערבות בנקאית 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 ( "אשכולה" )להלן:

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאית  הנדון: 

 

פי בקשת ____________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. ___________  .1 ( מרחוב  "הנערב"  -)להלן    _על 

)כתובת מלאה( אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו    ____________

לרשויות  שירותי ביוביות וביוביות קומבי  ל  2022/01של הנערב כלפיכם על פי מכרז פומבי מס'  

  50,000עד לסכום כולל של  לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב    המקומיות החברות באשכול

מדד הבסיס של ערבות הביצוע יהיה המדד האחרון  דשים(.  שקלים חחמישים אלף  :  )במילים₪  

 (."סכום הערבות"- )להלן 15/02/2022ביום  הידוע 

 

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

במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם  

 לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות. 

 

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

וזאת ללא    אשכולהידי מנכ"ל  - ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן  

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

 כם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב.כלפי

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .4

 

 ועד בכלל.   ____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .5

 

באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך   אשכולה   נכ"לתוקף הערבות ניתן להארכה בהודעה בכתב של מ .6

נוספים כל פעם מהמועד הנקוב    ( ימים180)  מאה ושמונים  הסכמת הנערב, לתקופה שלבקבלת  

 "(.בתקופה הנוספת"  –דלעיל ללא הגבלה במספר הארכות )להלן  5בסעיף 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  
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ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב    פי- עלכל דרישה   .7

ו/או לאחר חלוף המועד האחרו   5בסעיף   )באם  לעיל  ן לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת 

 דלעיל.   6הוארכה( כאמור בסעיף 

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  .8

 

ניתנת   .9 זו איננה ניתנה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צורה שהיא והיא אינה  ערבות 

 לשינוי, ביטול או התליה הואיל וזכויותיכם מותנות בה. 

 

 

 בכבוד רב,

 

 _____ שם הבנק _______

 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
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 א2-ב נספח

 01/22 מכרז פומבי 

 נוסח ערבות בנקאית 

 לכבוד 

 >הרשות המקומית<  ____________________ 

 ( רשות"ה" )להלן:

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאית  הנדון: 

 

1.  ___________ ת.ז./ח.פ./ח.צ.  פי בקשת ____________ מס'  ( מרחוב  "הנערב"  -)להלן    _על 

)כתובת מלאה( אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו    ____________

לשירותי ביוביות וביוביות קומבי לרשויות    01/2022של הנערב כלפיכם על פי מכרז פומבי מס'  

לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת  רשויות גליל מערבי  המקומיות החברות באיגוד ערים אשכול

של    עדהנערב   כולל  אלף  :  )במילים₪    20,000לסכום  של  דשים(.  שקלים חעשרים  מדד הבסיס 

 (."סכום הערבות"-  )להלן ____________ביום ערבות הביצוע יהיה המדד האחרון הידוע 

 

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

מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם  במספר דרישות שכל אחת מהן  

 לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות. 

 

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

וזאת ללא כל    רשותה ידי מנכ"ל  - ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

ו מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן  תנאי 

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

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

 

 ערבות זה. לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב  .4

 

 ועד בכלל.   ____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .5

 

באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך    רשותה   נכ"לתוקף הערבות ניתן להארכה בהודעה בכתב של מ  .6

נוספים כל פעם מהמועד הנקוב    ( ימים180)  מאה ושמונים  בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של

 "(.בתקופה הנוספת"  –רכות )להלן דלעיל ללא הגבלה במספר הא 5בסעיף 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה,  
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ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב    פי- עלכל דרישה   .7

)באם    5בסעיף   ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת  לעיל 

 דלעיל.   6הוארכה( כאמור בסעיף 

 

 בטלה ומבוטלת. לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו   .8

 

ניתנת   .9 זו איננה ניתנה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צורה שהיא והיא אינה  ערבות 

 לשינוי, ביטול או התליה הואיל וזכויותיכם מותנות בה. 

 

 

 בכבוד רב,

 

 _____ שם הבנק _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
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 3-ב נספח

 22/01 מכרז פומבי 

 נספח הוראות פקודת בטיחות 

 קיום הוראות פקודת הבטיחות  המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה

  

כתנאי מקדמי לתוקפו של הסכם זה, הקבלן הראשי ידאג להמצאת ביטוחים מתאימים שייערכו ע"י   .1

 הקבלן. 

 

והתקנות    1970- תש"ל [,  נוסח חדש]הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה   .2

ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה,    –   1954-ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דשלפיה, וכן חוק  

לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו ו/או יפורסמו מכוחם וכל הוראות מפקחי הבטיחות  

 והמורשים על פי דין למתן הוראות בנושאי בטיחות. 

 

  בטיחות .3

 כללי   .3.1

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם   6.1.1

ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,    –

 . 1954- התשי"ד

, [נוסח חדש]התאם לפקודת הבטיחות בעבודה ב  עבודותהקבלן מתחייב לבצע את ה  6.1.2

 . 1970-התש"ל

בכל   6.1.3 לנקוט  הקבלן הוא האחראי הבלעדי על הבטיחות בעבודה, אחריותו המלאה 

 האמצעים הנדרשים ובכללם אלו שיפורטו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש. 

ממונה  לפני התחלת ביצוע העבודות יקבלו עובדי הקבלן תדרוך בטיחות מקיף מאת ה  6.1.4

כל   כי  שיוודא  לפני  העבודות  את  הקבלן  יתחיל  לא  הקבלן.  מטעם  הבטיחות  על 

 הצוותים שיעסקו בביצוע העבודות תודרכו ע"י ממונה הבטיחות. 

המתאימות    המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף בעתיד הוראות לנוהל הבטיחות 6.1.5

 בהתאם לאופי העבודות המתבצעות. 

ויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק, תקינים על  כל המכונות, הציוד והרכב המצ 6.1.6

 פי דין, ובעלי תו תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר. 

 גופו.  כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בחוזה 6.1.7

 

 

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
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 הוראות בטיחות כלליות  .3.2

אם למטרת ביצוע העבודות יש להשתמש בחומרים מסוכנים רעילים/דליקים יש לקבל לכך   

 ישור מראש בכתב מאת המזמין. א

 

 : מתחייב הקבלן .3.3

 . ביצעו העבודותלנהל יומן עבודה שוטף במקום  6.3.1

להחזיק ארגז עזרה ראשונה תקין במקום ביצוע המבנה ולמנות עובד אחראי, ששמו   6.3.2

 יימסר למפקח, על ארגז זה.  

לספק ציוד מגן אישי לעובדים למניעת סיכונים בטיחותיים, כולל הדרכת העובדים   6.3.3

 לשימוש נכון בציוד והחלפת ציוד פגום. 

ה  6.3.4 בביצוע  וכל העוסקים  ידו  על  המועסקים  לכך שכל  בשעת    עבודותלדאוג  ילבשו, 

ביצוע העבודות, לבוש הולם, אשר יהיה בולט הן בשעות האור והן בשעות החושך,  

 בטיחות. כאמצעי 

כובע מגן )קסדת בטיחות( לכל עובד ולדאוג כי כל עובד  בהתאם להוראות הדין  לספק   6.3.5

 ישתמש בו במהלך ביצוע העבודות. 

 לספק כלי עבודה העומדים בדרישות הדין.  6.3.6

 לספק ציוד מגן כגון, משקפי מגן, כפפות והכול בהתאם לסוג העבודה המבוצעת.  6.3.7

וכן, למסור הוראות    עבודותהסיכונים הקיימים במקום הלמסור מידע לעובד בדבר   6.3.8

ותהליכי   חומרים  הציוד,  של  בטוחה  ותחזוקה  הפעלה  שימוש,  בדבר  עדכניות 

 העבודה. 

אמצעי המיגון   6.3.9 לו  וסופקו  כאמור  הדרכה  לו  ניתנה  כן  עובד אלא אם  לא להעסיק 

 הנדרשים. 

 

 ויתור על סעדים .6.3

טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג ומין,  הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל   6.4.1

שתהיינה לו לפי החוזה ו/או מכוחו ו/או בקשר אליו, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר  

לסילוק ידו מביצוע המבנה כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עיכבון  

אל תעשה,  ו/או לכל סעד ו/או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו  

 צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

במקרה של סילוק יד הקבלן כתוצאה מהפרות הנחיות בטיחות מביצוע המבנה, לא   6.4.2

 יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע המבנה לאחר. 

 

 

 

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 למתן שירותי ביובית וביובית קומבי לרשויות האשכול  01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
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 ניהול עבודה מטעם הקבלן  .6.4

 הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר העבודה וישגיח על ביצוע העבודה.   .6.6.1

מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורם המוקדם של המפקח והמנהל.   .6.6.2

הם גם יהיו רשאים לסרב לתת את אישורם או לבטלו בכל עת ולקבלן לא תהיה תביעה  

 טול האישור כאמור.  כלשהי, כספית או אחרת, בגין אי אישור או בי

 דין בא כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.   .6.6.3

כבא כוחו המוסמך של הקבלן יכול להתמנות מנהל עבודה מוסמך עם תעודה מטעם  .6.6.4

המהנדסים  רשם  מטעם  תעודה  עם  מוסמך  הנדסאי  או  מהנדס  או  העבודה  משרד 

 וההנדסאים.  

 

 

 

 חתימת הקבלן     ת א ר י ך 

       __________     ____                                                                              ______________ 
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 א4-ב נספח

 נוסח הזמנה 

 

 לכבוד 

_______ _____ 

 ____________  מ

 

 נ.,ג.א.

 הזמנת עבודה 

 

,  שירותי ביוביותרשויות גליל מערבי לשל איגוד ערים אשכול    01/2022בהתאם לזכייתכם במכרז פומבי  

 לפי הפירוט להלן: ( "העבודות")להלן: שירותי ביובית  אנו מזמינים 

 

 ____________________________________  עבודה מיקום ה 

 

 העבודות )יש למחוק את המיותר(: 

סתימות   .1 פתיחת  שאיבה,  הקטרים)ניקוי,  בניין  (כל  ופסולת  מכסים  חילוץ  שורשים,  חיתוך   ,

  .ככל שיידרש ע"י המזמיןרשותיהמשוחות ביוב בכל תחום השיפוט  

 ן שאיבה, פתיחת סתימות ושטיפה משטחים ונכסים פרטיים ככל שיידרש ויתבקש ע"י המזמי .2

בות  במערכת הביוב, לר / שאיבות וביצוע מעקפים בזמן קריסת/חסימה מכל סוג שהיא בקווי ביוב .3

עד   הנחלים,  ערוצי  זיהום  למניעת  נלווה  וציוד  משאבות  ביוביות,  הפעלת  של  שעות    24במצב 

  ה.ראשונות למקר

 .טיפול בהסרת מפגעי ריח .4

 .דיווח מפורט על העבודות, הכולל יומני עבודה וצילום האתר לפני הביצוע ולאחר הביצוע .5

החודשית .6 התמורה  במסגרת  עבודות  בגין  שהתמורה,  בזאת  במקרה   ה,הקבוע  מובהר  כוללות 

ציוד הבטיחות   כל  חץ  עגלת  כולל  זמניים  ותנועה  בטיחות  של הסדרי  וביצוע  פריסה  גם  הצורך 

עת   בכל  המוסמכים  הגורמים  הנחיות  לפי  הרשות  (הדרוש  ישראל  משטרת  התחבורה,  משרד 

 .ובהתאם להוראות הדין (המקומית וכ"ו

התמור  .7 במסגרת  עבודות  בגין  שהתמורה,  בזאת  הקבועהמובהר  החודשית  במקרה   ,ה  כוללות 

כולל אבטחה   בעבודה  בטיחות  סידורי  ביצוע  גם  נדר)הצורך  עבודה   ש(אם  של  במצבים  לרבות 

  .בשטח ציבורי ופרטי ובמצבים של פתיחה וסגירת שוחות

וככל   .8 הצורך,  בעת  יבוצעו  הקבועה  התמורה  במסגרת  הנדרשות  העבודות  כל  כי  בזאת  מובהר 

 .ל לילות, שבתות וחגים, ללא כל תשלום נוסףכול 365/7/24שיידרש 
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 הערות מיוחדות 

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 

 יש לתאם עם: עבודותאת מועד ה

 

 ר _________________________________ איש קש

 תפקיד ___________________________________ 

 טלפון ____________________________________

        

וחוקים    כל מסמכיו ונספחיו, חוקים ארצייםיהיה כפוף לכל תנאי החוזה, על    וזהזמנה  ביצוע העבודה לפי  

 של הרשות המקומית. 

 

הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם לתקנות  

אחרים ו/או בהתאם    וצוויםו/או בהתאם לתקנות, הוראות    1970-תש"ל  [,נוסח חדש]הבטיחות בעבודה  

 להוראות החוזה בין הצדדים.

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 ___________________ 

 הרשות המקומית 
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 ב4-ב נספח

 לקריאה דחופה  נוסח הזמנה

 
 לכבוד 

_______ _____ 

 ____________  מ

 
 נ.,ג.א.

 הזמנת עבודה לקריאה דחופה

של איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי לשירותי ביוביות,    01/2022בהתאם לזכייתכם במכרז פומבי  

 להלן: ( לפי הפירוט "העבודות"אנו מזמינים שירותי ביובית )להלן: 

 

 מיקום העבודה ____________________________________ 

 

 :ביצוע עבודה )"החברהלהלן : "(הרינו להזמין בזאת  .1

מספר 

 קריאה 

אחוז ההנחה   מחירון דקל  סוג קריאה

 במכרז

מחיר  

יחידה לא  

 כולל מע"מ

 שונות

      

      

      

   סה"כ   

   מע"מ   

   סה"כ כולל מע"מ   

 

 בתוספת מע"מ. ____________ סה"כ היקף העבודה .2

 הזמנת מסגרת / הזמנה בודדת. סוג הזמנה:  .3

 .הצעתמבוססת על כתבי הכמויות לפי הזמנה ה .4

 .  ____________ טלפון: ____________ תפקיד  ____________ איש הקשר בחברה .5

 .______________המפקח על ביצוע העבודות הינו:  .6

 

 בכבוד רב, 

 

 ___________________ 

 הרשות המקומית 
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 5-ב נספח

 2022/01מכרז פומבי 

 העדר תביעותכתב  נוסח 

 לכבוד 

______________ _ 

 

 נ.,ג.א.

 

 כתב וויתור / הצהרת העדר תביעות הנדון:  

 

ו/או אחזקה    טיפולסיפקנו וביצענו עבודות  אנו הח"מ _______________________________ אשר  

האחרון  מאשרים בזאת כי הסכום המגיע לנו על פי החשבון  ,  _______________עבור    תשתיות ביובשל  

והוא   ידנו  ועל  ידכם  על  )במילים:   ₪  _______________ המאושר 

 ש"ח(.  _______________________________

 

לא תהיינה לנו כל    ₪  _______________ מצהירים כי לאחר שנקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של    ואנ

נגד   שהוא  מין  או  סוג  מכל  נוספות  דרישות  ו/או  טענות  ו/או  )הרשות    _______________תביעות 

רשות  ה)  _______________  ב  ביוב אספקה והתקנת תשתיות  בכל הקשור והנוגע לתשלום  המקומית(  

 כול רשויות גליל מערבי. של איגוד ערים אש  01/2022המקומית( בהתאם להתקשרות לפי מכרז פומבי  

 

למען הסדר הטוב, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הננו מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את  

טיפול ו/או אחזקת  עבודות  בנוגע לביצוע    )הרשות המקומית(  _______________כל המגיע לנו מאת  

 )הרשות המקומית(. _______________   מביוב 

 

"בכתב   זה,  והתחייבויות    -"  _______________ התחייבות  זכויות  הומחו  אליו  עירוני  תאגיד  לרבות 

 כולן או חלקן.  רשות המקומית,ה

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

 

_____________________     _____________________ 

 חתימה וחותמת                               תאריך                   
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 6-ב נספח

 2022/01מכרז פומבי 

 תעודת משלוח להובלת שפכים/קולחים 

 

 פרטי העסק  .1

 _______________________________  שם בעל העסק המפנה:

       _______________________________  שם החברה:

 _______________________________ מספר ח.פ./עוסק מורשה 

 _____________________________________________________ כתובת העסק: 

 _______________________________ טלפון: 

 

 

 פרטי המשלוח  .2

 _________________________  מס' הרכב: _________________________ שם הנהג:

 _________________________  מס' תעודת הזהות של הנהג: 

 השפכים/קולחים )בחר(:סוג 

 ;  ____ שפכים סניטריים )תכולת בור ספיגה ביתי / בור רקב ביתי( 

 ; ____ שפכים תעשייתיים, תשטיפים תעשייתיים ונגר עילי מזוהם 

 ; ____ שפכים  שמקורם בניקוי מפרידי שמנים ושומנים אורגניים 

 ; ייעודיות בלבד במכליות -____ תמלחות שאינן מכילות חומר מסוכן או שאריותיו   

 ____ שפכים ו/או תשטיפים מגידול, אחזקה וטיפול בבעלי חיים לרבות ימיים; 

 ; ____ קולחים 

 . במכליות ייעודיות בלבד –____ שפכים שמקורם מניקוי  מפריד שמן/דלק ממים   

 

 

   _______________________________מקור השפכים/קולחים:   .3

 _______________________________ נפח מפריד: 

 _______________________________ פי נפח או משקל(: - כמות השפכים/קולחים )על

 יעד פינוי השפכים/קולחים: ________________________________________ 

 ________________ שעת היציאה ליעד הפינוי:  ________________תאריך ההובלה: 

 

 

 ________________  חותמת חתימה _______________  _______________שם הלקוח 
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 _________________________   חתימתו  _________________________ שם הנהג:

 

 

 _________________________ תאריך קליטת השפכים ביעד הסילוק 

 

 

 _________________________ שעת הגעה ליעד הסילוק: 

 

 

 _________________________ חתימה  _________________________  שם מקבל השפכים:

 

 

 _________________________   חותמת
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 7-ב נספח

 2022/01מכרז פומבי  

 נוסח אישורי המבטח 

 
הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפול

 האישור  מבקש מעמדמ העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור מ
 :שם

גליל   רשויות  אשכול  ארים  איגוד 
 מערבי ו/או רשויות האשכול 

 שם
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 משנה קבלני ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 איגוד ערים  ☒
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 :קיבוץ כברי  מען
 ד.נ. גליל מערבי 

 

 מען 

 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
  ומהדורתה

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

  כיסויים ביטוח גבול האחריות/ סכום 
 בתוקף  נוספים

יש לציין קוד כיסוי  מטבע  סכום      
 בהתאם לנספח ד' 

 רכוש 
 

      ₪ 309 
313 
316 
318 
322 
327 
328 
329 

       
       
       

לאירוע    4,000,000     צד ג'
 ולתקופת הביטוח 

 ₪ 302 
304 
312 
315 
318 
321 
328 

 
אחריות  
 מעבידים 

    20,000,000  
ולתקופת   לאירוע 

 הביטוח 

 ₪ 319 
328 
304 

אחריות  
 המוצר 
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אחריות  
 מקצועית 

       

        אחר

 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
092 
068 

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 רישוי/כתובת( )לדוגמא: מספר תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 משלוח  לאחר  יום  30ייכנס לתוקף אלא    לא  ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת  ביטוח  פוליסת  שלביטול    או  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


