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 3/16מס' מכרז פומבי 

 מים וניקוז ביוב עבודות סכם מסגרת לביצוע ה
  בגבעת זאב

 
אצל רשם רשומים המועצה המקומית גבעת זאב )להלן המועצה( מזמינה בזאת הצעות של קבלנים 

 םבענף ראשי כבישי /או( ובאחד מענפי המשנה של ענף זה ו400הקבלנים בענף ראשי ביוב ניקוז ומים )ענף 
ת עבודות כפי שיוזמנו על ידי בללהיכלל בהסכם מסגרת לק ,מיםוניקוז ביוב, בתחום  260וענף משנה  200

 .זה המועצה במשך תוקפו של חוזה מסגרת
 

קווי  –שעניינו  57 פרקמאגר מחירי שיפוצים ותחזוקה המתפרסם מעת לעת ובמיוחד  –"מחירון דקל" 
הכולל מתקני תברואה, אספקת מים קרים וחמים,  07פרק  וכן מים, ביוב ותיעול הכולל סעיפי משנה

אביזרים למים קרים וחמים, מערכת נקזים ואוורור, ניקוז מי גשמים, משאבות ביוב וניקוז וציוד לכיבוי 
 .אש

 
 סוגי העבודות מפורטות במחירון דקל.

 
 12לעוד לפי שיקול דעתה והמועצה רשאית להאריכו חודשים  12משך תוקפו של חוזה המסגרת יהיה 

 .חודשים 12ולעוד  חודשים
 

והוא ביצע את העבודות שהוזמנו ממנו  כל הארכה תיעשה בתנאי שלא חל שינוי בנתוני הסף של המועמד
 .להנחת דעתה של המועצה

 
 .המציע יציע את שיעור ההנחה ממחירי דקל

 
 ההצעה להנחה תוצע בנפרד:

 
 .המצוינת במחירי דקל נמוכהעל הכמות ה .א
 
 .המצוינת במחירי דקל נמוכהעל הכמות העולה על הכמות ה .ב

 

קבלנים שעמדו בכל דרישות הסף, יבחרו בהתאם לגובה ההנחה ממחירי דקל שהוצעה על ידם להיות 
 מועמדים לביצוע עבודות מטעם המועצה המקומית גבעת זאב בתחום ביוב, ניקוז ומים.

 
 .כל עבודה על ידהועובר להזמנת על ידי המועצה מעת לעת ודות יוכנו כתבי כמויות לביצוע העב

 
 רשאים לגשת למכרז

 
מועמדים אזרחי ותושבי ישראל או אזרחי ישראל ותושבי איו"ש או חברות הרשומות בישראל  .1

או חברות או  ותושב איו"שישראל ליטה בהן היא בידי אזרח ותושב ישראל או אזרח ששה
 .שותפויות הרשומות אצל רשם התאגידים והשליטה בהם היא בידי אזרח ותושב איו"ש

 
, רוב כח ההצבעה, הזכות לקבלת והחזקה במישרין של רוב המניות שהוצאכל אלה: "שליטה" 

 רוב הרווחים והזכות למנות את רוב המנהלים.
 

 לרבות אישור מ.ע.מ. 1976-, תשל"ו(םעסקאות )גופים ציבוריילמועמד כל האישורים לפי חוק  .2
 על היותו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף.

 
המועד האחרון להגשת עד בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים או יותר בביצוע עבודות המועמד הוא  .3

 בתחום ביוב, ניקוז ומים.הצעות במכרז 
 

ועד למועד האחרון להגשת ההצעות בניהול שני  2013ניסיון החל משנת  –"ניסיון מוכח" 
 רגונים שונים.ות ביוב, ניקוז ומים, עבור שני אפרוייקטים לפחות בתחום ביצוע עבוד
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הוא קבלן רשום בענף משנה ביוב, ניקוז ומים לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה  ועמדהמ .4

 .260בסיווג  1993-בנאיות )קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה(, תשנ"ג
 

 
על המועמד להמציא את כל המסמכים ו/או האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו 

 בתנאים המקדמיים לעיל.
 

עליו להגיש תדפיס מרשם התאגידים על מעמדו  –אם המציע הוא חברה  או שותפות רשומה  .1
 ואישור עו"ד או רו"ח על מוסמכי החתימה של התאגיד.

 
לרבות אישור מ.ע.מ. על היותו עוסק  1976-אישורים לפי חוק עסקאות )גופי ציבוריים(, תשל"ו .2

 מורשה.
 
 ראיות בדבר ניסיונו. .3

 
י תיבות על נוסח ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים יחתום בראשהמועמד  .4

לצרכן חתומה על ידי בנק או חברת ביטוח ללא סכום ועם קבלת העבודה יוכנס סכום הערבות 
 מסכום הצעתו לתמורה ואם הוצעו שני סכומים מן הגבוה ביניהם. 5%בשיעור של 

 
 דק.מערך העבודה בתקופת הב 2.5%-הערבות תוקטן ל

 
 .באותו נוסח בו התחייב המועמד במכרז הערבות תחודש עם כריתת כל חוזה

 
יחתום  –המועמד חייב לחתום בראשי תיבות על נוסח חוזה הרצוף למכרז אם תימסר לו עבודה  .5

 .על החוזה שנוסחו רצוף בחתימה מלאה
 

 
 :הוראות כלליות

 
 תיפסל. –הצעה מוגשת במשותף על ידי יותר ממציע אחד  .1

 
 הצעה הכוללת הסתייגויות תיפסל על הסף. .2

 
הזוכים במכרז והיא רשאית להתקשר עם מן המועצה אינה מתחייבת להזמין עבודות רק  .3

 מכרזים.עריכת על ידי משק וכלכלה או החברה לדרך  ,מועמדים אחרים
 

מחלקת הגביה במשרדי התשלום ש"ח כולל מ.ע.מ.  700ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת  .4
 הסכום הנ"ל לא יוחזר. .08:00 – 13:00ה' בשעות  –בימים א'  (17הגיא  )רח'

 

וקבלה על התשלום שמולאו הרצופים הנדרשים וכל הנספחים ההצעות, בצירוף כל המסמכים  .5
 , במשרדי מהנדס המועצה.15:00עד שעה  26/7/16 לא יאוחר מיוםידנית יוגשו  ,עבור רכישתם

           
  

 
 

        _________________ 
 יוסי אברהמי                

 המועצהראש                                                                                                        
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 3/16מכרז פומבי מס' 

 להכלל בהסכם מסגרת לביצוע עבודות ביוב, ניקוז ומים

 ן דקלבגבעת זאב המפורטות במחירו

 

 הצהרת המציע על פרטיו האישיים  –נספח א' 

 

 

 כללי  .1

וניסיונו, שם בנק או בנקים בו מתנהלים האישיים ואת פרטי עסקיו  המציע יפרט את פרטיו .1.1
 )מילוי כל הפרטים הינם בגדר חובה(. מכתב המלצה.ועסקיו חשבונות 

 פרט לא רלוונטי לגבי המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.  .1.2

 

 פרטים כלליים .2

 

 שם התאגיד או היחיד: ________________________________________ .2.1

 כתובת:___________________________________________ .2.2

 טלפון:___________________________________________ .2.3

 פקס:____________________________________________ .2.4

 _______________________ ושמות בעלי השליטה בו סוג התאגיד: )חברה/שותפות(  .2.5

   , יצרף אישור מרשות התאגידים על היותו רשום בתאגיד ופרטי הרישוםהיה המציע תאגיד .2.6

 : )חברה או שותפות רשומה(

 

 

 

 

 ומספר טלפון: עם ציון שם  2013משנת בעבר בהווה והמלצות מלקוחות  3.1
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 אישור מבנק על ניהול חשבון בו: 3.2

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 .תיאור ניסיון:4

בתחום ביוב, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז על ידי המציע ועד  2013נא לציין את העבודות שבוצעו משנת 

 , זמן ביצועה ופרטי המזמינים.ואת ההיקף הכספי של כל עבודהניקוז ומים 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________                _________________               ______________________ 

  ע וחותמתחתימת המצי        שם המציע                 תאריך            
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  3/16רז פומבי מס' מכ

 להכלל בהסכם מסגרת לביצוע עבודות ביוב, ניקוז ומים

 בגבעת זאב המפורטות במחירון דקל

 

 הצעת מחיר –נספח ב' 

 
 

 

אני הח"מ ______________________________ שם/שם חברה או תאגיד  .1
המקומית גבעת זאב  עבור המועצה)מחוק את המיותר(, מציע בזאת לבצע עבודות 
מני או מתאגיד שבשליטתי בתמורה בתחום ביוב, ניקוז ומים אם העבודות יוזמנו מ

 זו:
 

אתן שיוצעו לי לביצוע הן מהסוג המוגדר במחירון דקל כ"נמוך" אם העבודות 
 .ממחירון דקל הנמוך ____%הנחה בסך 

 
את הנחה "גבוה" המוגדר במחירון דקל כהעבודות שיוצעו לי לביצוע הן מהסוג אם 

 .ממחירון דקל הגבוה____ %בסך 
 

 ווסף מ.ע.מ.תיערך הכספי של כל עבודה שתוזמן ידוע לי כי על ה
 

ידוע לי כי לא ישולמו לי הוצאות נסיעה או כל תשלום בנוסף לתשלום הנדרש בסעיף  .2
 ולא ישולמו הפרשי הצמדה. 1
 

 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 
 
 
 
 

_______________________                                            _________________________     __________________________ 
 חתימה                 חתימה                                                                                           תאריך               
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  3/16מכרז פומבי מס' 

 להכלל בהסכם מסגרת לביצוע עבודות ביוב, ניקוז ומים

 בגבעת זאב המפורטות במחירון דקל

 

 ערבות ביצוע –' גנספח 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח: _____________                                                      

 מס' טלפון: ______________________                                                    

 מספר פקס: ______________________                                                    

 לכבוד

 המועצה המקומית

 גבעת זאב

 א.ג.נ.
 הנדון: ערבותנו מס' ____________                     

 

מהתמורה שהוצעה במכרז  5%אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום של __________ש"ח המהווה 
וצמד למדד המחירים לצרכן לפי התנאים ת, ללא מ.ע.מ. ש________________ לביצוע העבודה 

לביצוע עבודות בתחום ביוב ניקוז לוי ההתחייבויות בקשר המפורטים מטה אשר תדרשו, בכל הקשור למי
 .ומים שהוזמנה על ידי המועצה ביום _____________

 

יום מתאריך דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם את הסכום הנ"ל, בכפיפות לתנאי ההצמדה הבאים, תוך 
רישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את ד

 הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

חודש ב ידוע"המדד"( בהתאם למדד הבסיס, שהינו המדד ה –הסכום הנ"ל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )להלן 
להלן: אם יתברר ביום התשלום על ידינו כי המדד שהתפרסם לאחרונה לפני הגשת ההצעות למכרז לפי התנאים ד

יום התשלום בפועל על ידינו )להלן "המדד החדש"( גבוה מהמדד שהתפרסם לפני תאריך ערבות זו )להלן "המדד 
 היסודי"( יוגדל הסכום הנ"ל באופן יחסי לעליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ואולם אם יתברר כי המדד

 החדש זהה למדד היסודי, או נמוך ממנו, ישולם הסכום הנ"ל ללא הפחתה.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך החתימה עליה על ידי בנק או חברת ביטוח בתוספת שישה חודשים ועוד שתי שנים 
 שנות בדק.

 .עבודהמן התמורה שהוצעה במכרז ל 2.5%-בשנת הבדק השניה תוקטן הערבות עד ל

 בות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח:דרישה על פי ער

 

 שם הבנק/חברת הביטוח: _____________________________

 מס' הבנק ומס' הסניף: _______________________________

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח: _______________________



7 
 

 

  3/16מכרז פומבי מס' 

 בהסכם מסגרת לביצוע עבודות ביוב, ניקוז ומים להכלל

 בגבעת זאב המפורטות במחירון דקל

 

 'דנספח 

 חוזה

 
 2016שנערך ונחתם ביום _________ לחודש ___________ שנת 

 

 בין

 

 המועצה המקומית גבעת זאב באמצעות מוסמכי החתימה שהורשו לחתום בשמה כדין )להלן: "המועצה"(.

 מצד אחד

 לבין

 

 ______________ ___________מר __________________ חברה ________________ ח.פ. 

 מרחוב ______________________)להלן: "הקבלן"(.

 מצד שני

 

 לביצוע עבודות ביוב, ניקוז ומים בתחום ר גכלול במא________ להיות /16הואיל: והקבלן זכה במכרז מס' 
 המכרז(;)להלן: המועצה              

 
 ;להצעתו במכרז ולפי חוזה זהוהואיל: וברצון המועצה להעסיק את הקבלן לצורך ביצוע העבודות בהתאם 

  
 לחוזה זה. 1והואיל: והמועצה החליטה להתקשר עם הקבלן לביצוע עבודה, כמתואר בנספח 

 

 הוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוחלט ו
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 הצהרות הקבלן: .1
 

 הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ובידו אישור מאת רשות המיסים על כך.הקבלן מצהיר בזאת כי  1.1
 

ביוב, ניקוז ומים ואחד  – 400בענף ראשי הקבלן מצהיר בזאת כי הוא קבלן רשום אצל רשם הקבלנים  1.2
 הנחת קווי ביוב ניקוז ומים,  – 260וענף משנה  200 –בענף ראשי כבישים  /אומענפי המשנה של ענף זה ו

-תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה(, תשנ"גלפי 
1993. 

 

בעבודות ביוב, ניקוז ומים במשך שלוש שנים לפחות לפני תאריך ניסיון מוכח הוא בעל הקבלן מצהיר כי  1.3
 .פרסום מכרז המסגרת

 

או כדין והחברה  אגידיםהוא רשום אצל רשם הת –או שותפות רשומה אם הקבלן הוא חברה בע"מ  1.4
 כמתחייב בחוק ואין לה חובות אצל הרשם. המשלמת אגרהשותפות 

 
, שהוצגו בפניו לצורך קבלת העבודההקבלן מצהיר בזה כי ברשותו מסמכי התכנון, המפרטים והמסמכים  1.5

וא מתחייב לבצע את קרא אותם והבין את תוכנם, קיבל כתבי כמויות ואת כל ההסברים אשר ביקש וה
 העבודה בכפיפות לדרישות המכרז וחוזה זה.

 

דהיינו בסכום פאושלי של  הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות במחיר שהוצע על ידו במכרז .2
 .__________________ ש"ח

 

הקבלן מתחייב בזאת להתחיל בעבודות עם קבלת צו התחלת עבודה מאת מהנדס המועצה ולהשלים אותה  .3
 שה חודשים ממועד זה.תוך שי

 

וזאת עובר  מהצעתו במכרז מהצעתו בנוסח הרצוף למכרז 5%ערבות ביצוע בשיעור של ימציא הקבלן  .4
 .לחתימת החוזה עמו

 
ערבות הביצוע תישאר בתוקף בכל תקופת החוזה ובשתי שנות הבדק אולם בשנת הבדק האחרונה תוקטן 

 .2.5%-ל
 

 תי נפרד מחוזה זה.נוסח הערבויות רצוף למכרז והוא חלק בל .5
 

 מועדי ביצוע: .6
 

 .על פי המכרז תקופת ביצוע כל עבודה לפי מכרז זה תיקבע בנספח ספציפי לכל חוזה שיחתם .א
 

 רשאי המפקח להודיע לקבלן על שלבי ביצוע העבודה והקבלן ימלא אחר דרישה זו.
 

מתאימה לקבלן היה צורך לדעת המפקח להחיש את קצב ביצוע העבודות, יפנה המפקח בדרישה  .ב
 והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות בהתאם לדרישה.

 
יתה לקבלן יהלא נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כח עליון או כתוצאה מנסיבות שלדעת המפקח  .ג

יתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת המבנה, ישליטה עליהם ולא ה
 הל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים.והמנ
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וימסור העתק ממנו למפקח  הקבלן ינהל יומן עבודה שימולא וייחתם על ידו ועל ידי המפקח מדי שבוע
 .וכן על פי דרישה

 

 הקבלן רשאי לבקש הארכת משך ביצוע אם היו נסיבות המצריכות את הארכת הביצוע. .ד
 

 אם ניתנה הארכת מועד ביצוע.לא יתווספו הפרשי הצמדה למחיר החוזה, 
 

 אין באמור לעיל כדי לחייב מתן הארכת חוזה לקבלן.
 

 המפקח יקבל את אישור מהנדס המועצה לעניין מתן כל הארכת מועדים.
 

 לא תשולם תוספת עבור תקופת ההארכה.

 

 אחריות הקבלן: .7
 
ב רשלנותו או בגין הפרת הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות, עק .א

 דרישות חוזה זה, שגרמה לנזק, לגופו או לרכושו של כל אדם וינקוט בכל האמצעים למניעתם.
 

המועצה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי  .ב
 יצוע העבודות על פי חוזה זה.מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ב

 

המועצה לא תהיה אחראית לכל נזק לגופו או לרכושו של אדם שנגרם על ידי מעשה או מחדל של  .ג
 הקבלן או על ידי הבאים מכוחו האמור בסעיף קטן )ב( לעיל.

 

 יבטח הקבלן את אחריותוהצעה לביצוע עבודה, ימים מיום שהודע לו על  7-עובר לחתימה על חוזה זה ו .8
 יבוצע אצל חברת ביטוח הפועלת לפי חוק.אשר רצוף לחוזה זה הנוסח הביטוח בהתאם ל

 
הקבלן מתחייב בזאת כי הביטוח יהיה בתוקף משך כל תקופת תוקפו של חוזה זה ובתקופת הבדק וישלם 

 הבדק. תאת פרמית הביטוח במשך תקופת החוזה ותקופ

 

 התאמת התכניות, מפרטים וכתב כמויות:  .9
 

את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה הצעת המועצה למסירת עבודה על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת 
הנמצאים בהם, בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו 

 להודיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי איזו מהם תבוצע העבודה.
 

 בלן על סמך טענה שלא נוכח בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל.לא תתקבל כל תביעה מצד הק
 

 שינויים בכמויות החוזה ועבודות חריגות: .11
 

 והוא מחיר פאושלי.זה מחיר החוזה יהיה לפי הצעת הקבלן במכרז 
 

 ווסף מ.ע.מ. כחוק בעת התשלום.תלמחיר י
 

 כל מה שמופיע בכתב הכמויות כלול במחיר החוזה. 
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 פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים:תנועה ועבודה על  .11
 

באתר לצרכי העברת פסולת, עודפי עפר וחומרים אחרים ולצרכי כל מטרה אחרת שהיא, תבוצע התנועה 
 אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים.הבניה 

 
על חשבונו לשביעות כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או למרצפות ולמשטחים קיימים, יתוקן על ידי הקבלן ו

 רצונו המלאה של המפקח.

 

 תיאום עם גורמים אחרים: .12
 

ידוע לקבלן כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע העבודות הכלולות בחוזה זה, בתוך שטח העבודה ובסמוך לו, 
תבוצענה עבודות שונות על ידי קבלנים ו/או גורמים אחרים )להלן "גורמים אחרים"( הקבלן מתחייב לבצע 

דות תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ותוך התחשבות מכסימלית את העבו
 בצרכי העבודה המתנהלת בשטח, ולעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

 
 הקבלן לא יבוא בתביעות מכל סוג שהו בגין פעילויות אלו באתר העבודה.

 

דתם של קבלנים אחרים, תנאי תחבורה, דיירים ועוברי אורח ועל אף תכנון קפדני ידוע לקבלן כי עקב עבו .13
במהלך ותיאום נכון, עלולות להיווצר נסיבות מקריות ובלתי צפויות מראש אשר תגרומנה להפרעות 

 וכיו"ב.עבודתו 
 

ושי לוח על הקבלן להביא הפרעות אלה בחשבון, המועצה לא תכיר בשום תביעות הנובעות מהפרעות, משיב
 זמנים ו/או מתוצאותיהם, או מכל הקשור בהם והקבלן מוותר מראש על תביעות מעין אלה.

 

ישא בכל הוצאות הייעוץ והתיאום עם מומחים בתחום האינסטלציה והמים לצורך ביצוע עבודות יהקבלן  .14
 לפי חוזה זה.

 

המפקח שימונה על ידי  נו על ידיהקבלן יבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים ושלבי העבודה שיוכ .15
 .המועצה

 

 ביקורת עבודה: .16
 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופירוק של העבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או  .א

להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתיקבע לקבלן על ידי המפקח 
 וכל ההוצאות תהיינה על חשבונו.

 

רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה בשטח, וכמו המפקח יהיה  .ב
כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים, 

 הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.
 

ממנה, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק  .ג
 בהתאם לתכניות, המפרט הטכני והוראות המפקח.

 

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה  .ד
 ולאופן הביצוע.

 
 

 בטיחות וגהות: .11
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תושבי השכונה. כמו כן  על הקבלן לנקוט כל אמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות ואיכות חייהם של .א

 על הקבלן לנקוט בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש בהוראות החוק.
 

המועצה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן במקרה וזו מבוצעת בתנאים בטיחותיים גרועים או  .ב
 בלתי מתאימים לדרישות המפקח.

 

נזקים שייגרמו לשטח או לעבודה ו/או לעובדים ו/או  הקבלן משחרר את המועצה מכל אחריות עבור .ג
 לאדם כלשהו במהלך ועקב ביצוע העבודה.

 

המועצה רשאית לקזז מחשבונות הקבלן, בסכום לפי מיטב שיפוטה של המועצה, כדי להבטיח טיפול  .ד
 בתלונות גורם שלישי באם יתעוררו.

 

על ידו בגדרות זמניים, לוחות עץ,  צעהמבו למבנהמסביב על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור  .ה
 חביות, מחסומים וכו' כדרוש על ידי גורמי בטיחות מוסמכים.

 

 הקבלן יתכנן הסדרי תנועה חילופיים בעת הצורך. .ו
 

שעות ביממה במשך כל תקופת הביצוע כדי לשמור על  24כמו כן יהיה עליו להציב על חשבונו שמירה במשך 
 מיד עם גילוי התקלה. אמצעי הבטיחות ולהבטיח תיקונם

 
במקרה שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות על פי דרישת הפיקוח, תספק המועצה בעצמה אמצעי 

בטיחות ותחייב את הקבלן במחירם, אולם הדבר לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא 
 במסגרת עבודה זו.

 קבלני משנה:עובדים והעסקת  .11
 
על הקבלן לקבל אישור מראש ממנהל הפרוייקט עבור כל קבלן משנה שברצונו להעסיק בביצוע  .א

 העבודות.
 

 הקבלן יעסיק עובדים בתנאים הקבועים בחוק לגבי שכר מינימום ותנאים סוציאליים. .ב
 

 ש."שיון כניסה ועבודה באיויהקבלן יעסיק רק פועלים בעלי ר .ג

 

העסקת יועץ טעונה אישורו של  שנחוץ לצורך ביצוע מטלותיו.ככל על חשבונו יועצים הקבלן יעסיק  .ד
 מהנדס המועצה.

 

 הובלות: .19
 

כל הובלה לצרכי עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. 
ור ו מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבאלא ישולם על הובלה בנפרד בתוך האתר 

 הובלה.
 

 :אתר סילוק פסולת .20
 

הקבלן יאמת לפני ביצוע העבודה את מקום אתרי השפיכה המאושרים על ידי המזמין ודרכי הגישה 
 אליהם. 

 
 על הקבלן לקבל אישור בכתב ומראש מאת ב"כ המועצה על מקום השפיכה.

 
 



12 
 

 

 ציוד: .21
 

בכל זמן וזמן. לא  חטשהנדרשים בהקבלן יביא לשטח את הציוד הדרוש לפי כמות קצב ואופי העבודה 
 תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד כלשהו.

 

 :שמירה על הנוף .22
 

הקבלן יעבור וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת מחוץ לגבול 
 העבודה )גם אם בכוונתו לפנות את החומר(.

 

 לפי תכניות והוראות:ביצוע  .23
 

, בהתאם לדרישות שהוצגו בפני הקבלן על ידי ב"כ המועצהכל העבודות תבוצענה לפי פרטי התכניות 
המפרט והתקנים. כמו כן תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני 

 באזור יהודה והשומרון.בישראל ותוקף 
 

 קבלת עבודה: .24
 

סר למפקח בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה והכנת העבודה תימ
 תכניות "לאחר ביצוע".

 
 חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה.

 
מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יכול שיהיה באתר פיקוח עליון של חברת החשמל, חברת 

 , קונסטרוקטור ויועץ קרקע.המועצה בזק,
 

 אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח.

 

 החזרת השטח למצבו הקודם: .22
 

בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ולהחזירו למצבו קודם על ידי סילוק כל שיירים ויתר 
 של המפקח.לשביעות רצונו המלאה ו חומרים שהשתמש בהם לעבודתו

 
בחלקי שטח שונים שלידם ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם על ידו לתקן כל פגמים שנבעו במהלך עבודתו 

 שלפני ביצוע עבודתו.
 

פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה על ידי הקבלן או על ידי מי מטעמו בשעות הלילה  .26
 ובימי שבת ומועדי ישראל.

 

 בכל תקופת ביצוע חוזה  לכל חודש,  10-קח חשבונות ביניים מידי חודש בחודשו, עד הא. הקבלן יגיש למפ .27
 זה.     

 
 יגיש הקבלן למפקח חשבונית על הסכום  –יום כל חשבון ואם אושר החשבון  15המפקח יבדוק בתוך      
 יום מיום אישורו. 15והסכום ישולם לקבלן תוך  שאושר     

 
 ון שלא אושר יוחזר לקבלן עם הערות המפקח.חשב                    

 
 עם סיום העבודה יגיש הקבלן חשבון סופי, ממנו יקוזזו כל תשלומי הביניים ששולמו.ב.  

 



13 
 

 כל תשלום יתר שקיבל הקבלן מעל המגיע לו בחשבונות ביניים, יקוזז מן החשבון הסופי כאמור.                     
 

 תשולם כל תוספת בגין שינויים במדד.לא                      
 

 הערבות שנתן הקבלן לקיום החוזה תשמש כערבות גם במשך שתי שנות תקופת הבדק.  .28
 

 .לתקופת הבדק מערך החוזה 2.5%-רשאי הקבלן להקטין את הערבות ללאחר קבלת העבודות 
 

הביצוע שניתנה לכיסוי נתגלו נזקים בעבודות תוך שנה מסיומן תהיה המועצה רשאית להיפרע מערבות  .29
 הוצאות תיקון הליקויים אם הקבלן לא ביצע בהם תיקונים כנדרש.

 
לפי הצורך לתיקון הליקויים, מעבר לסכום שחולט מן הקבלן חילוט הערבות אינו מונע, דרישת תשלום 

 מכספי הערבות.
 

 שינויים מהותיים בתוכניות יתומחרו לתוספת או להפחתה עפ"י העניין. .30
 

חודשים מיום בו הודיע הקבלן על השלמת העבודות ונערכה  24החוזה תקופת הבדק היא תקופה של לצורך  .31
 קבלה של העבודות על ידי המפקח ומהנדס המועצה.

 

תוך תקופת הבדק פגם או נזק אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה של הקבלן או עקב  עבודהב נתהוה .32
הנזק כאמור וההוצאות שנגרמו לו במילוי התחייבות  יתקן הקבלן את הפגם או ,שימוש בחומרים פגומים

 זו יחולו על הקבלן.
 

תחלוט הערבות והקבלן יפצה את המועצה על הפגם ו/או הליקוי לפי הערכתם על ידי  –אם לא ניתן לתקן 
 ב"כ המועצה.

 

 נתגלה למפקח כי העבודות אינן מבוצעות בהתאם לתכניות או אינן מבוצעות כראוי להנחת דעתו של .33
 המפקח, יהיה המפקח רשאי להודיע לקבלן על הפסקת החוזה עמו ולסילוק ידו מן האתר.

 
 במקרה זה ישולם לקבלן עבור ערך העבודות שביצע עד מתן צו ההפסקה כאמור.

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים: .34
 

תקדים ולא  הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה .א
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

ניתנו להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין לראות בכך שלא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות  .ב
ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה 

 זה.
 

חון יחולו על חוזה זה ומקום השיפוט הייחודי יהיה בבית משפט מוסמך דיני מדינת ישראל ותחיקת הביט .35
 בירושלים.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

___________________    __________________ 

 הקבלן             המועצה            

 



14 
 

  3/16מכרז פומבי מס' 

 להכלל בהסכם מסגרת לביצוע עבודות ביוב, ניקוז ומים

 זאב המפורטות במחירון דקל בגבעת

 

 

 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים  –' הנספח 

 

 

בזאת כי הכללתי במאגר לביצוע עבודות עבור המועצה המקומית גבעת זאב בתחום ביוב, הריני מצהיר  .1
ניקוז ומים וכן ביצוע העבודות הנ"ל על ידי אינם מהווים ולא יהוו מצב של ניגוד עניינים עם עיסקוי 

 ים.האחר
 

אם הצעתי מוגשת על ידי חברה אין ולא יהיה מצב של ניגוד עניניים בין החברה ובעלי שליטה בה, בקשר 
 לבין יתר עיסוקי החברה.שיחתם עמי על פי החוזה להכללת החברה במאגר ובקשר לפעולות 

 

להעמידני במצב הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למועצה על כל כוונה שלי להתקשר עם כל גורם העלול  .2
 של ניגוד עניינים.

 

בכל מקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר החשש  .3
 ימים למהנדס המועצה מעת שנודע לי על כך. 3ואמסור על כך הודעה תוך 

 
עניניים כאמור בסעיף זה,  היועץ המשפטי של המועצה יחליט בדרך הטיפול הנדרשת בעניין כל חשש לניגוד

 לרבות על דרך הפסקת עבודתי והחלטתו תהיה סופית.
 

האמור לעיל יחול עלי ועל כל העובדים בעבודות נשוא המכרז, קבלני המשנה וכל הפועלים ומועסקים על  .4
 .ואני אפעל לחתימתם על העדר ניגוד עניינים ידי בפעולות אלה

 
 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 __________________     ______________המציע:  

 חתימה וחותמת               

 

 תאריך: ________________
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  3/16מכרז פומבי מס' 

 להכלל בהסכם מסגרת לביצוע עבודות ביוב, ניקוז ומים

 בגבעת זאב המפורטות במחירון דקל

 

 הצהרה על שמירת סודיות  –' ונספח 

 

________________, מצהיר ומתחייב בזה, כלפי המועצה המקומית אני _____________ ת.ז. 
 גבעת זאב:

 

לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת עבודתי על פי המכרז והחוזה ובין לאחר מכן,  .1
לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים ו/או אחרים של המועצה המקומית ושום מידע הנוגע לה 

בפרט, או שום מידע /____ 16בכלל ולעניין חוזה ההתקשרות עם המועצה במכרז פומבי מס' 
ין או בעקיפין במועצה או גופים הקשורים במועצה או הבאים עימה במגע ולרבות הקשור במישר

אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מסמכים וסודות וזאת בין שהסודות והאינפורמציה 
האמורים הגיעו אלי כתוצאה מביצוע העבודות נשוא המכרז והחוזה ובין שהגיעו לידיעתי בכל 

 ביצוע עבודותי. אופן אחר שהוא במהלך או עקב
 

 לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוען של העבודות נשוא המכרז והחוזה. .2
 

ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי המועצה על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק עונשין,  .3
 .1977-התשל"ז

 

לעיל, ללא אישור בכתב מב"כ המועצה עלול להסב  2או  1ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיפים  .4
 למועצה או לתושבי היישוב נזקים משמעותיים. 

 
 התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת החוזה האמור ולאחר תום תקופת הבדק.

 
 התחייבות זו לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור.

 

 אפעל לחתימת כל המוערבים מטעמי בעבודה שאקבל לחתום על התחייבות זו. .5
 
 
 

 חתימת המציע _______________   שם החברה ______________            
 

 תאריך ________________    שם מורשי החתימה _____________
 

 חתימת מורשי החתימה של החברה המציעה_________________
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  3/16מכרז פומבי מס' 

 להכלל בהסכם מסגרת לביצוע עבודות ביוב, ניקוז ומים

 בגבעת זאב המפורטות במחירון דקל

 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות פליליות –' זנספח 

 והסכמה לקבלת אישור על כך 

 ממשטרת ישראל

 

 

 תאריך: ______________

 

 

 

אני הח"מ  ___________________ כתובת _________________________ יחיד ת.ז. _______________ 
או בעל שליטה בחברה _____________________ ח.פ. _________________ מצהיר בזאת על העדר הרשעות 

ומסמיך את המועצה ומה או שותפות אם הנני שותף בשותפות רשפליליות לי ו/או לחברה ו/או לבעלי שליטה בחברה 
 המקומית גבעת זאב לפנות למרשם הפלילי במשטרת ישראל, כדי לקבל אישור בעניין העדר הרשעות כאמור.

 

 בכבוד רב

 

 

         _____________________                 ______________________ 

 חתימת המציע                 שם יחיד            

 

_____________________    ______________________ 

 חתימת המציע     שם חברה עם ציון בעל השליטה בה
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  3/16מכרז פומבי מס' 

 להכלל בהסכם מסגרת לביצוע עבודות ביוב, ניקוז ומים

 בגבעת זאב המפורטות במחירון דקל

 

 אישור על קיום ביטוחי קבלן  –' חנספח 

 

 לכבוד
__________________ 

 
 

 ___________________הנדון: אישור עריכת ביטוח על שם                          
 או קבלנים ואו קבלני משנה ) להלן "המבוטח"(/ו                                       

 
 

 העבודות  הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פרוייקט 
 -------------חלקה -------גוש__________________ 

)בתוספת תקופת ----------ועד יום --------------------המוערכת החל מיום העבודה למשך תקופת 
 חודשים( 24בדק בת 

 
. פוליסה לביטוח כל הסיכונים )לעבודות קבלניות( הכוללות את  פרקי הביטוח המפורטים בהמשך , 1

הכסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה  וי הניתן על פי הפוליסה כאמור אינו נופל מהיקףכאשר היקף הכס
 2013ביט -הידוע כ

 
לרבות ערכם של חומרים המסופקים לשם הקמת הפרוייקט נשוא המכרז ביטוח עבודות  -1פרק 
ם בביטוח ( במלוא ערכן, מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי עקב הסיכונים המקובלי"עבודותה" -)להלן

וכן מפני אבדן או נזק הנגרם במשך תקופת  הבדק ואו גילוי נזק מבצעי עבודות ביוב, ניקוז ומים 
 במשך תקופת הבדק עקב סיבה  הנעוצה בתקופת  ביצוע עבודות ההקמה.

 _________________________סה"כ ערך העבודות המבוטחות 
 

 הפרק כאמור יורחב לכסות:
מי או /ומבצעי העבודות אבדן או נזק הנגרם לציוד , כלים, ואמצעי ביצוע שהובאו לאתר על ידי 

 .הפרוייקט(מאומדן ההיקף הכספי של  10%במלוא ערכם.) לפחות מטעמם 
 

ואגרות  מחדש  הוצאות הדרושות לשם פירוק והריסה, פינוי הריסות, תמיכה או חיזוק , תשלום רשוי
וכן שכרם של מודדים, אדריכלים, מהנדסים ויועצים אחרים , עקב  נזק המבוטח על פי פרק זה 

 מערך העבודות המבוטחות כאמור  10% -לפוליסה  בגבול אחריות שאינו נופל מסכום השווה ל
 $   500.000 -רכוש שעובדים עליו ורכוש סמוך שלא יפחת מ

 
 ניבה ופריצה רעידת אדמה , נזקי טבע, ג

 $  500.000 -נזק לרכוש שעובדים עליו שלא יופחת מ
 $  500.000 -נזק לרכוש סמוך שלא יופחת מ
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ביטוח חבות כלפי צד שלישי עקב ביצוע העבודות הן במשך תקופת הביצוע והן במשך  -2פרק 
 ה $ לאירוע  ולתקופ  2.000.000 -תקופת הבדק, בגבול אחריות שלא יפחת מסכום השווה ל

 
 פרק זה יורחב ויכלול סעיפים :

 
 מערך הפרוייקט 10% -נזק עקיף וישיר שלא יופחת מ

 
 עבודה לקוייה, חומרים לקויים , תכנון לקוי 

 
 יום עבור ציוד ומתקנים 30 -סעיף הרצה

 
 כסוי לנזק כתוצאה מרעד והחלשה והסרת תומכות 

 
 נזק לכבלים תת קרקעיים , צינורות ומתקנים

  
 תביעות שיבוב מביטוח לאומי  – לבטל חריג

 
המבטח חבות בגין כל פגיעה גופנית הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע עבודות  -. ביטוח חבות מעבידים3

ההקמה במשך תקופת הביצוע ובמשך תקופת הבדק, למי מהמועסקים בביצוע עבודות  ההקמה. 
בלני משנה ועובדיהם , עבודות  הביטוח כאמור אינו כולל כל הגבלה בדבר העסקת נוער , קבלנים, ק

 בגובה ובעומק  ושעות עבודה.
 

 $   5.000.000-למקרה ו לתקופה -גבול האחריות שאינו פוחת מ
 

 כולל עובדי שטחים בשטחים 
 
 למהנדסים ומתכננים  –ביטוח אחריות מקצועית  -.4

 $   200.000 גבול אחריות למקרה  ולתקופה      
 חודשים  6תקופת גילוי      

 
 ביטוח אחריות המוצר  -.5

 $   200.000 גבול אחריות למקרה ולתקופה      
 תנאי ביט      

 
 תנאים כלליים 

 
 הפוליסות הנ'ל יכללו תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך או יערך על  -.1

 ל טענה בדבר כפל ביטוח או שיתוף וכי המבטח מוותר על כ _______________ידי       
  .ביטוחים      

 במשך ביצוע עבודות ביוב,  הפוליסות יכללו תנאי מפורש על פיו לא יבוטל ולא יצומצם  -.2
  ניקוז ומים בפרוייקט ובתקופת הבדק.      

 
 
  ____________________________שם המבוטח  -.3
 
 צולבת וסעיף ויתור זכות שיבוב. הפוליסה על כל הפרקים תכלול אחריות -.4
 
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי  האמור  -.5

 באישור זה.
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הקבלן לבדו אחראי  לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות , לתשלום השתתפויות העצמיות   -.6
 ומילוי החובות המוטלות על המבוטח לפי תנאי הפוליסות. 

 
בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה המפקיעים או מגבילים הכסוי בפוליסות כאשר התביעה  -.7

מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה , חפירות צינורות, מתקנים מעוגנת בנזק לבנינים, למנופים, 
או כבלים תת קרקעיים, קבלני משנה ועובדיהם, זיהום תאונתי וכל חריג בפוליסת האחריות 

 אי יושר עובדים-המקצועית המתייחס לתכנון ופקוח לאבדן מסמכים , הזמנת חומרים, איחור ו
 
 

 בכבוד רב,
 
 

---------------------  ----------------------                  ------------------------- 
 תפקיד החותם                        שם החותם                   חותמת המבטח
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