
 בקשה לקבלת הצעות מחיר

 2017למתן שירותי פינוי שפכי בתי בד בעונת המסיק 
 

 כללי  .1

 
 מבקש לקבל הצעות מחיר"( התאגיד)להלן: " מ"בע האזורי והביוב המים תאגיד -הגליל מי

כמפורט בחוזה ההתקשרות המצ"ב  2017 המסיק בעונת בד בתי שפכי פינוי שירותילמתן 
 2017 אוגוסט בד מבתי שפכים לפינוי וביוב מים לתאגידי תמיכות מתן  בנוהלוכמפורט 

 . )להלן: "נוהל התמיכות"(
 
 
 חוזה ההתקשרות .2

 
 מצ"ב לפנייה זו חוזה ההתקשרות )וכנספח א' לחוזה ההתקשרות מפרט תכולת השירותים

 חלק בלתי נפרד מפנייה זו. ( שהינווכנספח ב' נוהל התמיכות

 תנאי הסף להגשת הצעה .3
 

בכל התנאים  לפנייהמציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות  בפנייהרשאים להשתתף 
 המצטברים המפורטים להלן:

 
 לנוהל התמיכות. 1הינם בעלי ציוד החובה המפורט בנספח 

 
 

 תקופת התקשרות .4

 
ועד  20/10/2017תחילת עונת מסיק בד"כ אחרי הינה מיום תקופת ההתקשרות א.  

 עד לסיום  .מת  30/12/2017סוף העונה  ליום 

 

ב. למרות האמור לעיל, מודגש, כי החוזה יהיה בתוקף לתקופה שלעיל או עד להיקף 

 )כולל מע"מ(, לפי המוקדם. ₪  200,000התקשרות בסך של  

 

תנאי לכניסתו לתוקף של חוזה זה הוא קבלת אישור רשות ג.  למרות האמור לעיל, 

 .2017 המזמינה בהתאם לנוהל התמיכותהמים העמיד תקציב מתאים לרשות 

 אופן מתן הצעת המחיר .5
 

מודגש, כי על ההצעה להתייחס למתן שירותים כמפורט בנוסח החוזה המצ"ב ועל פי  5.1
 .ובפרט הנספח התנאים הקבועים בו

 
לחוזה לנספח ג'  5סעיף על גבי על המציע להגיש את הצעתו הכספית למתן השירותים  5.2

 .ההתקשרות
 

 להגשת הצעות מועד .6
 

 .בסכנין חברהנהלת הה משרדי, 12.00שעה   7/9/2017יש להגיש את הצעת המחיר עד ליום 
 
 אסמכתאות .7

 
 ו את המסמכים הבאים:לצרף להצעת על המציע

 
 1לעיל ובנספח  3אסמכתאות להוכחת עמידה בדרישות הציוד המפורט בסעיף  7.1



 לנוהל התמיכות.
 

 מפקיד, 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בתוקף אישורים 7.2
 לפקיד ומדווח כחוק ספרים מנהל המציע כי מס יועץ או, חשבון רואה, מורשה
 .כחוק מ"ולמע השומה

 
 .במקור הכנסה מס ניכוי על אישור 7.3

 
 .מורשה כעוסק רשום שהמציע לכך והבלו המכס ממנהל בתוקף שנתי אישור 7.4   

 
מסמכי הפנייה וחוזה ההתקשרות על נספחיו כאשר הם חתומים על לצרף את כל  7.5     

 ידו.
 
 
 

 הערות .8
 
 התאגיד יהיה רשאי לנהל מו"מ עם המציעים כולם או חלקם, בהתאם להוראות הדין. 

 
 התאגיד רשאי לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים ו/או הבהרות. 

 
התאגיד אינו מתחייב לקבל את הצעת המחיר הזולה ביותר ו/או הצעת מחיר כלשהי ו/או  

 להתקשר עם נותן הצעת המחיר.  
 

 תנאי תשלום .9
 

 כמפורט בחוזה ההתקשרות.תנאי תשלום במסגרת ההתקשרות יהיו 
 

   
 

 : _____________________          המציעשם 
 

 : _____________________המציעחתימת 
 
 
 תאריך      ______________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 למתן שירותיםחוזה 
 
 

  2017 שנת_____ביום____ לחודש ב_________שנערך ונחתם 
 
 

 -בין  -
 

 תאגיד המים והביוב האזורי  בע"מ  –מי הגליל 
 ת.ד. ______, סח'נין

 "(המזמינהו/או " "החברהלהלן: ")
 

 מצד אחד
 
 

 -לבין  -
 

 ________________________ 
 "(קבלןה)להלן: "

 
 

 מצד שני             
 

 

מפרט בו, כמפורט בחוזה זה פינוי עקרמזמינה בזה מהקבלן שירותי  חברהוה הואיל

ובנוהל מתן תמיכות לתאגידי מים וביוב לפינוי שפכים מבתי בד הטכני 

 וב' בהתאמה נספח א'המצורף כ)להלן :"נוהל התמיכות"(  2017אוגוסט 

 "(;השירותים)להלן : "

והקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את כל הכישורים, הידע והניסיון הדרושים  והואיל

ועפ"י כל דין, וכל  , על פי נוהל מתן תמיכותלביצוע השירותים, על פי חוזה זה

וכי בדק ובירר שמצויים בידו כל הנתונים המתייחסים לחוזה ואשר דרושים 

 השירותים; מתןלו לצורך 

והקבלן, לאחר שבדק את דרישות המזמינה, מסכים לקבל על עצמו כקבלן   והואיל

 עצמאי את ביצוע השירותים, בהתאם להוראות חוזה זה;

והקבלן מצהיר, כי אין כל מניעה על פי דין ו/או חוזה ו/או מניעה אחרת  והואיל

 להתקשרותו בחוזה זה;

 
 ם כדלהלן:הוסכם והותנה בין הצדדי לפיכך, 

 
 כללי

המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד  .1

 זה.  מחוזה 

כותרות הסעיפים הן לשם הנוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות  .2

 הוראות החוזה.



 

 התחייבויות והצהרות הקבלן

וכן כי יש הקבלן מצהיר, כי ידוע לו היטב טיב ואופי השירותים הנדרשים ממנו,  .3

לו את הידע, היכולת, המיומנות, האמצעים וכוח האדם כדי לספק את השירותים ברמה 

 מקצועית גבוהה.

 

הקבלן מצהיר, כי הוא מקבל על עצמו לבצע עבור המזמינה את השירותים,  .4

ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו, בהתאם ובכפוף להוראות 

 אשר יימסרו לו מעת לעת ע"י המזמינה.  הדין, ובהתאם להוראות

 

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים נשוא חוזה זה בהתאם להוראות החוזה במהירות 

הראויה, בנאמנות, במומחיות ובזהירות והוא אחראי מכל הבחינות למעשים ולמחדלים 

 ולטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או על ידי עובדיו.

 

 רישום מדויק של פעולות סילוק העקר בפועל, לרבותא.  הקבלן מתחייב לנהל  .5

שם בית הבד ממנו מסולק העקר, תאריך הסילוק, שעת הסילוק, כמות העקר שסולקה 

למזמינה . כמו כן, הקבלן מתחייב להמציא כמפורט בנוהל התמיכות במ"ק ויעד הסילוק

חתום התמיכות בנוסח טופס דיווח על ביצוע שאיבת עקר ופיזורו המצורף לנוהל הרישום 

 וזאת כל שבוע ביחס לביצוע שאיבת עקר שבוצע באותו שבוע. 

מיקום  ב.  הקבלן מתחייב לאפשר למזמינה, על פי דרישתה, גישה למידע על 

הביובית בכל תקופת העסקתו בהתאם לחוזה זה, מתוך אתר האינטרנט של חברת איתור 

 .)כדוגמת איתוראן( GPSרכבים המבוסס על 

המפורטים  הקבלן מתחייב שהוא עומד ויעמוד בכל הדרישות והתנאים ג.  

 של נוהל התמיכות. 1בנספח 

 

הקבלן מתחייב לשאת בכל המיסים, ההוצאות והתשלומים הכרוכים בביצוע א.   .6

השירותים למזמינה כאמור בחוזה זה, לרבות תשלומי מס ההכנסה, ביטוח לאומי על פי 

 .יו, וכן כל תשלום אחר המוטל עליו על פי כל דיןכל דין, ולרבות תשלומים לעובד

 

במעמד חתימת חוזה זה ימציא הקבלן לידי המזמינה אישורים תקפים על ב.   

ניכוי מס במקור ועל ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

נפרד מחוזה זה. של הקבלן, והם יהוו חלק בלתי  1976-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו

 הקבלן מתחייב להמציא למזמינה אישורים תקפים כאמור, כל אימת שיפקעו.

 

מפרט הטכני ב כמפורטהקבלן מתחייב בזאת כלפי המזמינה לבצע את השירותים  .7

 נספח ב'בכפוף להוראות המשרד להגנת הסביבה המצ"ב כ להסכם זה נספח א'כ המצורף

להסכם זה ובכפוף להוראות כל דין וכל רשות מוסמכת. בכל מקרה של סתירה או אי 

 (."השירותים")לעיל ולהלן: התאמה, יפנה הקבלן למזמינה לקבלת הנחיותיה. 



 

להבטחת התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה, ימציא הקבלן ערבות בנקאית  .8

בנוסח שייקבע על ידי  ₪, 10,000אוטונומית בלתי מותנית לטובת המזמינה בסך של 

 המזמינה. הערבות תומצא למזמינה לפני תחילת העבודות לפי חוזה זה. 

 העדר יחסי עובד מעביד .9

 

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שמעמדו בכל הקשור ביחסיו עם המזמינה  .1

יהיו בינו ו/או מי מטעמו או ו/או עובדיו,  יהא כמעמד קבלן עצמאי, ולא 

 יחסי עובד מעביד. -לבין המזמינה 

מובהר בזאת כי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו, אינו זכאי  .2

מהמזמינה לתשלום הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם הקבועים בכל 

 דין ו/או נוהג ו/או חוזה קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין.

מובהר כי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו אינו זכאי להטבות כלשהן,  .3

 תמורה כמפורט להלן, עבור ביצוע חוזה זה. מלבד ה

הקבלן מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד  .4

כלשהם שיהא בהם כדי לשנות את מעמדו כקבלן עצמאי כלפי המזמינה 

 מעביד בינו לבין המזמינה. -ואת העדר יחסי עובד 

הוצאה  הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המזמינה בגין כל נזק ו/או .5

שיגרמו למזמינה עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על טענה לפיה בין 

 -המזמינה לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו, התקיימו יחסי עובד 

מעביד ו/או הנובעת מביצוע השירותים וזאת מיד עם דרישתו הראשונה 

 של המזמינה.

יסים וכל כל הוצאותיו של הקבלן בקשר למתן השירותים, תשלומי מ .6

הוצאה אחרת בקשר לביצוע השירותים יחולו על הקבלן ועליו בלבד 

 וישולמו על ידו, והמזמינה לא תחוב בכל דרך שהיא בגינם.

הקבלן אחראי באופן בלעדי לכל הקשור בשמירה על זכויות עובדיו  .7

והתנאים הסוציאליים המגיעים להם על פי כל דין לרבות תשלום שכרם, 

למי מטעמו או ו/או לעובדיו דרישה או תביעה כלפי ולא תהא לו ו/או 

 המזמינה בקשר לכך.

הקבלן מצהיר כי האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת תחול עליו  .8

או נזק אחר שיגרם לקבלן ו/בכל מקרה של פגיעה, פציעה, מוות או נכות 

 או למי מטעמו תוך כדי מתן השירותים.

 

 

 

 התמורה .10

 



השירותים ומילוי כל התחייבויותיו על פי התמורה לקבלן עבור ביצוע  .1

הסכום הנקוב בהצעתו של תהיה  , ולשביעות רצון החברה,חוזה זה

כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב  לרבות ,נספח ג'המצ"ב כ ןהקבל

 בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב

 .להוראות החוזה בהתאם

התמורה כאמור לעיל כוללת את כל ההוצאות ו/או העלויות מסוג  .2

כלשהו הכרוכות בביצוע השירותים, לרבות נסיעות, ציוד הדרוש לצורך 

 וכל הוצאה אחרת כלשהי.  מתן השירותים, 

ימים ממועד אישור כל חשבון  60בתנאי שוטף + התמורה תשולם  .3

ובכפוף לקבלת התמיכה  על ידי הקבלן ובכפוף להמצאת חשבונית מס

 . מרשות המים כמפורט בנוהל התמיכות

 הקבלן לא יהיה זכאי להתייקרויות כלשהן לפי חוזה זה. .4

 הפרשים יתווספו לא בחשבון הנקוב לסכום כי מובהר, ספק הסר למען .5
 למועד ועד החשבון הגשת מיום הצמדה הפרשי או/ו ריבית או/ו כלשהם

 .בפועל התשלום

להפחית מהתמורה כל סכום שיש לקזז ו/או לנכות המזמינה רשאית  .6

 לקבלן על פי חוזה זה או על פי הדין, בין שהינו קצוב ובין שאינו קצוב.

 

 אחריות 

הקבלן יהא אחראי לכל נזק, לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש, שייגרם לו ו/או למי  .11

אדם או גוף ו/או לעובדיה ו/או לבאים מטעמה, ולכל  מטעמו ו/או לעובדיו, למזמינה 

ו/או מי   הקבלן אחרים )צדדי ג'(, שייגרם כתוצאה ישירה ממעשה או מחדל של 

נשוא הסכם זה ו/או בקשר עמן  התחייבויותיו  מטעמו ו/או עובדיו, הנובעים מהפרת 

 כולל, בין השאר, השמצה, הוצאת דיבה, לשון הרע, גניבה ספרותית ו/או אמנותית. 

 

או לשפות בשלמות את המזמינה על כל נזק וכנגד ו/הקבלן מתחייב בזה לפצות  .12

כל תביעה ו/או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי כל אדם ו/או גוף כלשהו, נגדה 

ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה ו/או נזק לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, 

מה על נזק, גרמו לה. אם תתבע המזמינה ו/או מי מטעילרבות ההוצאות המשפטיות שי

שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגדה או לשלם כל 

 סכום שיפסק לחובתה ו/או לחובת מי מטעמה על ידי בית משפט.   

 

עקב שגיאה לה בגין כל נזק שיגרם  מזמינההקבלן יהיה אחראי וישפה את ה .13

במילוי איזו מחובותיו המקצועיות. או הזנחה /או מחדל ו/מקצועית של הקבלן ו

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו 

 לאחר תום תקופת ההסכם.
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 של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב והתחייבויותיו מבלי לגרוע מאחריותו  .14.1

תחילת מתן השירותים נשוא חוזה החתימה על חוזה זה ו/או לפני מועד הקבלן לפני מועד 

במשך כל על חשבונו , לערוך ולקיים )המוקדם מביניהם( זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו

חרת כמפורט בחוזה זה לעניין תקופה או/או כל  זה חוזהמתן השירותים נשוא תקופת 

את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח  ,ביטוח אחריות מקצועית

 : (או "הביטוחים" )להלן: "ביטוחי הקבלן" לפעול בישראלמורשית כדין ה

 ;אחריות כלפי צד שלישי 14.1.1

 ;חבות מעבידים 14.1.2

 ;אחריות מקצועית 14.1.3

מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו,  לפנימתחייב, הקבלן  14.2

 חוזהאישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף ל המזמינהלהמציא לידי 

כשהוא  ,"( והמהווה חלק בלתי נפרד ממנואישור ביטוחי הקבלן)להלן: " 'נספח דכזה 

 )בנוסחו המקורי(. חתום כדין על ידי המבטח

ו/או לא המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכם בזה כי  14.2.1

 , על נספחיו.על פי חוזה זה הקבלןהתחייבויות תגרע מ

הינה תנאי ( 'נספח ד) מוסכם בזה על הקבלן כי המצאת אישורי ביטוחי הקבלן 14.2.2

לא יוכל הקבלן ( נספח ד')הקבלן המצאת אישור ביטוחי  וללאיסודי בחוזה זה 

 זה. חוזהלהתחיל בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים נשוא 

קבלנים בין היתר את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי  יורחבו לכסות י הקבלןטוחיב 14.3

משנה של הקבלן ו/או המועסקים על ידי הקבלן ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור(  וקבלני

ה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותם לכל יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את המזמינ

 "(.יחידי המבוטחמעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן )להלן: "

הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה הקבלןעל  14.4

. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע זה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה, 

בתוקף כל עוד לא תמה תקופת אחריות מקצועית, על הקבלן להחזיק  וחביט ממנו, את

  לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו. ההתיישנות על פי דין

מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר עם הקבלן  14.5

מתן דבר אחר שהובא ויובא לצורך  החומרים וכל מתן השירותים לרבות את הציוד,

הקבלן מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של הקבלן )אם וככל שייערכו( ייכלל  השירותים.

סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי המזמינה ו/או 

טובת אדם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול למנהליה ו/או עובדיה 

 . זדוןבשגרם לנזק 

וסכם בזה, כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או ציוד המשמש אותו מ 14.6

לעיל, ואולם האמור בסעיף זה )ביטוח( לעיל ולהלן   14.5בסעיף כמפורט  במתן השירותים

להלן, יחול לגבי כל אובדן ו/או נזק שייגרם לרכוש הקבלן  14.18 בסעיףלרבות האמור 

 .כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו



, כי במידה ולא יערוך ביטוח לעיל מתחייב הקבלן 14.2בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14.7

זה וכתנאי לתחילת  חוזהאש מורחב, להמציא לידי המזמינה, לא יאוחר ממועד חתימת 

תב הצהרה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמינה ו/או מנהליה ו/או מתן השירותים, מכ

 'נספח דכזה ומסומן  הצהרה", המצורף לחוזה -ר מאחריות עובדיה בהתאם לנוסח "פטו

 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. ("1)

לנספח אישור  1סעיף פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן על פי  14.8

( תורחב לשפות את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: 'נספח דבלן )ביטוחי הק

"יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן 

ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו 

 בוטח.נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המ

לנספח אישור עריכת  2סעיף על פי  פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הקבלן 14.9

 היה(  תורחב לשפות את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה 'נספח דביטוחי הקבלן )

"( מקרה ביטוח)להלן: "קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי וייקבע לעניין 

תוך כדי ו/או עקב שייגרמו למי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה, 

, כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי עבודתם

 הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.

לנספח אישור  3סעיף הקבלן על פי  פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי 14.10

( תורחב לשפות את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה ותוטל 'נספח דביטוחי הקבלן )

 ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או 

יטוח בוזאת מבלי לגרוע מבמעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו 

בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה. חבות הקבלן כלפי 

)ששה( חודשים לאחר תום תקופת  6פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

 .הביטוח

 למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ 14.11

וכל פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( והוראות  דרישות

אך מבלי לפגוע בכלליות  הנ"ל, ובעיקר, יםהצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק

זה, לרבות אלה  א חוזהנשו עבודותהאמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע ה

לנהוג  מורשיםזה,  חוזהתקופת  עת ובמשך כל שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל

 .וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה הנ"ל יםעל פי החוקברכב מנועי 

לקיים את כל הוראות הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  14.12

ו/או כל רשות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש 

ומתן  העבודותביצוע  יאחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר

 השירותים.

 רשאיהיה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  14.13

בכל ביטוח כי  הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך

מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על הקבלן וש נוסף או משלים אשר יערוך רכ

כלפי המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר )שיבוב( זכות התחלוף 

 . זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק )שיבוב( הוויתור על זכות התחלוף 



ח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח למען הסר קבלן מובהר בזאת כי סכומי הביטו 14.14

(, הינם דרישה 'נספח דהמתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן )

מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות 

הקבלן ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. 

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

המזמינה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי 

 הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.

שנותם לרעה ו/או לביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  14.15

)שלושים(  30למזמינה הודעה בכתב בדואר רשום לקבלן ו שלחאלא אם בתקופת הביטוח, 

ו/או ביטול ללא יהיה תוקף יתחייבו כי  מבטחי הקבלן יום מראש על כוונתו לעשות זאת.

בכתב הודעה  נשלחהאם לא המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה שכאלו לגבי שינוי לרעה 

 .ההודעהממועד משלוח הימים )שלושים(  30ובטרם חלוף לעיל כאמור 

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולמזמינה כי איזה מבין ביטוחי הקבלן על פי  14.16

עומד להיות מבוטל או ( 'נספח ד)הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הקבלן 

ת אותו הביטוח מחדש לעיל, מתחייב הקבלן לערוך א 14.15משונה לרעה, כאמור בסעיף 

ולהמציא למזמינה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של 

 הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

, ובמקרה בו השירותים חוזהזה לעניין הסבת ה חוזהמכל הוראה מהוראות  גרועל מבלי 14.17

זה או חלק מהם יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג  חוזהנשוא 

אף  ויקיימו יערכו, םהשירותים או בקשר עמ במתןיועסקו על ידו  אשרכי קבלני המשנה 

לעיל ולהלן  כמפורט (14סעיף ) זה חוזהל הביטוחבסעיף  הנדרשיםהם את כל הביטוחים 

על  ויתוריםווה יכללו את כל התנאים, ההרחבות אלולרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים 

, לרבות בנספח אישור זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל ולהלן

. הקבלן אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו ('נספח דביטוחי הקבלן )

לתנאים  זה, לרבות בהתאם חוזהלמפורט ב בהתאםתהיינה פוליסות ביטוח תקפות 

 .)אישור ביטוחי הקבלן( 'נספח דולסכומים הנדרשים ב

מובהר בזאת, כי הקבלן יישא באחריותו על פי דין כלפי המזמינה בגין מעשה או מחדל  14.18

במתן השירותים הניתנים למזמינה בקשר עם חוזה זה, לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי 

לפצות את המזמינה בגין כל אובדן  הקבלן משנה, והקבלן הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או

ו/או נזק שייגרם לו, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני 

המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף זה 

 (  ובין אם לאו.'נספח ד)ביטוח( ו/או בנספח אישור ביטוחי הקבלן )

קבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ביטוחי ה 14.19

בדבר שיתוף ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה  יםהקבלן מוותר יהמזמינה וכי מבטח

לחוק חוזה הביטוח  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  ביטוחי המזמינה.

 יה.וכלפי מבטח המזמינהכלפי  "וח כפלביט" ולרבות כל טענת 1981 –התשמ"א 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  14.20

תביעה כנגד המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין נזק לרכוש בבעלות הקבלן ואשר הוא 

אמור, והוא פוטר בזאת זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו על ידו לביטוח רכוש כ



את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות 

אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם העצמית המוטלת על הקבלן(. 

 .שגרם לנזק בזדון

 זה )ביטוח( 14בסעיף לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות מתחייב  הקבלן 14.21

, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח ('נספח דלרבות באישור ביטוחי הקבלן )

ומבלי לפגוע בכלליות , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאבקשר להן במועד ו

האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות 

מתן השירותים בקשר עם ה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותא כי הפוליסולדאוג ולווד

אחריות ביטוח  . בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב הקבלן כי אתחוזה זה

על נעשתה  אשר מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילותבתוקף כל עוד מקצועית יחזיק 

 .זה, על נספחיו בקשר עם חוזהידו 

על כל אירוע העלול להוות עילה עם היוודע למנהליו הקבלן מתחייב להודיע למזמינה  14.22

מעבידים. כן  חבותאחריות כלפי צד שלישי או אחריות מקצועית, לתביעה על פי ביטוח 

ככל  ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן,מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המזמינה 

ו/או מימוש  חליט להגישה למבטחיםתאשר המזמינה שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח 

 .זכויות המזמינה על פי ביטוחי הקבלן

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמינה ו/או  14.23

מנהליה ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי 

ו/או  הקבלןעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי יום של הנובע מהפרה ו/או אי ק

מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי 

 .מוטלת על הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין

יום ה ו/או אי קהפרייקבע בפוליסות כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 14.24

הקבלן, לרבות, אך לא מוגבל, אי ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ בתום לב של תנאי 

 יפגעולא מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, 

 המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  על פי ביטוחים אלו. בזכויות 

הקבלן לחזור עד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב )שבעה( ימים ממו 7 -לא יאוחר מ  14.25

בגין הארכת , לעיל 14.2בסעיף כאמור ( 'נספח ד)ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

נספח ) תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן

בעריכת הביטוחים בהתאם הינו מחויב במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד , ('ד

 על נספחיו. חוזה זהלאמור ב

ו/או הצהרת  כאמור( 'נספח ד)" י הקבלןמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח הקבלן 14.26

לתחילת ו/או להמשך  יםומקד תנאי מתלה ההינ (,1 'נספח דפטור מאחריות המזמינה )

ו/או המשך מתן את תחילת  הקבלןלמנוע מ רשאית תהייה והמזמינה מתן השירותים

המוסכם מועד ב ולא הומצא ,כאמור ו/או ההצהרה, כאמור במקרה שהאישור השירותים

 כנדרש.

בבדיקתם ו/או אי מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או  14.27

או על ו/בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה בדיקתם, על ידי המזמינה  ו/או 

ו/או לגרוע בצורה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם  המי מטעמ



או כדי ו/ או על פי כל דיןו/של הקבלן על פי חוזה זה ו/או מהתחייבויותיו אחריותו כלשהי מ

 ה.להטיל אחריות כלשהי על המזמינה ו/או על מי מהבאים מטעמ

י הקבלן כאמור בסעיפים טוחיאי המצאת אישור בהמצאת או הסר קבלן מובהר כי למען  14.28

 , על נספחיו.פי חוזה זה - על הקבלןבמועד, לא תפגע בהתחייבויות לעיל  14.25  –ו 14.2

לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור )אך לא חייב( המזמינה רשאי  14.29

תיו לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויו

 זה )ביטוח(. 14על פי סעיף 

 וביחס לאישורי הביטוח וזכות המזמינהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  הקבלן 14.30

 המזמינהכמפורט לעיל, אינה מטילה על  תיקונםולהורות על אישורי הביטוח לבדוק את 

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם,  המי מטעמעל או ו/

 הקבלןהיקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 ו/או על פי כל דין. זה חוזהעל פי 

כל סכום לעכב  תרשאי תהייה המזמינהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  14.31

הקבלן דת לזכות מוהעזה )סעיף ביטוח( מהתמורה  14על פי תנאי סעיף  תאיזכ הינולו 

)שבעה( ימים  7על כך לקבלן, בכתב,  הובתנאי שהודיע בקשר עם ההתקשרות נשוא חוזה זה

 מראש. 

מוסכם בזה על המזמינה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם 

סכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמינה )באם למוסכם על המזמינה, יושב לקבלן ה

 נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  14.32

 .הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על המזמינה ו/או על מי מטעמה

ה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה ז 14.33

דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות 

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן 

שיועסקו  שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחיו ואלה

באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי 

 החוקים הנ"ל.

מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  14.34

החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים 

 ה זה ו/או על פי הדין.בחוז

זה  )ביטוח( הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית  14ובהר, כי הוראות סעיף מ 14.35

 של החוזה.

 

 איסור הסבה.        15

 

הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או מקצתם,  .1

 ועליו לבצעם ישירות בעצמו או על ידי עובדיו.



להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא הקבלן אינו רשאי  .2

רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מחוזה זה, 

 אלא בהסכמת המזמינה בכתב ומראש, ובתנאים שתקבע.

 

 סודיות ומוניטין .16

במשך תקופת ביצוע השירותים על ידי הקבלן ולאחריה, מתחייב הקבלן  .1

להעביר, לא לעשות שימוש ללא הסכמה לשמור בסודיות, לא לגלות, לא 

מראש ובכתב של המזמינה ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן 

שהוא, הן במשך זמן התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה, מסמך 

ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב, על הנעשה אצל 

פעולותיה ו/או דרכי  כניותיה ו/אוזמינה ו/או הקשור במזמינה ו/או תהמ

הייצור שלה ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר 

 שיגיעו לידיעת הקבלן אגב מתן השירותים. 

במשך תקופת ביצוע השירותים על ידי הקבלן ולאחריה, מתחייב הקבלן  .2

שלא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין המזמינה, בשם הטוב שלה ושל 

 טרותיה.חבריה, מנהליה ומ

 

 

 תקופת ההתקשרות וסיום החוזה

 

 30/12/2017ועד ליום  20/10/2017שמיום לתקופה חוזה זה יהיה בתוקף א.   .17

 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: "

למרות האמור לעיל, מודגש, כי החוזה יהיה בתוקף לתקופה שלעיל או עד ב.  

 )כולל מע"מ(, לפי המוקדם. ₪  200,000 להיקף התקשרות בסך של 

תנאי לכניסתו לתוקף של חוזה זה הוא קבלת אישור ג.  למרות האמור לעיל,  

 .2017 התמיכותרשות המים להעמיד תקציב מתאים לרשות המזמינה בהתאם לנוהל 

 

מוסכם בזאת, כי המזמינה רשאית בכל עת ומכל האמור לעיל,  מבלי לגרוע מן .18

סיבה שהיא להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי הודעה בכתב על כך 

 14לקבלן. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים החוזה בתאריך הנקוב בהודעה אשר יהיה לפחות 

 ימים מיום מתן ההודעה. 

 

פרת החוזה על ידי הקבלן, תשולם הובא החוזה לידי סיום בנסיבות שאינן עקב ה .19

לקבלן התמורה בעד אותו חלק מהעבודה שהוא ביצע בפועל ואשר אושר על ידי המזמינה 

 עד להבאת החוזה לידי סיום.

 



למען הסר ספק, במקרה של סיום ההתקשרות כאמור לעיל, לקבלן לא יהיו כל  .20

שירותים שניתנו על ידו זכויות ו/או תביעות כלפי המזמינה, למעט קבלת תמורה עבור 

 לעיל. 19בפועל עד למועד סיום החוזה, כמפורט בסעיף 

 

אין בשימוש בסעד לו זכאי צד לחוזה זה כדי לגרוע מזכותו של אותו צד לכל סעד  .21

 עם חוזה זה. נוסף על פי חוזה זה ו/או על פי דין בקשר 

 

הם תחשב הינם תנאים עיקריים בחוזה זה והפרת כל אחד מ 3-9,11-16 סעיפים .22

הפרה יסודית של חוזה זה, כמשמעותו של מושג זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

המזכה את הצד כלפיו הופר החוזה בזכות לבטל את החוזה וזאת  1970 –החוזה(, תשל"א 

 מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו הוא זכאי על פי דין ועל פי חוזה זה.

 

ו פשיטת רגל ו/או הוגשה בקשה לפירוק אם ניתן כנגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/א .23

ייחשב הדבר כאילו הופר החוזה על ידי הקבלן הפרה יסודית, והמזמינה תהא רשאית 

 לבטלו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו היא זכאית על פי דין ועל פי חוזה זה. 

 

מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו הסתיים או בוטל חוזה זה, מכל סיבה  .24

עביר הקבלן למזמינה כל מסמך ו/או כל חומר שנמסר לו על ידי המזמינה ו/או שהיא, י

"(. כמו כן מוסכם בזאת כי הקבלן המסמכיםשהוכן על ידו במסגרת חוזה זה )להלן: "

, וזאת ללא כל ם התקין של השירותיםישתף פעולה עם מי שתורה המזמינה לצורך המשכ

   תשלום נוסף. 

 

לקבלן לא תהא זכות קיזוז כלפי המזמינה, וכן לא תהא למרות האמור בכל דין,  .25

לו זכות עכבון כלשהי על המסמכים ו/או מידע ו/או נתונים ו/או רכוש אחר כלשהו של 

יד לידי המזמינה מ המזמינה, והקבלן מתחייב להעביר את כל המסמכים ו/או המידע הנ"ל

 עם דרישתה כי יעשה כן.

 

 

 שונות

 

לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או בדואר רשום  כל הודעה שצד צריך ליתן .26

לפי הכתובת המצוינת בראש חוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה 

 שעות ממועד משלוחה. 72שנתקבלה על ידי הנמען בתום 

 

זכויות היוצרים,  מובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין ו/או סוג שהוא, לרבות  .27

וקניינה של המזמינה, והקבלן מוותר בזאת לטובתה של  בכל המסמכים הנם רכושה

המזמינה ומעביר לה את כל הזכויות במסמכים, לרבות זכויות היוצרים, והמזמינה 

 תהיה רשאית לעשות שימוש במסמכים.

 



כל שינוי בתנאיי הסכם זה טעון אישור המזמינה בכתב ומראש, וכל עוד לא  .28

 אושר כאמור לא יהיה לשינוי כל תוקף.

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

___________________________  ___________________________ 

 הקבלן     המזמינה

 

 נספח א'

 מפרט טכני מיוחד

 

 כללי .א
מפרט מיוחד זה בא להשלים את המפרטים הכלליים ועל כן אין זה 
מין ההכרח כי כל העבודות המפורטות בכתב כמויות תמצאנה את 

 ביטוין במפרט מיוחד זה.  

מפרט זה יש לקרואו ולפרשו יחד עם המפרט הבין משרדי רואים את 
הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרטים הנ"ל. כל המפורט 

הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא יקבל  במפרטים
 כל תשלום נוסף בעד ביצוע העבודה בהתאם להוראות המפרטים .

 

 הערה :

פינוי פסולת יבוצע מיידית למקום מאושר ע"י הרשויות המוסמכות, 
 ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

 תאור העבודה ותחום האחריות במסגרת החוזה הנוכחי .ב
תאגיד מי הגליל בע"מ מבקש בזה לקבל הצעות מחיר לשאיבת בורות 

 האגירה  לעקר מבתי הבד על ידי ביובית ביישובי התאגיד : 

 אסד .-כרום, נחף, בענה ודיר אל-סכנין, עראבה, דיר חנא, מג'ד אל

 



 .בתי בד ארבע עשרהבתחום הישובים הנ"ל קיים 

 

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה

על המציע לסייר בכל הישובים לפני הגשת הצעתו, להכיר היטב  •
את דרכי הגישה לאתר, את תנאיו של האתר, את סביבתו, את 

ולהכיר בתי הבד  ומיקום מיכלי האגירה בתחום תנאי העבודה 
 הישובים .

 על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי החוזה. •
הוגשה מבלי שנלקח על ידו  המציע אינו רשאי לטעון שהצעתו •

 בחשבון תנאי או קושי המשפיע על ביצוע העבודה . 
 

 במסגרת העבודה, הקבלן יידרש :

של העקר במשך  אגירהלעמוד לרשות התאגיד לשאיבת בורות ה •
 שעות ביממה בכל ימות העונה  לרבות שבתות וחגים . 24

שאיבת בורות האגירה לעקר בהתאם להנחיות מהנדס התאגיד  •
 או מי מטעמו .ו/

 הפינוי יעשה למאגר הביוב האזורי עראבה .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחום האחריות במסגרת החוזה הנוכחי :

יישובי  כל מיכלי האגירה לעקר הנמצאים בבתי הבד בתחום •
 . התאגיד

 



 תנאים כלליים .ג
הקבלן יבצע את העבודות נשוא החוזה בהתאם לתנאים שבכל 

 מסמכי החוזה .
תוך שעתיים  מעת קבלת   -ריקון בורות האגירה לעקר תבוצענה 

הודעה לבצוע העבודה יתחיל הקבלן בביצוע העבודה ויסיימה 
 תוך פרק הזמן שייקבע ע"י המהנדס.

 

 כללי הבטיחות .ד
הציוד של הקבלן יכלול את כל המכשירים והכלים הדרושים  •

לגילוי לאבטחת העובדים והעבודה לרבות מסיכות אויר, מכשיר 
גזים, חגורות בטחון, מאוורר אויר, סולמות, גופיות זוהרות, 
מחסומים ומשולשים לבטיחות בכבישים, כפפות, סרבלים, 

 מגפיים וכל ציוד אחר הדרוש לביצוע בטוח ויעיל של העבודה .

הקבלן יחזיק ציוד הבטיחות וכמו כן "עזרה ראשונה" וייאמן את  •
לות של "עזרה ראשונה" על העובדים בהפעלת הציוד הנ"ל ובפעו

 ידי מוסמכים לכך .

לפני תחילת העבודה הקבלן מתחייב לקבל ולהציג אישור קיום  •
 הדרכה בנושא הבטיחות אצל ממונה בטיחות מורשה .

בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי הבלעדי על הבטיחות בעבודה  •
כלפי עובדיו וצד ג' והציוד הנמצא ברשותו, וחייב להישמע 

נדס האחראי לבטיחות של תאגיד מי הגליל בע"מ להוראות המה
 וינהג לפי הוראות הבטיחות בעבודות מים .

 

 

 תשלומי קנס .ה
 

 שאיבת בורות אגירה לעקר •
על הקבלן לעמוד בריקון בורות האגירה לעקר מכל בתי הבד לפי 
הקריאות שיקבל. במקרה שהקבלן לא יבצע ריקון כנדרש, ישלם 

 ₪ 1,500הקבלן פיצוי קבוע ומוערך מראש בגין כל עבודה בסך 
צמודים למדד מחירים לצרכן, מבלי לפגוע בזכויות התאגיד 

 לתבוע כל סעד אחר או נוסף.

 

 

 הקבלןהתחייבויות  .ו
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית  •

בצרכי הפעילות הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב 
יכולתו ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, כן מתחייב 
הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים וציוד שיש בהם כדי 

 להפריע לעבודה בשטח.



מבנים הקיימים, לכל התשתיות הקבלן יהיה אחראי לשלמות ה •
התת והעל קרקעיות. הגדרות וכל נכס בקרבת מקום ויתקן על 
חשבונו כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מבצוע העבודה. עם גלוי 
מתקן תת קרקעי )כגון: צינור, כבל וכד'( על הקבלן להודיע מיד 

 למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.
 

 

 דרישות מיוחדות .ז
 

יעבוד לפי כל התקנים והתקנות הקשורים לבטיחות העבודה לרבות הקבלן  .1
ופקודת הבטיחות בעבודה  1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 

 . 1970)נוסח חדש( התש"ל 

הקבלן יהיה זמין בכל שעות היממה ובכל ימות העונה לרבות שבתות וחגים  .2
 .ם יישובי התאגידלריקון מיכלי האגירה לעקר מכל בת בד בתחולכל קריאה 

יפונו לאתר מאושר,  םפינוי העקר אשר ישאבו ע"י הקבלן במסגרת השירותי .3
 עראבה. לביוב  מאגר אזורי

הקבלן מתחייב להחזיק ולספק את כל הציוד, מערכת הכלים והכלים  .4
 המכאניים לריקון מיכלי האגירה לעקר .

כל הכלים הדרושים לפי הסעיף דלעיל יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו  .5
 בלבד.                          

התשלום עבור ריקון מיכלי האגירה לעקר יהיה מחיר לי מ"ק  . העבודה  .6
 תבוצע בכל בתי הבד הקיימים בתאגיד.            

את כל העבודות המחיר שיוצע על ידי הקבלן לעבודות נשוא חוזה זה כולל 
 ואת כל הנדרש וללא תשולם עבור כל תוספת שהיא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציוד .ח



הקבלן יעמוד בתנאים ובדרישות מספק שירותי פינוי ופיזור העקר 
 . 2017כמפורט בנוהל התמיכות 

 

אין התאגיד מתחייב להסכים לכל פריט מפריטי הציוד הנמצא 
י ראות עיניו ברשות הקבלן, והתאגיד רשאי לדרוש את החלפתו לפ

מבלי לגרוע מהוראות התמיכות ובנוסף לתנאים ו/או להוסיף עליהם, 
הקבועים בנוהל זה, מחויב הקבלן להיות בעל ציוד החובה המפורט 

 בנהול התמיכות למשך כל תקופת ההתקשרות, ובין היתר:   

 

 מ"ק. 5-10ביובית בעלת קיבולת  •
 

ע"מ לקבל מידע על מיקום הביובית בכל  GPSביובית עם מערכת  •
 תקופת ההעסקה.

 

ציוד בטיחות לתנועה בכבישים כגון: מנורות מהבהבות ברכבי שירות,  •
שלטי אזהרה, אמצעי גדור מתאימים, גופיות ופסים זוהרים 

 לעובדים, תאורת לילה.  
  

מספר מספיק של מסכות חמצן, מגפיים, כפפות, חליפות גומי עבור  •
 . בריקון מיכלי האגירה לעקרובדים הפועלים הע

 

מספר מספיק של מערכות ציוד עזרה ראשונה ולהנשמה מלאכותית  •
 לציוד צוותות הפועלים.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ב'



לתאגידי מים וביוב לפינוי שפכים מבתי  תנוהל מתן תמיכו –קול קורא 

 2017אוגוסט  –בד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ג'



 הצעת הקבלן

 

 

 לכבוד

 תאגיד המים והביוב האזורי  בע"מ –מי הגליל 

 א.ג.נ.,

 

 2017 המסיק בעונת בד בתי שפכי פינוי שירותיהנדון : 

 

הפנייה, לרבות התנאים הכלליים, אני החתום מטה קראתי בעיון את מסמכי  .1
 .על נספחיו 2017ונוהל התמיכות לשנת המפרט הטכני המיוחד החוזה, 

 

מסמכי החוזה המפורטים, וכי אתר העבודה, טיב הנני מצהיר כי הבנתי את כל  .2
הקרקע, תנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה 

 ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי .
 

 אני מצהיר בזאת כי : .3
הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא  .א

 המכרז/החוזה .

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכוח  .ב
האדם הדרושים על מנת לבצע את העבודה נשוא החוזה בהתאם 
לדרישות ולתנאים שבמסמכי החוזה, ובמועדים המפורטים בחוזה 

 .ובפרט כל הציוד הנדרש בנוהל התמיכות

או /כל הדרישות וולעמוד בהנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע  .ג
 .החוזהההתחייבויות על פי הוראות 

המחירים הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי הינם סופיים והם  .ד
בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג  –כוללים את כל ההוצאות 

על פי תנאי  –הכרוכות בביצוע העבודה נשוא המכרז/החוזה 
 המכרז/החוזה לרבות רווח הקבלן .

בהתאם לכל  מתחייב לבצע את העבודה נשוא החוזהנני , הככל שהצעתי תזכה .4
, לפי המחירים הרשומים בהצעתי, ולשביעות והפנייה תנאי ולמסמכי החוזה

 רצונו המלאה של התאגיד.
 

 1לא כולל מע"מ בגין כל ₪ הצעתי לביצוע העבודות הינה : סך של ________  .5
ונוהל התמיכות קוב עקר שיפונה על ידי בהתאם להוראות הפנייה, ההסכם 

2017. 
 



אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת  .6
 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי: 7תוך 
 

לחתום על כל מסמכי החוזה, ולהחזיר את החוזה לתאגיד כשהוא חתום  .א
   ומבויל. 

 –להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי החוזה  .ב
 . בחוזה ההתקשרותהכול כמפורט ו

 . אישורי ביטוח כנדרש בחוזהלהמציא  .ג
 

 5יות בסעיף אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנו .7
לחלט לבטל את ההתקשרות/זכייה והתאגיד יהא רשאי לעיל כולן או מקצתן, 
 .וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות הפנייה/ההסכם את הערבות הבנקאית

 

הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיקבע, בהתאם לצו התחלת  .8
 לי על ידי התאגיד . שיינתןהעבודה 

 

אני מתחייב לבצע את העבודות שאדרש לבצע כמפורט במפרט הטכני המיוחד  .9
 . חוזה ההתקשרותובהתאם לכל תנאי 

 

האחרון יום מהמועד  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .10
 להגשת הצעות .

  

 הנני מקבל על עצמי לבצע את העבודה תמורת הסכום שהוגש על ידי לתאגיד  . .11
 הצעתי זו ניתנה ביום ____________  מתוך הבנה ורצוני החופשי .

 

 

 : _____________________________________ שם המציע  

 _____________________________________:  מספר ח.פ./ע.מ.

 : _____________________________________ כתובת

 : _____________________________________ טלפון

 : _____________________________________ פקס

 

 בכבוד רב,                                                                                              

 

___________                                                                         ________ 



 תאריך                                                                                   חתימה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ד'



 ביטוחי הקבלןאישור 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(המזמינהמי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ )להלן: "

 07379ת.ד 
 3081000סח'נין 

 א.ג.נ.,

  .יםביטוחעריכת אישור הנדון: 

 )להלן: "הקבלן"( _____________________________________ שם המבוטח :

  _____________________________________ כתובת :

  __________ חוזה מס' :

 )להלן: "השירותים ו/או "החוזה"( שירותי פינוי עקר )שפכים של בתי בד( שירותים :

הביטוחים ערכנו עבור הקבלן את מאשרים כי אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה 
)שני התאריכים נכללים  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,המפורטים להלן

 ."(תקופת הביטוחולהלן: "

 

 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .1

פי דין -המבטח את אחריותו של הקבלן עלכלפי צד שלישי  ביטוח אחריות הכיסוי הביטוחי : 
כל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו בשל 

בכל  או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהואפגיעה לאובדן 
למזמינה  נזק או פגיעה לרבותהקשור למתן השירותים בקשר עם החוזה, 

 ה.לעובדיאו /ו הלמנהליו/או 

לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח ש"ח )שני מיליון ש"ח(  2,000,000 גבול האחריות : 
 שנתית.

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות,  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח ביטול הגבלות : 
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, וכלפי בהלה, חבות הקבלן בגין 

שביתה זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומים, 
כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד והשבתה, הרעלה 

המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי 
 .ביטוח לאומי(

המזמינה ו/או מנהליה ו/או פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .1.1 תנאים מיוחדים : 
להיות שעלולה  אחריות בגין, )להלן: "יחידי המבוטח"( עובדיה

ו/או מנהליו ו/או  הקבלןמחדלי  למעשי ו/או מוטלת על מי מהם
צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד  אחריות לסעיף בכפוף וזאת עובדיו

 .המבוטח אחד מיחידי עבור כל

שאינו רכוש  המזמינהבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .1.2  
ביטוח זה כרכוש שימושו, של הקבלן, ייחשב לצורך ו/או  בבעלותו

 )למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הקבלן ישירות(. צד שלישי

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .2

 פקודתמעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי חבות ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
 פגומים, התש"ם )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים הנזיקין

בקשר עם במתן השירותים כלפי כל העובדים המועסקים על ידו  1980



ו/או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"(  תאונת עבודהבגין  החוזה
בכל במשך תקופת הביטוח  תוך כדי ו/או עקב עבודתםשייגרמו למי מהם 

 .הקשור במתן השירותים בקשר עם החוזה

 $ לתובע. 1,500,000 גבול האחריות : 

 $ לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 5,000,000  

כלפי  הקבלןומנוחה, חבות  עבודהת בדבר שעו ותביטוח זה אינו כולל הגבל ביטול הגבלות : 
, )היה והקבלן ייחשב כמעבידם( עובדיהםאו /קבלנים ו/או קבלני משנה ו

 .המועסקים על פי החוקפיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער 

 ,המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיהלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח תנאים מיוחדים : 
נושא בחובות מעביד מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לענייןונקבע היה 

מי מעובדי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי כלפי  כלשהן 
 .מהעובדים המועסקים על ידו

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  .3

הקבלן על פי דין בשל תביעה  המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית  הכיסוי הביטוחי : 
חובה מקצועית  הפרת ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין

מתן  במסגרתבמעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או עובדיו  ןשמקור
 .בקשר עם החוזה תיםהשירו

ש"ח )שני מיליון ש"ח( לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח  2,000,000 גבול האחריות : 
 .שנתית

אובדן שימוש, מביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  ביטול הגבלות : 
, כמו כן הפוליסה מכוסה איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

מי הרחבות בגין חבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של  כוללת
 .הקבלן עובדימ

המזמינה ו/או מנהליה ו/או לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח .3.1 תנאים מיוחדים : 
שנעשו בתום לב על מעשה או מחדל רשלני ם לאחריות לעניין עובדיה

הקבלן כלפי  חבותביטוח וזאת מבלי לגרוע מו/או עובדיו הקבלן  ידי
 .המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .3.2  
__________. 

חודשים לאחר  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .3.3  
בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי  תום תקופת הביטוח

. שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוהמעניק כיסוי מקביל 
מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על 
אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה 

 .בתקופת הגילוי

בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הננו מאשרים  .4.1 : כללי .4
וכי אנו מוותרים על י המזמינה ביטוח הנערך על יד הנן קודמות לכל

 .המזמינה בדבר שיתוף ביטוחיו/או תביעה או טענה ו/כל דרישה 
לחוק חוזה הביטוח  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 

 המזמינהכלפי  "פלביטוח כ" תטענולרבות כל  1981 –התשמ"א 
 .יווכלפי מבטח

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח  .4.2  
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

 .המזמינה ו/או מי מטעמה

איזו תנאי מ ה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפרהננו מאשרים כי  .4.3  
המזמינה ו/או בזכויות  ופגעילא הקבלן, ת הביטוח על ידי ופוליסמ

 .מנהליה ו/או עובדיה על פי ביטוחים אלו

וגם לא ישונו לרעה הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל , כמו כן  .4.4  
מזמינה ל תישלחאו לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם 

וכי לא יהיה  מראשיום )שלושים(  30הודעה כתובה בדואר רשום 
המזמינה ו/או מנהליה שכאלו לגבי לביטול ו/או לשינוי לרעה תוקף 



לעיל כאמור בכתב הודעה לידי המזמינה  נשלחהאם לא  ו/או עובדיה
 .ההודעה ממועד משלוחהימים )שלושים(  30ובטרם חלוף 

 

 עד כמה שלא שונו הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות במפורש באישור זה,

 
 בכבוד רב,

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " 1' דנספח " 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 __________תאריך :          



 לכבוד
 "(המזמינההגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ )להלן: " מי

 07379ת.ד 
 3081000סח'נין 

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים 
 חוזה  ______/____

 שירותי פינוי עקר )שפכים של בתי בד(עבודות/שירותים 
 )להלן: "העבודות" ו/או "השירותים" ו/או החוזה, "בהתאמה"(.

 מצהירים בזאת :___________________________ אנו 

הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד מכני ו/או ציוד הנדסי  .א
אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים בקשר לחוזה 

  שבנדון.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו להתחייב כדלקמן: .ב

הננו פוטרים את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין אובדן או  .1
נזק לרכוש ו/או לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי 
מטעמנו או עבורנו או לשם ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ובעת ביצועם 

 .בהתאם לחוזה, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

הננו פוטרים את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לגבי נזקי  .2
פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב )התחלוף( 
כלפי המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה במקרה שכזה, למעט כלפי מי שגרם 

 ולמעט כנגד חברות שמירה. לנזק בזדון

ת המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לגוף הננו פוטרים א .3
ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או 
בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם 

מי  פעילותנו באתרי ביצוע העבודות ובסביבתם הקרובה, כל זאת למעט כלפי
 שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה  .4
המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים 
לשפות את המזמינה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה בכל תשלום 

משפטיות מיד עם קבלת דרישתו  ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות
 הראשונה.

הננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית,  .5
(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו 'נספח דכאמור באישור עריכת הביטוחים )

אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו לביצוע העבודות ולמתן השירותים ועל פי כל 
 דין.

 אנו על החתוםולראיה ב

 בכבוד רב

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 

 


