
 

 

 זברות המועצהג

  Local Council Migdal Tefen|  תפן מגדל תעשייתית מקומית מועצה|  גזברות המועצה

 ghalabi@tefen.org.il:  מייל|  www.tefen.org.il אתר|  04-9872147: פקס|  04-9079004': טל|  2495900 תפן מגדל, 68. ד.ת: כתובת

P.O.B. 68 Migdal Tefen 2495900 |Tel: 04-9079003 |Fax: 04-9872329 | Site: www.tefen.org.il |Mail: ghalabi@tefen.org.il 

 2019, בפברואר 10
 , תשע"טבאדר א ה'

 7491סימוכין: 
 

 ולחיןניטור שפכים וק 1/2019 זוטא מועצה מקומית מגדל תפן מכרז

 1/2019 תנאי המכרז

 

 מבוא. 1

 

בהתאם לכל  ניטור שפכים וקולחיןהמזמין(, מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות:  –)להלן מועצה מקומית מגדל תפן 

 הדרישות וההנחיות המפורטות להלן ובמסמכים הנספחים.

 מכלול מחייב אחד.תנאים אלה מהווים 

 הזכאים להשתתף במכרז. 2

 :  במצטברוהתנאים  איו אך ורק קבלן שמתקיימים בו כל הדרישותבהתאם לתנרז ולהגיש הצעה זכאי להשתתף במכ

 .מעבדה מאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדותהמציע  2.1

 וניסיון קודם.. המציע הוא בעל ניסיון מוכח וכן בעל יכולת, אמצעים 2.2

במהלך חמש השנים האחרונות, ע"פ י כקבלן ראשות דומות שביצע המציע יצרף להצעתו פירוט ניסיון קודם, הכולל עבוד 2.3

 הטבלה הבאה:

דיגום שפכים  – נושא העבודה 
 וקולחין

 איש קשר מקום ביצוע שנת ביצוע
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 שיקולי המזמין. 3

לא המציע את התחייבותיו כלפי ע ובכלל זה, האופן  בו מיהמזמין רשאי להתחשב בכושרו, ניסיונו ובמוניטין של המצי 3.1

 אחרים.

 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 3.2

 מסמכי ההצעה     . 4

 מעטפת המכרז תכלול את כל המסמכים שלהלן:      

  -בתוקף ל₪,  3,000בגובה הבניה למגורים  ערבות מכרז בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית צמודה למדד תשומות      4.1

)בתוקף ליום  מתאריך הגשת ההצעה להבטחת חתימת החוזה על  נספחיו ע"י המציע שהצעתו תזכה במכרז יום  90           

5.6.2019  ). 

 תיפסל על הסף. –הצעה שלא תכלול ערבות זו              

 ה של המציע.כתבי כמויות חתומים ע"י מורשי החתימ החוזה ונספחיו לרבות מפרטים, תכניות,     4.2

  אישור שנתי לעוסק מטעם מנהל אגף המכס והבלו בתוקף למשך שנת הכספים הנוכחים והמציע מתחייב לחדשו     4.3

 יזכה במכרז למשך כל תקופת ההתקשרות. באם         

   מות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת אישור תקף למועד הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשו   4.4

 .1976 –ניהול חשבונות(, תשל"ו          

  צילום של תעודת ההתאגדות של המציע בחברה או שותפות הרשומים כדין ואישור של רו"ח או עו"ד בדבר מורשי     4.5

 החתימה המוסמכים לחייב בחתימתם את המציע.         

 המכרז  לעיל.ם בדבר רישום המציע בסיווג הנדרש בתנאי רשם הקבלניאישור מאת     4.6

 ש בתנאי המכרז לעיל.רשימת עבודות קודמות כנדר    4.7

 הבהרות ושינויים     5

( ימים לפני המועד האחרון 7) שבעהרשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב למועצה, עד לא יאוחר  קבלנים 5.1
יש לאשר טלפונית     ram@tefen.org.ilו/ או מייל:  04-9872147ס מס' להגשת ההצעות, וזאת באמצעות פק

 רם בן יאיר. – 04-9079005קבלת השאלות בטלפון 
 

לשאלות הבהרה של  -מים מהמועד האחרון להגשת הצעות י 2המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה  5.2
מצד המועצה לא יהווה עילה להארכת  שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל.  אי קבלת תשובותהמשתתפים 

 מועד להגשת ההצעות. 
 

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההצעה, ביוזמתה  -עד המועד האחרון להגשת הצעות  -המועצה רשאית  5.3
 בתשובה לשאלות המשתתפים.  או

 
ן שתכניס המועצה כן כל שינוי ו/או תיקו  נו למועצה בכתב ו/או במיילתשובות והבהרות לשאלות שהופ 5.4

   שהגיש את ההצעה.י ההצעה, ישלחו בכתב בפקס' ו/או במייל לכל מי במסמכ
 

mailto:meitals@tefen.org.il
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ל יחייבו את המועצה, הם ייחשבו אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י המועצה כאמור לעי 5.5
, כשהם חתומים הצעה והצעת המציע, והם יצורפו על ידי המציע להצעתולכל דבר ועניין כחלק מתנאי ה

 וממולאים, ככל הנדרש. 
 

 שונות . 6

 . קבלת קהל בימים ראשון עד חמישי איכות הסביבהמחלקת במועצה מקומית מגדל תפן תיק המכרז נמצא לעיון  6.1

 . מר רם בן יאיר 04-9079000ובתיאום מראש  15:30ועד השעה  08:00משעה       

 ₪  500ע"ס  לאחר רכישת המכרז והצגת קבלה מחלקת הנהלת חשבונותבהמועצה את חומר המכרז במשרדי קבל ניתן ל 6.2

 .המועצהשתשולם במחלקת הגבייה של 

ל המסמכים שיפורטו וכוללת בתוכה את כ וללא כל סימון למעט מס' המכרז  היטב סגורה היא את מעטפת ההצעה כש 6.3

הגב' אצל  12:00שעה  דע 17.3.19מיוםלא יאוחר שלהלן, יש להגיש ביד אישית )ולא באמצעות שירותי הדואר(,  7בסעיף 

מגדל תפן(  10גן התעשייה מבנה  ) שדרות התעשייה ,המועצה המקומית מגדל תפן  יבמשרדואו לרם בן יאיר   מיטל שמחון

נציג המועצה יטביעה חותמת ויירשום ע"ג המעטפה  כי ירת המעטפהסלוודא את מיש . המפורטות לעיל בשעות הקבלה

 . תאריך ושעת מסירה

 , לא תתקבל ותוחזר למציע.מעטפה שלא תוגש עד המועד והשעה הנ"ל ולו אף בדקות אחדות      

 .שיבות המועצה בחדר היבמשרד   13:00בשעה 17.3.19 פתיחת המעטפות תתקיים  6.4

  שרות ולהמציא ההתק ימים לחתום על כל מסמכי 7יהיה חייב המציע תוך  –הודיע המזמין למציע על זכייתו במכרז   6.5

 חוזה וזאת להבטחת התחייבויות המציע עפ"י החוזה.לפקודת המציע כמפורט ב ערבות בנקאית אוטונומית      

 

 _________המציע(: _______________ -)להלן חברה/הקבלןשם ה
 

 ___________ :החברות/הקבליםמס' תיק ברשם 
 

 _____ _____________ מס' רישום חברה/ מס' ת"ז של המציע:
 

 _מס' ת"ז : __________________שם מורשה החתימה החותם: ____________
 

 __________________ כתובת: _____________עיר:
 

 ___________מס' :______ ת.ד. __________מיקוד: ____
 

 _______________________מס' טלפון עבודה: 
 

 ________________________מס' פקס בעבודה: 
 

 ____________________________מס' טלפון נייד: 
 

 חתימת המציע )ע"י מורשי חתימה( וחותמת חברה: _____________________
 

כל שם המציע מוסמכים לעשות כן וכי התקבלו אצל המציע אני הח"מ עו"ד / דו"ח מאשרים כי החותם /ים לעיל ב
 אגדותו.ההחלטות עפ"י מסמכי הת

 
 אישור מורשי חתימה: _____________________
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 מועצה מקומית מגדל

 הצעת הקבלן

 נספח א'

 הקבלןהחברה/הצעת 

 תפן מועצה מקומית מגדללכבוד: 

 א.נ.,                

  מועצה מקומית תנאי רישיון עסק עמידה בדרישות  לצורך קולחיןושפכים  ניטור ן:והנד

 העבודה( -להלן                                                                                     תעשייתית מגדל תפן.               

                                                 

על המועצה לבצע דיגום שפכים  נת הסביבה ומשרד הבריאותבהמשך להנחיות המשרד להג

המועצה המקומית  מבקשת בזאת קולחין לפי  התוכנית אשר אושרה על ידי מי מטעמםו

דיגום ובדיקה ע"י מעבדה המוסמכת בהתאם להנחיות לקבל הצעות לביצוע  התעשייתית מגדל תפן

 רשות להסמכת מעבדות.

 הבאים:הנושאים ההצעה תכלול את  .א

  .ביצוע הדיגום ע"י דוגם מוסמך 1א.

 של השפכים והקולחין ) האנליזה תבוצע בהתאם לפרמטרים  האנליזהביצוע  2א.

 בטבלהובדיקה של כל בדיקה  יש לפרט עלות הרשומים בנספח המצ"ב(      

 דיגומים  מורכבים בשישי שבת נא לציין מחיר בנפרד .ביצוע של  3א.       
 ו:צעתוה הצהרות המציע . 1

 _  מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ___________הנני מצהיר כי הננו/ הנני  1.1
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 נשוא המכרז. ראשי בביצוע העבודות חברה/הנני בעל ניסיון מוכח כקבלן 1.2

 ממליצים(.פירוט עבודות קודמות במהלך החמש שנים האחרונות )כולל המלצות וטלפונים של  רף מצהנני   1.3

 הנני מתחייב לבצע את כל התחייבותי על פי החוזה: 2

 לא כולל מע"מ._____________₪  :)במלים( קרי בסכום כולל בש"ח:  ____________________

, לשביעות רצונם המלאה, בהתאם למועדים הרשומים ב"הוראות את השירות נשוא המכרזע לבצהנני מתחייב  3

חלת העבודה יחשב מועד שיקבע בחוזה או באין מועד אחר, יחשב תאריך קבלת למשתתפים בהצעת המחיר". תאריך הת

 כתאריך התחלת העבודה.החוזה חתום 

 העבודותרט לביצוע הנני מתחייב להכין ולהמציא לכם לוח זמנים מפו 4

וכל יום מתאריך הגשת הצעתי זו לכם וכי לא א 90י הצעתי תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של אני מסכים כ 5

 יום הנ"ל. 90לבטלה תוך 

הנני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו, מחייב אותי החוזה כאילו היה חתום על ידי ואם אדרש להתחיל בביצוע  6

ה על פי הוראות החוזה. הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה בתאריך ת החוזה אפעל בהתאם לדרישחתימ לפני העבודה

 וזה ההתקשרות.  ות החלהוראשיידרש ממני בהתאם 

 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב: 7

 ימים(. 7לחתום על החוזה בתאריך שאדרש לעשות זאת על ידי המזמין )וזאת בתוך  -

ת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המציע לקיום החוזה והתחייבות הביצוע ימחתלהמציא למזמין עם  -

 וזה.בתוקף לתקופת הח מההצעה    ₪ 3,000בגובה של  

 ערבות זאת תהיה להבטחת התחייבויות המציע עפ"י החוזה.

 המציע(: ________________________ -)להלן חברה/הקבלןשם ה
 

 ___________ :בליםהחברות/הקמס' תיק ברשם 
 

 __________________  מס' רישום חברה/ מס' ת"ז של המציע:
 

 ________________שם מורשה החתימה החותם: _____________מס' ת"ז : __
 

 __________________ כתובת: _____________עיר:
 

 מס' :______ ת.ד. __________מיקוד: _______________
 

 ______________מס' טלפון נייד: ______________מס' פקס בעבודה: ___________מס' טלפון עבודה: 
 

 ____________חתימת המציע )ע"י מורשי חתימה( וחותמת חברה: _________
 

אני הח"מ עו"ד / דו"ח מאשרים כי החותם /ים לעיל בשם המציע מוסמכים לעשות כן וכי התקבלו אצל המציע כל 
 דותו.ההחלטות עפ"י מסמכי התאג

 
 אישור מורשי חתימה: _____________________
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 1/2019מס'  זוטאמכרז 
 חוזה קבלנות מס' _________

 מגדל תפן ביצוע ניטור שפכים וקולחין מ"מ
 

 שנערך ונחתם ב ________  ביום _____ לחודש_________ שנת ________
 
 

 ב י ן:
 

 500217229ח.פ  תפן מגדלתעשייתית מועצה מקומית 

 מגדל תפן התעשייה גן 

 04-9872147; פקס': 04-9079004טל': 

 מצד אחד      "(המזמין)להלן: "

 

 ל ב י ן:

 ח.פ ___________________                                                  חב' 

 ן________________________ מע

 : ____________ פקס:____________ טל

 מצד שני                                                                               ("הקבלן)להלן: "

 
 

 ן;העבודות כהגדרתן בחוזה זה להלוהמזמין הזמין הצעות לביצוע   :הואיל
 

 והקבלן הגיש למזמין הצעה לביצוע העבודות;  :והואיל
 

 והמזמין החליט לקבל את הצעת הקבלן;  :והואיל
 

בעל ידע מקצועי, יכולת ביצוע, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ומוסמך ע"י והקבלן מצהיר כי הוא  :לוהואי
וכל הכרוך בכך  י באפשרותו לבצע את העבודות והשלמתןאמצעים כספיים, טכניים וארגוניים וכ

 במומחיות, במיומנות ובמהירות והכל כמפורט בחוזה זה;
 

מעביד בין המזמין -ולא תיצור יחסי עובד קבלני בלבדרות זו תהיה על בסיס והצדדים מסכימים כי התקש :והואיל
 מעביד;-מסגרת יחסי עובדיי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות בלקבלן, וזאת בהתחשב בתנא

 :לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 מבוא, נספחים ופרשנות .1
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 בלתי נפרד הימנו. המבוא לחוזה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק .1.1
לנוחות ההתמצאות בלבד, אין הם החלוקה של החוזה לפרקים, סעיפים וסעיפי משנה וכן כותרות הפרקים הם  .1.2

 וזה ואין להסתמך עליהם בפירושו או בביצועו.מהווים חלק מהח
 הנספחים המצורפים לחוזה זה או המוזכרים בו מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.3

 
 הגדרות .2

 

 זה יהיה פירושם של המונחים שלהלן כרשום בצידם, פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין.זה בחו 2.1
 

ים אליו וכן המסמכים הנוספים וזה קבלנות", הנספחים המצורפמסמך זה שכותרתו "ח –פירושו  "החוזה"
 פניה בחוזהמחייבים. השאינם מצורפים לחוזה זה, ככל שהם נזכרים בהוראותיו של החוזה כנספחים 

 זה או בנספחים ל"חוזה" או ל"מסמכי החוזה" משמעה הפניה לחוזה זה ולנספחיו.
 

 
 ואלה הם הנספחים המצורפים לחוזה זה:

 הצעת קבלן': נספח א •

 נספח ב': מפרטים טכניים •
 אישור עריכת ביטוח. נספח ג': •
 לוח זמנים מפורט. נספח ד': •

 הצהרה על סילוק תביעות. :'הנספח  •
 כתב ערבות 'ונספח  •

 
 ידו, לפעול בשמו לצורך החוזה.-לרבות כל אדם המורשה בכתב על "המזמין"

 
     ביצוע העבודות.לפעול בשמו בכל הנוגע ל -חו באתר או מורשהלרבות נציגיו של הקבלן, וכל מי שמצוי מכו "הקבלן" 

 
מעת לעת ע"י המזמין                                          ימונה או כל אדם או גורם אחר אשר מנהל מחלקת איכות הסביבה של המועצה "המפקח"  

חלק מהן והשלמתן בהתאם   לפקח ולבקר את אופן ביצוע העבודות ו/או כל כבא כוחו כדי להשגיח,
 להוראות החוזה.

 
 ביצוע דיגומים ואנליזה של שפכי וקולחי הביוב בשטח המועצה."העבודה" 

 
 ןוקולחי םשפכי  "חומרים"

 
מעת לעת גם אם  זוכהכניות נוספות אשר יומצאו ע"י המזמין להתכניות המצורפות לחוזה זה וכן ת "תכניות"

 טרם הוכנו בעת חתימת החוזה.
 

ען הסר ספק, מובהר כי ההגדרות בסעיף זה באות בנוסף להגדרות המופיעות בסעיפים שונים של החוזה, מל 2.2
 ואינן גורעות מהן.

 
וזה זה תהיה להם אותה משמעות אף בנספחי החוזה, אלא אם הקשר להם הגדרה כבחוביטויים שיש מילים  2.3

 הדברים מחייב אחרת.
 

 הצהרות הקבלן .3
 

ביצוע עבודות ומוסמך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לובעל ניסיון רב  הקבלן מצהיר שהינו מומחה 3.1
 כהגדרתן במכרז ובחוזה. 

 מעבדה מוסמכת. לפי חוק רישום  וקחב כהגדתורשום הקבלן מצהיר כי הוא קבלן  3.2
באם עומד הקבלן לבצע עבודה באמצעות קבלן משנה, לא יתקשר הקבלן עם קבלן משנה בטרם נתקבל אישור  3.3

כי קבלן משנה זה מקובל עליו כמקצועי ואמין וכי הוא מתאים לביצוע עבודות  מקומית מגדל תפןצה ההמוע
 בהיקף ובמורכבות של העבודות נשוא חוזה זה.

 .הקבלן מצהיר שניתנה לו ההזדמנות לבדוק, וכי בדק בעיון רב, את נספחי חוזה זה 3.4
בתו ומצא כי אין מניעה כי ביקר באתר ובסבי לעיל, הקבלן מצהיר 3.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.5

 ידו.-להתחיל בביצוע העבודות נשוא החוזה על
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אינה גורעת מאחריותו המוחלטת של הקבלן כלפי  להסיר ספק, ביצוע עבודה ע"י קבלן משנה מטעם הקבלן 3.6
 ין לכל היבטיו של נשוא חוזה זה.המזמ

 
 ביצוע העבודות .4

 
כהגדרתן ל עצמו ומתחייב לבצע את העבודות בודות והקבלן מקבל עהמזמין מוסר בזה לקבלן את ביצוע הע 4.2

, רד להגנת הסביבהכנדרש ע"י התקנות המש ולהשלימן בצורה מקצועית מעולהבמכרז ובחוזה ההתקשרות 
 והכל עפ"י התנאים וההוראות שבחוזה.

שו הנכון של מסמך גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק בפירו 4.3
בלן מפרש כהלכה את החוזה יפנה מייד או של כל חלק ממנו, או משמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הק

הפירוש שעל הקבלן לנהוג  בדבר -מפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורךהקבלן בכתב למפקח וה
 לפיו.

למפרטים ובהתאם לדרישות של המפקח ו/או של  הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, בהתאמה מלאה 4.4
ח ידי המפק-התאמה לאמור לעיל שלא תאושר מראש ובכתב על-ויות מוסמכות. כל סטייה בביצוע ואיכל רש

יותו של הקבלן ללא ארכת זמן, וזאת מבלי לגרוע מכל תגרור אחריה חובה לתיקון העבודות על חשבונו ועל אחר
 וזה זה ו/או עפ"י כל דין.סעד אחר שיעמוד למזמין עפ"י ח

העבודה תבוצע לפי התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות המצורפים והכל בכפוף להוראות החוזה. על הקבלן  4.5
 התאמתם למצב באתר.התוכניות והמסמכים, את כל המידות הנתונות בהם ואת לבדוק את כל 

צוע אשר לא קיבלו אישור מוקדם, הוא היה וביצע הקבלן עבודה בטעות או בסתירה למסמכים, או לפי פרטי בי 4.6
 נה ו/או לשנותה, על חשבונו, בהתאם להוראות המפקח.יוחזק כאחראי ויהיה עליו לתק

 
 הפיקוח .5

 

ידו. המפקח -בידי המפקח אשר יתמנה על ידי הקבלן יהיה נתון–ביצוע העבודות על המזמין על  הפיקוח מטעם 5.2
 קוח מטעמו.יוכל למנות איש או אנשים שיבצעו את עבודת הפי

בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת למפקח לפי החוזה, יהיה המפקח רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען  5.3
ן בביצוע החוזה. כן ידי הקבל-ם שמשתמשים בהם ואת טיב המלאכה שנעשית עלוכן לבדוק את טיב החומרי

 מין ואת הוראותיו הוא.רשאי המפקח לבדוק אם הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, את הוראות המז
הקבלן יאפשר למפקח ולבאי כוח המזמין לבקר בכל עת במקום ביצוע העבודות בכל מקום אשר בו נעשית  5.4

ך ביקורת של העבודות ושל טיבן, ו/או עבורו לשם הוצאה לפועל של העבודות ו/או לצור ידי הקבלן-עבודה על
 שהמפקח, לפי שיקול דעתו, ימצא לנכון. של טיב החומרים ושל קצב הביצוע ולצורך כל מטרה אחרת

המפקח רשאי לאשר או לפסול כל עבודה ו/או מלאכה שנעשתה, ו/או כל חלק ממנה, והודעה מצד המפקח  5.5
בדוק ולבחון בעצמו או בעזרת מישהו אחר, ן או לאחראי מטעמו באתר תחשב כמספקת. המפקח רשאי ללקבל

רשאי לפסול כל חומר אשר אינו בהתאם לחוזה או שאינו כל חומר שמשתמשים בו לביצוע העבודה. המפקח 
חליף ו/או לתקן יהיה הקבלן מחויב לה -ח עבודה מסוימת או חומר כלשהו מתאים לביצוע העבודות. פסל המפק

מחדש ו/או להפסיק את העבודה הנדונה ו/או את השימוש בחומרים ו/או להרוס ו/או לשנות ו/או לעשות 
 כל כפי שיהיה המקרה, וכן לסלק חומרים כאלה מן האתר.ה -שנפסלו או שלא אושרו

ות של כל עבודה המפקח רשאי להודיע לקבלן, בכל עת ובכל שלב של ביצוע העבודות, על החלטתו לקבוע עדיפ 5.6
האחרות, והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודות בהתאם לסדר העדיפות שהיא או של חלק ממנה לגבי העבודות 

 וזאת בין אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל. ידי המפקח-שייקבע על
-בהתאם לחוזה. הפעלת הפיקוח או אי המזמין יהיה זכאי להפעיל או שלא להפעיל את זכות הפיקוח הנתונה לו 5.7

ין לא יפטרו את הקבלן מאחריותו הבלעדית לטיב החומרים והעבודות ולקיום כל תנאי הפעלתו ע"י המזמ
 ה.החוז

הקבלן יתקן באופן מיידי כל ליקוי שיתגלה בעבודות, הכל בהתאם להוראות המפקח. העדר הוראות כנ"ל או  5.8
תו לתקנה ו/או הצדקה לקבלן לביצוע עבודה פגומה, ולא יגרעו מאחריוהעדר תשומת לב מצד המפקח, לא יהוו 

 לכל נזק בגינה.
 
 
 

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות .6
 

חר הוראות כל דין החל על ביצוע העבודות. הקבלן מקבל בזאת אחריות מלאה ר ולמלא בקפדנות אהקבלן מתחייב לשמו 6.1
הוראה כנ"ל לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת כלפי המזמין וכלפי כל הבאים מכוחו לשחררם ו/או 

 ידי הקבלן ו/או על ידי אחד מעובדיו ו/או מקבלני משנה טעמו.-שנעשתה על
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לספק, על חשבונו הוא, אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור, בכל מקום בתחום ובגבול האתר  מתחייבהקבלן  6.2
פי הוראה מרשות -פי דין או על-ידי המפקח או שיהיה דרוש על-המזמין ו/או על ידי-שיהיה צורך בכך או שיידרש על

 ידו.-מוסמכת כלשהי בכל הנוגע לעבודות המבוצעות על
במשך כל לבטיחות בעבודה ובטיחות האתר כולו, כולל בתחומי עבודה של קבלני משנה ואחרים  יה אחראיהקבלן יה 6.3

 . להבטחת תנאי זהא חוזה זהדות נשושל העבותקופת הביצוע ועד למסירתו הסופית 
  קבלת צו ת כי מינוי זה אינו גורע מאחריות הקבלן עפ"י חוזה זה ו/או כל דין ויוצג למפקח תוך שבוע ממובהר בזא 6.4

 התחלת עבודה על גבי טופס כדלקמן:
 

 תאריך:____________
 

 אני החתום מטה:___________________
 

 ___מנהל עבודה באתר:_______________
 

 מס':_____________________לפי חוזה 
 

 מצהיר בזאת כי ידוע לי כי הנני אחראי הבטיחות באתר עפ"י תנאי ההזמנה.
 

 ניטור, דיגום ואנליזה בשפכים וקולחין.  ת המתאימה לעסוק בנושא ני מורשה מטעם הרשוכן מצהיר אני כי הנ
 
 

                 _________________________________ 
 מנהל העבודה                                       הקבלן 

 
 

 אחזקת מקום העבודה ורווחת הציבור .7
 

קיון בשטח ביצוע העבודה, יבצע על המזמין והמפקח. הוא ישמור על הני הקבלן יפעל באתר לשביעות רצונם של 7.1
  .חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח ניקיון כנדרש

 
ות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא כדי ביצוע העבודלן מתחייב שתוך הקב 7.2

ביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, ש
 כל שהוא.

 
ול, חשמל, כבלים, טלפון שביל, רשת מים, ביוב, תיעהקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך,  7.3

צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי ביצוע העבודות , בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו ו
בין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר באקראי ו

כביש, בדרך, במדרכה, בשביל, מוסמכים לפקח על הטיפול בפקח ושל כל אדם או רשות הולשביעות רצונו של המ
 חרים וכיו"ב.רשת מים, ביוב, בתיעול, חשמל, כבלים, טלפון וצינורות להעברת דלק ו/או מובילים א

 
 

  אחריות לנזיקין .8
אחראי  יה הקבלןהעבודות לשביעות רצונו של המזמין, יהמיום תחילת ביצוע העבודות ע"י הקבלן ועד להשלמת  8.1

ידו לאתר או שהועמד לרשותו לצורכי ביצוע -לשמירת החומרים, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר שיובא על
ידי המפקח. בכל מקרה של נזק או אבדן הנובע מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן -או על ידי המזמין-העבודות על

צב ם לכך שעם השלמת העבודות ימצא הכל במדן על חשבונו הוא ללא כל דיחוי ולגרולתקן את הנזק או האוב
 תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.

 
נזק או אובדן שייגרמו לעובדיו ו/או לכל מי שהוא  הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או 8.2

שר לכך עקב ו כתוצאה מביצוע עבודות הבדק ו/או בקי לגופו ו/או לרכושו כתוצאה מביצוע העבודות אאחרא
שמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, ו/או עקב שימוש בחומרים מעשה או מחדל טעות ו/או ה

ל הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו כתוצאה ו/או בקשר לביצוע העבודות. או אביזרים לקויים ש
ם. ה לאחר תום ביצוע העבודות על פי ההסכחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלאחריותו של הקבלן ת

 .הקבלן משחרר בזאת את המזמין מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, אבדן או נזק כנ"ל
 

לכל עובד  הקבלן יהיה אחראי לכל  נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו/או 8.3
ן במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובע, בי ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה

, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן
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כל סכום ו/או נזק כנ"ל. הקבלן יפצה את המזמין על  הנתון למרותו. הקבלן ינקוט בכל הצעדים למניעת כל
לם או להוציא בגין כל נזק שנגרם כנ"ל ואשר הקבלן אחראי לו כלעייל, כולל הוצאות הוצאה שהמזמין יצטרך לש

 "ד של המזמין.משפטיות ושכ"ט עו
 

בבעלותו ו/או הובא מטעמו, הקבלן יהא אחראי בלעדית לכל ציוד ו/או רכוש )בסעיף זה: "הציוד"( הנמצא  8.4
 אמור.כל מי מטעמו מכל אחריות לאובדן ו/או נזק לציוד כוהוא פוטר את המזמין ו

 
לביטוח לאומי, לרבות מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק  8.5

ות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, גוע בכלליכל הצווים, התקנות וכו' שהותקנו לפי החוק הנ"ל, ומבלי לפ
מטעמו, יהיו בכל עת, במשך כל תקופת כוחו ו/או אחרים שיהיו מועסקים בביצוע העבודות  שליחיו, מיופי

פי החוק הנ"ל. הקבלן מצהיר בזאת שהוא בלבד המעסיק של -ביצוע העבודות, זכאים לכל הזכויות שעל
וח יות ובכל החובות המוטלות על המעביד לפי חוק הביטידו והוא בלבד נושא באחר-העובדים שיועסקו על

 הלאומי או לפי כל חוק אחר.
 

שום אדם או גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו של המזמין בכל העניינים המפורטים או הנוגעים  8.6
מראש על לחוזה זה או לביצועו או לאופן ביצועו, לא ישא בשום אחריות אישית כלפי הקבלן והקבלן מוותר 

יות המזמין כמפורט לעיל. האחראי כלפי הקבלן למילוי התחייבו כל עילת תביעה נגד הנ"ל הנובעת מעניינים
 עפ"י החוזה הוא המזמין בלבד.

 
 

  ביטוח .9
 

, מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מתחייב הקבלן לבטח
מפורטים ת בביטוחים שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים הלפני תחילת העבודות, על חשבונו הוא, את העבודו

לק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח __ג____, המהווה ח
 ביטוח עבודות קבלניות"(. 

   

להמציא למזמין את את טופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב  עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא .א
ידי שנה במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה טופס האישור על קיום ביטוחים מ

הקבלן, מהווה תנאי  כלשהי מצד המזמין. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי
 הסכם. מהותי ב

 

לעבודה עקב מעשה  צמית החל בביטוח וכן יישא בכל נזק שיגרםהקבלן ישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות הע .ב
ו/או מחדל של הקבלן, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של 

שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית בלתי מבוטחים לרבות נזקים  הקבלן. הקבלן יהיה אחראי בגין נזקים
 . הקבועה בפוליסות

 

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין יהא הקבלן אחראי לנזקים  .ג
פיו והוא יהא שיגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כל

 כל טענה, כאמור, כלפיו.מנוע מלהעלות 
 

סות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור. לשמור יים את כל הוראות פוליקבלן מתחייב לשמור ולקה .ד
 על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 

זקים שהם פי הסכם זה, ובכלל זאת נ-עלמובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו  .ה
 ליסות.מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפו

 
 התחלת ביצוע העבודה .10

 
 מיד עם חתימת החוזה.  הקבלן יתחיל בביצוע של העבודות בתאריך שייקבע ע"י המזמין או המפקח 
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  לוח זמנים .11
 

 מתום  , לא יאוחר מתחייב לבצע את העבודות ביעילות ובזריזות המרבית ולהשלימן, בהתאם לחוזה זההקבלן    11.1
 צו התחלת עבודה.  ממתן 

 
 המועדים בחוזה מהווים תנאי עיקרי ויסודי בו. ר כימובה 11.2

 
ה  ימים מחתימת החוזה, יכין הקבלן ויגיש לאישור המפקח לוח זמנים מפורט של שלבי ביצוע העבוד 7תוך  11.3

פי חוזה זה ואין בו, -יובו עללחוזה. לוח הזמנים אינו פוטר את הקבלן מקיום חיוב מחנספח ד' אשר יהווה 
 שלהלן. 21וע מסמכויות המפקח עפ"י סעיף להסיר ספק, כדי לגר

 
להסרת ספק, מובהר בזאת כי הפרעות בביצוע העבודות כגון שביתות, מחסור בעובדים או מחסור בחומרים,  11.4

ת. כן מצהיר גשם רבים מהמקובל לא יהא בהם כדי להצדיק כל דיחוי מצד הקבלן בהשלמת העבודווכן ימי 
י לקח זאת מראש כי קיים מחסור כללי בפועלים בתחום הבניה, כהקבלן כי בהגישו את ההצעה, ידוע לו 

 בחשבון מראש בעת הגשת הצעתו וכי לא תשמע ממנו כל טענה ו/או דרישה גם עקב כך.
 

דות נוספות באתר ידו, יבצע המזמין או מי מטעמו, עבו-לקבלן כי ייתכן ובמקביל לביצוע העבודות עלידוע  11.5
מנים הואיל והקבלן ענה כאילו ביצוע עבודות אלה גרמו לפיגור בלוח הזולפיכך לא תישמע מאת הקבלן כל ט

 לקח בחשבון מראש עניין זה בהתחייבו בלוח הזמנים.
 

  קצב ביצוע העבודות .12
 

זמנים, יודיע על כך בכל זמן שהוא יהיה המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות אינו מבטיח עמידה בלוח האם  12.1
העבודות תוך הזמן מנת להבטיח את השלמת -וט מיד באמצעים הדרושים עלהמפקח לקבלן בכתב והקבלן ינק

ידי המפקח אינו משחרר -לימים. אי מתן הודעה כנ"ל ע 7שנקבע להשלמתן ויודיע עליהם למפקח בכתב בתוך 
 וזה.את הקבלן ממילוי התחייבותו לסיום העבודות במועד שנקבע בח

 
קבלן לפי בהתחשב בקריטיות של עמידה בלוח הזמנים, הרי אם המפקח יהיה בדעה שהאמצעים שנקט בהם ה 12.2

פקח לקבלן מנת להבטיח את השלמת העבודות בזמן הקבוע בחוזה, יורה המ-לעיל אינם מספיקים על 21.1סעיף 
האמורים, או מצעים על האמצעים והפעולות שלדעת המפקח יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט בא

 באמצעים חילופים נאותים שיהיו לשביעות רצון המפקח, מייד עם דרישתו הראשונה של המפקח.
 

  איחורים בביצוע העבודות .13
 

בחוזה להשלמתן, החל מהיום הראשון מן המועד  20.1לא ישלים הקבלן את העבודות במועד שנקבע בסעיף אם   13.1
חמש )₪  __500__מין כפיצוי קבוע ומוסכם מראש סכום של שלם מזמתחייב הקבלן ל 20.1שנקבע בסעיף, 

איחור כנזק מוערך _( ומע"מ צמוד למדד תשומות הבניה בגין חודש הגשת הצעתו בשל כל יום של מאות_ש"ח
ומוסכם מראש ומבלי שהמזמין יהיה חייב להוכיח את נזקו. תשלום הפיצוי הנ"ל אין בו כדי למנוע מהמזמין 

ר לפיצוי על נזקים נוספים במידה ואלו נגרמו לו עקב פיגורים בהשלמת העבודות. הקבלן במצטב לתבוע מהקבלן
 מהקבלן בכל דרך שיראה לנכון. מסכים בזאת כי המזמין יהיה רשאי לגבות סכומים אלה

 
 בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסכימים בזאת הצדדים כי במידה והקבלן לא ישלים את ביצוע העבודות 13.2

הקבוע על פי החוזה לשביעות רצונו של המזמין, לא יעביר המזמין לקבלן כל תשלומים שהם, ככל שהללו  במועד
 יגיעו לקבלן עפ"י הוראות חוזה זה.

 
תשלום הפיצויים או הניכויים כבסעיף זה אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את  13.3

 ת שלו לפי החוזה.ות אחרהעבודות ו/או משום שחרור מכל התחייב
 

המזמין יהא רשאי לנכות כל סכום שיגיע לו מהקבלן בהתאם להוראות החוזה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן  13.4
 ין, וכן יהא רשאי לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת.שהוא מאת המזמ

 
 "י כל דין.תיו עפ( באות להוסיף על תרופו22פי סעיף זה )-למען הסר ספק, מובהר כי תרופות המזמין על 13.5

  השלמה. 14
   דוחות   וימסור לו את  עם השלמת כל העבודות נשוא חוזה זה, מתחייב הקבלן ליתן למפקח הודעה על כך בכתב        

  האנליזה של השפכים והקולחין.          
 

 
  אחריות ותיקונים .15
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       עבודה או בחומרים שיתגלה בעבודות במשך תקופות קורם בהקבלן יהיה אחראי לכל פגם או ליקוי בעבודות שמ    15.1

 לעיל: 23.2 האחריות כדלקמן )לפי העניין(, שתחילתן עם אישור המפקח עפ"י סעיף   
 
 

שמשמעה: אי התאמה בחלקי הבניין  "אי התאמה יסודית"הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין ללא הגבלת זמן ל 15.2
 רקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ובטיחותו.סוג לקהנושאים ומעבירים עומסים מכל 

 
התאמה, ללא יוצא מן הכלל, עליה הודיע לקבלן בתוך שנה מתום  -על הקבלן יהא לתקן לדרישת המזמין כל אי 15.3

 "תקופת האחריות" )לפי העניין( כמשמעה לעיל.
 

יום לפחות מראש ותיקונים  30בת הודעה תיקונים יבוצעו ע"י הקבלן במועדים שיקבעו לכך ע"י המזמין, ב 15.4
 ימים מראש. 3דחופים, יבוצעו ע"י הקבלן בהתראת בת 

 
לא יבצע הקבלן עבודות בדק שעליו לבצע, יהא המזמין רשאי לבצען על חשבונו של הקבלן ולגבות מן הקבלן בכל  15.5

 הול.)חמישה עשר אחוזים( הוצאות ני 15%ן את הסכומים שהוציא בתוספת דרך שימצא לנכו
 

 היה ונדרש תיקון הרי לעניין אותו תיקון יתחיל מנין "תקופת האחריות" מחדש לפי העניין החל מיום ביצועו. 15.6
 

 המחויבים.גם העבודות הבדק, במשמע, ובשינויים  –"העבודה" או "עבודות" בכל מקום בחוזה בו נאמר  15.7
 

לעבודות בתקופת האחריות יחולו על  הנוגע ( ובכל24כל ההוצאות הכרוכות בקיום חיובי הקבלן עפ"י  סעיף זה ) 15.8
 הקבלן בלבד.

 
 

 שכר החוזה .16
 

 ₪ ____________הינו הסך של וכמות השירות  התעריפים בהצעת המחיראומדן שכר החוזה המוערך עפ"י   
 (.שכר החוזה" –בתוספת מע"מ כחוק )להלן  ₪  (______________________________ :)במילים

 
 

 חשבונות ותשלומים .17
 

  בגין חל מתחילת העבודה, אחת לחודש, ביום הראשון לכל חודש, יגיש הקבלן למזמין ולמפקח חשבון ה   17.1
 לחשבון יצרף הקבלן פירוט הבדיקות   ("חודשי"חשבון  -במהלך החודש הקודם )להלן ושבוצעהעבודות              
 .ותוצאתן כנדרש ע"י המשרד להגנת הסבעבה             

 
ויאשרו עם או בלי תיקונים בהתאם להוראות החוזה. אושר החשבון,  חודשיאת חשבון היבדוק המפקח   17.2

ממועד אישור החשבון ע"י המפקח בהתאם להוראות חוזה זה בכפוף לכל יום  45 שוטףישולם החשבון לקבלן 
 על המזמין. חובת ניכוי מס במקור החלה

 
 

 תנודות בשכר החוזה כתוצאה מהצמדה .18
 

 בודה ו/או מחירי היחידות ברשימת הכמויות, המחירים הינם סופים ולא יהיו צמודים למדד.ירי העבסעיף זה: מח

 
  הסבת החוזה      

 
   פיו בין -הקבלן אינו רשאי להסב את החוזה כולו או מקצתו ו/או להעביר לאחר כל זכות או טובת הנאה על   19.1

  ע מהקבלן העסקת קבלני משנה מטעמו לעבודות שונות. ובמישרין ובין בעקיפין ואולם אין באמור לעיל כדי למנ  
  עפ"י החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו   
 כוחם ועובדיהם.-לכל מעשה או מחדל של קבלני משנה, באי  

  קבלן זה מקובל עליו כמקצועי אמין ומיומן וכי  ילא יועסק ע"י הקבלן משנה בטרם נתקבל אישור המפקח כ    19.2
 הינו מתאים לביצוע עבודות בהיקף ובמורכבות של העבודות הרלבנטיות.          

  כמו כן, הקבלן מתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי, אלא אם אותם קבלני משנה רשומים   19.3
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 ובסיווג המתאים, וכן כי הללו  1969 –עבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט לבהתאם להוראות חוק רישום קבלנים          
 ידי המפקח מראש ובכתב.-אושרו על         

 
 ערבויות 20

 
  ימים מחתימת חוזה זה, ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית  7להבטחת ביצוע מלוא חיוביו עפ"י חוזה זה, תוך      20.1

   : המדד בגין חודש הגשת הצעת הקבלן( מדד בסיסשומות הבניה למגורים )תאוטונומית ובלתי מותנית צמודה למדד     
  מסכום העבודות הכולל מע"מ )הצעת הקבלן( שתוקפה יהיה שמונה עשר חודשים מיום הוצאתה בנוסח  10%בסך     
  הקבלן להארכת  יגרום –(. התארכה תקופת הביצוע מכל סיבה שהיא "הערבות לביצוע" -להנחת דעת המזמין. )להלן:     
 תוקף הערבות בהתאמה.    

 
יו עפ"י חוזה זה, יהא המזמין רשאי לממש את סכום הערבויות )לפי הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויות 20.2

 העניין( לאלתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף שלזכותו עפ"י חוזה זה ו/או כל דין.
 

 הפרה יסודית של חוזה זה.כאי המצאת ערבות או אי חידושה במידת הצורך, תחשב  20.3
 

 
  העדר יחסי עובד מעביד 21

  הסכם זה  הקבלן משמש כקבלן עצמאי לביצוע העבודות נשוא חוזה זה, ואין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י  21.1
  ידו, ו/או להתערב -למזמין או למי מטעמו, לפקח, להדריך או להורות לקבלן, או לכל אחד מהמועסקים על              
 אמצעי בלבד להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה, השגת מטרותיו בכל צורה ואופן לגבי ביצוע העבודות, אלא               
 במלואן, והבטחת אופן ביצוע העבודות ע"י הקבלן.              

ם לא הידו ו/או מטעמו, אין ולא יהיו יחסי עובד/מעסיק ו-בין המזמין לבין הקבלן והעובדים המועסקים על 21.2
ועסק ע"י המזמין ו/או לכל תשלומי פיצויים או הטבות יהיו זכאים לכל זכויות של עובדי המזמין או עובד המ

פיו, לרבות בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל -אחרות בקשר עם ביצוע חוזה זה או הוראה שניתנה על
 סיבה שהיא.

כי בכל תביעה נגד המזמין, שעילתה חוזית ו/או  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מצהיר ומתחייב 21.3
או במסגרת יחסי עובד/מעסיק, הקבלן ינקוט בכל האמצעים המשפטיים למחיקת המזמין בנזיקין ו/

 מהתביעה ו/או להפטרתו ממנה בכל דרך אחרת.
על הקבלן יחולו כל המסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלמם ו/או לנכותם משכר העובד  21.4

ויתר הזכויות הסוציאליות, והוא בלבד  אם לדין ולנוהג, לרבות התשלומים לביטוח לאומי, מס מקבילתבה
 יהא אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו, הנובעת מיחסי העבודה עמו ו/או מביצוע הסכם זה.

הוראות  יפ-ידיהן ו/או על-הקבלן יהא אחראי כלפי הרשויות המוסמכות לכל החובות המוטלות על הקבלן על 21.5
  והכרוך בחוזה זה. כל דין, בקשר לביצוע העבודות ו/או העסקת עובדיו

 

 
    שונות 22

 יהיה רשאי לנכות כל סכום שיגיע לו מהקבלן בהתאם להוראות החוזה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל המזמין  22.1
 ידי הפעלת הערבויות -כולל על זמן שהוא מאת המזמין וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת           
  הנזכרות בחוזה. תשלום הפיצויים ו/או ניכויים אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו            
 החוזה.להשלים את ביצוע העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי            

וקנו או ניתנו למזמין )לרבות באמצעות הלהסיר ספק מוצהר ומוסכם בזה מפורשות, כי כל אימת שבחוזה זה  22.2
המפקח( תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כלשהם כלפי הקבלן, לא בא הדבר לגרוע מכל תרופה או סעד 

 1973 –רופות בשל הפרת חוזה( תשל"ג העומדים וגם /או שיעמדו למזמין לפי כל דין, לרבות חוק החוזים )ת
בלעדי, לנקוט כנגד הקבלן בכל תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כפי הוהמזמין יוכל, עפ"י שיקול דעתו 

 שימצא לנכון.
 המועדים הנקובים בחוזה מהווים תנאי עיקרי ויסודי בו. 22.3
ר על הקבלן לשלמו לרשות מוסמכת כל תשלום, היטל או אגרה או מס מכל סוג שהוא המוטל על הקבלן ואש 22.4

 תו מאת הקבלן כראות עיניו.וכלשהי, יהיה המזמין רשאי לשלמו ולגב
 הקבלן ישא בהוצאות ביולו כדין של החוזה ועותקיו. 22.5
הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה,  22.6

פה,  לכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעמצג, התחייבות ו/או הסכמה, זי
בין במפורש ובין במשתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה. כל שינוי של החוזה כולל תוספת לו חייבים 

 להיעשות בכתב ובחתימת הצדדים.
 בחיפהמקום השיפוט הייחודי בקשר עם החוזה וכל הקשור והנובע ממנו הוא  22.7

 
 כתובות והודעות 23
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וא לחוזה. כל הודעה שצד אחד צריך לתת לשני לפי החוזה, למעט בכתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן כמופיע במ
הודעות שיש לרשמן ביומן העבודה, תינתן במכתב רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אישור קבלה. הודעה בדואר רשום 

 שעות מזמן מסירתה בדואר. 72השני כעבור תחשב הגיעה לידיעתו של הצד 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 לראיה באנו על החתום:ו

 
              

 
 
 
 

                                      ___________________                           ________________________ 
   

 הקבלן                                                         המועצה המקומית מגדל תפן                        
 
 
 
 
 

 _____ עו"ד, מאשר כי חוזה זה נחתם בשם המזמין ע"י המורשים לחתום בשמו._אני הח"מ, __
 

                                                                                                                     __________________ 
 "ד, עו                                                                                                                    

 
 
 
 

 אני הח"מ, ________, עו"ד, מאשר כי חוזה זה נחתם בשם הקבלן ע"י המורשים לחתום בשמו.
                                                                        ________________ 

 ו"ד, ע                                                                            
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 רטים טכנייםנספח ב' פ
 
 
   

 2019-תוכנית ניטור שפכי מועצה -תפן
 

       

מס' 
 סידורי

מועצה 
 תפן

סוג  מיקום הדיגום
 הדיגום

מספר 
בדיקות 
שפכים 
מתוכנן 

 לשנה

 הערות פרמטרים לבדיקה

מט"ש  1
 תפן

  12 מורכב כלל השפכים בכניסה למט"ש

  
 

  

        2  

  
 

הדיגום 
יבוצע  בין 

 שישי לשבת

מט"ש  2
 תפן

  12 אקראי קולחי מט"ש

  
 

  

גן  3
 תעשייה

 ,TSS, CODות, שמנים, שמן מינרלי, כלורידים, סריקת מתכ 2 מורכב זרם מערבי
PH 

  

 ,TSS, CODמתכות, שמנים, שמן מינרלי, כלורידים, סריקת  2 מורכב זרם מזרחי    
PH 

  

 ,TSS, CODסריקת מתכות, שמנים, שמן מינרלי, כלורידים,  2 מורכב זרם מרכזי    
PH 

  

ג'ט, אמיד דוד, טורבין  2נקודה  4
עדה שטיפת רכבים, מס

 ומפעלים קטנים נוספים

   PH,COD,TSSסריקת מתכות, שמן כללי, שמן מינרלי,  4 מורכב

סריקת מתכות,פלואוריד, שמן כללי, שמן מינרלי,  4 מורכב ETMטק ג'ט מערבי,  3נקודה  5
PH,COD,TSS 

  

 4נקודה  6
 )דרום(

שמן מינרלי,  סריקת מתכות,פלואוריד, שמן כללי, 4 מורכב 101טק ג'ט מזרחי, קמפוס 
PH,COD,TSS 

  

סריקת מתכות,פלואוריד, שמן כללי, שמן מינרלי,  2        
PH,COD,TSS 

הדיגום 
יבוצע  בין 

 שישי לשבת

 4נקודה  7
 )מרכז(

מתכות,פלואוריד, שמן כללי, שמן מינרלי, סריקת  4 מורכב 101טק ג'ט מזרחי, קמפוס 
PH,COD,TSS 

  

 4נקודה  8
 )צפון(

סריקת מתכות,פלואוריד, שמן כללי, שמן מינרלי,  4 ורכבמ 101קמפוס 
PH,COD,TSS 

  

, טק 101ישקר כללי, קמפוס  5נקודה  9
ג'ט, וולקן, מילרם, תפנפלסט 

 וגן תעשייה

מתכות,פלואוריד, שמן כללי, שמן מינרלי, סריקת  4 מורכב
PH,COD,TSS 

  

, סריקת מתכות,פלואוריד, שמן כללי, שמן מינרלי 2        
PH,COD,TSS 

הדיגום 
יבוצע  בין 

 שישי לשבת

COD ,BOD ,PH ,TOC ,TSS (105 ,)TSS (550 ,)COD 
)בתסנין(

 

BOD  בתסנין(, עכירות, חנקן קלדל, חנקן(
ה,שמנים ושומנים,  מוליכות חשמלית, שמן אמוניי

מינרלי, פלואורידים, סולפטים, קשיות, סריקת מתכות, 
 CaCO3-ם, ציאנידים, אלקליות )כסולפיד בתסנין,פנולי

)

 

COD ,BOD ,PH ,TOC ,TSS (105 ,)TSS (550 ,)COD 
)בתסנין(  BOD  בתסנין(, עכירות, חנקן כללי, חנקן(

ה,ניטראטים, ניטריטים, כלורידים, דטרגנטים, אמוניי
מוליכות חשמלית, שמן מינרלי, פלואורידים, סולפטים, 

סריקת מתכות, פנולים, ציאנידים, קוליפורמים 
צואתיים

 

COD ,BOD ,PH ,TOC ,TSS (105 ,)TSS (550 ,)COD 
)בתסנין(

 

BOD ה,שמנים )בתסנין(, עכירות, חנקן קלדל, חנקן אמוניי
ושומנים,  מוליכות חשמלית, שמן מינרלי, פלואורידים, 

סולפטים, קשיות, סריקת מתכות, סולפיד בתסנין,פנולים, 
( CaCO3-ת )כציאנידים, אלקליו
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מיקרוכלים, גן תעשייה,  6נקודה  10
 מילרם ותפנפלסט

   PH,COD,TSSמתכות, שמן כללי, שמן מינרלי, סריקת  4 מורכב

מילרם, תפנפלסט, וולקן  7נקודה  11
 מצברים

שמן מינרלי, סולפטים סריקת ,TSS,ערכי 6כרום ,PH, COD 4 מורכב
 ידיםמתכות, כלור

  

שמן מינרלי, סולפטים סריקת ,TSS,ערכי 6כרום ,PH, COD 2 מורכב       
 מתכות, כלורידים

הדיגום 
יבוצע  בין 

 שי לשבתשי

        70     

 
 

      

 תדירות פרמטרים לבדיקה שפכים 
 מחיר

 סה"כ ימהלפע

     14 מוליכות חשמלית   

   
מוצקים מרחפים 

105 58     

   BOD 14 כללי     

   COD 58 כללי     

     14 עכירות   

   PH 58     

     14 חנקן קלדל   

   
מוצקים מרחפים 

550 14     

   BOD 14 בתסנין     

   COD 14 בתסנין     

     14 חנקן אמוניה   

     52 שמנים ושומנים   

     58 שמן מינרלי   

   
פחמן אורגני כללי 

TOC 14     

     38 לואורידפ   

     20 סולפאט   

     14 קשיות   

   
-אלקליניות )כ

CACO3) 14     

     58 סריקת מתכות כללית   

     14 סולפיד בתסנין   

     14 פנולים   

     12 כלורידים   

     6 ערכי 6כרום    

     14 ציאניד   

     50 דיגום מורכב   

   
-דיגום מורכב שישי

     8 שבת
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 תדירות פרמטרים לבדיקה קולחין 
 מחיר

 סה"כ לפעימה 

     12 עכירות   

   
מוצקים מרחפים 

105 12     

   BOD 12 כללי     

   COD 12 כללי     

   
מוצקים מרחפים 

550 12     

   BOD 12 בתסנין     

   COD 12 בתסנין     

     12 חנקן כללי   

     12 חנקן אמוניה   

     12 ניטראטים   

     12 ניטריטים   

     0 זרחן כללי   

     12 כלורידים   

   
דטרגנט אניוני בלבד 

! 12     

     12 מוליכות חשמלית   

     12 שמן מינרלי   

   
פחמן אורגני כללי 

TOC 12     

     12 פלואוריד   

     12 סולפאט   

     12 סריקת מתכות כללית   

     12 פנולים   

     12 ציאניד   

     12 קוליפורם צואתי   

     12 דיגום אקראי   
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  נספח ג'
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 "י המציע(נספח ד') יוכן ע

 לביצוע השירות המוגדר במכרז לוח זמנים
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 'הנספח 

 הצהרה על חיסול תביעות

 

 לכבוד

 מועצה מקומית מגדל תפן

 ג.א.נ.,

 

 הצהרה כי הקבלן בא על סיפוקו בכל תביעותיונדון: ה

 

_________________________ מאשרים בזה שקבלנו מכם היום, סך של אנו הח"מ  .1

______________________ש"ח המהווה את יתרת הסכום שהגיע לנו מכם לסילוק שכר החוזה הסופי ___

זה"( בהתאם לחשבון הסופי כפי שאושר ע"י "החו -עפ"י החוזה שבינינו מיום ________________ )להלן

 המפקח.

 

וג שהוא כלפיכם ו/או כלפי כל ם ומאשרים כי אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו'או דרישות מכל סהננו מצהירי .2

 הבאים מכוחכם או מטעמכם בקשר לחוזה ו/או בקשר לכל הכרוך והנובע ממנו מכח כל עילה שהיא.

 

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 

 לחודש______________ שנת______________היום_______________ 

 

 חתימה וחותמת החברה:___________________

 ______עד לחתימה:___________
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 תאריך:____________________

 

 1' ונספח 

 להשתתפות במכרז מכרזנוסח ערבות 

 לכבוד

 תפן -המועצה המקומית התעשייתית מגדל

 

 א.ג.נ,

 

 "()המכרז 1/2019 מס' זוטאהנדון: מכרז 

 )"העבודות"(תפן -במגדלדיגום וניטור שפכים וקולחין לביצוע 

 

"( ביחס למכרז שבנדון, הרינו מתחייבים כלפיכם המציעלן: "לבקשתו של __________________ )לה .1

"( להבטחת מילוי תנאי המכרז על ידי סכום הערבות)להלן: "₪  3000לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

 המציע.

ימים ממועד קבלת הדרישה  3לם לכם על פי דרישתכם הראשונה מאיתנו בכתב, בתוך סכום הערבות ישו .2

ישה, מבלי שתהיו חייבים להוכיח בצורה כלשהי את זכותכם לקבלת הסך הנ"ל ובגובה הסך שיצוין בדר

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה מאת המציע את ביצוע התשלום. 

 לתי תלויה. ערבותנו זו הינה מוחלטת, בלתי חוזרת וב .3

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.  .4

 ב ערבות זה. לדרישתכם עליכם לצרף מקור כת .5

כל  05/06/2019 עד ליום  -הגשת ההצעות למכרז, קרי ל האחרוןיום היום מ  90תוקף הערבות הינו  .6

דרישה מצדכם לתשלום הסכום הנ"ל או חלקו צריכה להימסר לנו עד לתאריך הנ"ל. לאחר מועד זה 

 תהא ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

 בכבוד רב,       

 

 ____________________      הבנק: שם     

 ____________________     שם הסניף: 

 ____________________      חתימה:  

 

 _____________ תאריך
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 2 - 'ומסמך 

 נוסח ערבות לביצוע

 

 לכבוד

 תפן-המועצה המקומית התעשייתית מגדל

 א.ג.נ,

 

 )"ההסכם"( ________' הנדון: הסכם מס

 )"העבודות"( תפן-במגדלדיגום וניטור שפכים וקולחין לביצוע 

"( ביחס להסכם שבנדון, הרינו מתחייבים הקבלן__________________ )להלן: "לבקשתו של  .1

שקלים חדשים( )להלן:  ושת אלפים של)במלים: ₪  3000כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

 "( להבטחת מילוי תנאי ההסכם על ידי הקבלן.סכום הערבות"

ימים ממועד קבלת הדרישה  3ב, בתוך ם על פי דרישתכם הראשונה מאיתנו בכתסכום הערבות ישולם לכ .2

ובגובה הסך שיצוין בדרישה, מבלי שתהיו חייבים להוכיח בצורה כלשהי את זכותכם לקבלת הסך הנ"ל 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה מאת הקבלן את ביצוע התשלום. 

או כל ם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סכום הערבות צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרס .3

 גוף שיבוא תחתיה.

ביום  –לעניין זה: מדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע ביום חתימת ההסכם, קרי 

 ______________, והמדד הקובע יהא המדד האחרון הידוע ביום דרישתכם כאמור. 

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי תלויה.  .4

 ו זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא. ערבותנ .5

 לדרישתכם עליכם לצרף מקור כתב ערבות זה.  .6

וכל  05.06.2019עד ליום  -יום מתום תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, קרי  90תוקף הערבות הינו  .7

ה ל או חלקו צריכה להימסר לנו עד לתאריך הנ"ל. לאחר מועד זדרישה מצדכם לתשלום הסכום הנ"

 תהא ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

 

 בכבוד רב,       

 

 הבנק: __________________ שם      

 שם הסניף: _________________      

 חתימה: ___________________      



 

 

 זברות המועצהג

  Local Council Migdal Tefen|  תפן מגדל תעשייתית מקומית מועצה|  גזברות המועצה

 ghalabi@tefen.org.il:  מייל|  www.tefen.org.il אתר|  04-9872147: פקס|  04-9079004': טל|  2495900 תפן מגדל, 68. ד.ת: כתובת

P.O.B. 68 Migdal Tefen 2495900 |Tel: 04-9079003 |Fax: 04-9872329 | Site: www.tefen.org.il |Mail: ghalabi@tefen.org.il 

 

 


