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 .1מבוא :
" 1.1מעיינות החוף"  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ ,הפועל מכוח חוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א2001-
וממונה על מתן שירותים אלו בערים קריית ביאליק וטירת כרמל (להלן" :התאגיד) מזמין בזאת יחידים
ותאגידים ,ליתן הצעתם לאספקת שירותי דיגום ניטור ביצוע בדיקות מעבדה לשפכי מפעלים ,למי רשת
ולמתן השירותים המקצועיים הנלווים לכל אלה ,וכן אופציה לביצוע בדיקות מיקרוביאליות במים ,והכל
בהתאם לשיקול דעת בלעדי של התאגיד ובהתאמה מלאה לצרכיו ,בכפוף לתוכניות ניטור שפכי מפעלים,
כמוגדר בכללי תאגידי מים וביוב ,תשע"ד( 2014-להלן" :כללי השפכים") במפרט הטכני המיוחד וביתר
מסמכי המכרז המצ"ב( ,להלן" :השירותים" או "העבודות)  ,המהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 1.2רשאים להשתתף במכרז מציעים הרשומים כדין בישראל ,העומדים במועד הגשת ההצעות בכל התנאים
המצטברים המפורטים להלן  ,בסעיף  - 3תנאי הסף .
 1.3המכרז הינו בשיטת מחירון קבוע והנחת קבלן על מחירי היחידה מובהר בזאת כי רף ההנחה המקסימלי
אשר ניתן יהיה להציע במכרז זה לא יעלה על  25%על מחירי היחידה ( .ראה סעיף  – 12תמורה)
 1.4קבלת מסמכי המכרז –
ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי תאגיד מעיינות החוף בע"מ  ,ברח' קרן היסוד  - 62קרית ביאליק
החל מיום  17.05.2022בימים א' עד ה'  ,בין השעות  17:00ועד . 09:00
 1.5מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות שייחתם עם הזוכה ויראו אותם לצרכי קיומו
כמקשה אחת .מובהר בזאת כי כל התקנות  ,הנספחים  ,המפרטים והוראות העבודה שצורפו למסמכי
המכרז ו/או אלה שיצורפו במועד מאוחר יותר ,אף הם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה  ,ויקראו להלן לשם
קיצור "מסמכי החוזה".
 1.6על המציעים להסב תשומת לב התאגיד לסתירות ו/או לאי התאמות ו/או לחריגות במסמכי המכרז מייד
עם היוודען ולפעול עפ"י הוראות התאגיד .
 1.7ביצוע השרותים מותנה בקבלת אישור מהממונה על תאגידי המים והביוב ברשות המים .במידה ולא יינתן
אישור זה עד למועד הקבוע לתחילת העבודות על פי מכרז זה ,רשאי יהיה התאגיד להקטין היקף ביצוע
העבודות או לבטלם והמציע הזוכה יהא מנוע מלטעון כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד,
ואף לא יהא בכך כדי לשנות את הצעתו הכספית.
 1.8בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין מסמכי החוזה בינם לבין  -עצמם ,יקבעו
המסמכים לפי סדר העדיפות הבא:
א .עדיפות לצרכי תשלום -
במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים ,ייחשב לצורכי תשלום,
סדר העדיפויות כדלהלן :כתב הכמויות ,מפרט טכני מיוחד ,התנאים המיוחדים לביצוע ,תכניות ,המפרט
הכללי ,מסמך שינויים בתנאי החוזה ,תנאי החוזה לביצוע העבודות ,תקנים ישראליים והוראות המפקח
ביומן העבודה ,כל אחד עדיף על הבא אחריו.
ב .עדיפות לצרכי ביצוע -
במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים ,לצורכי ביצוע עבודות
כאמור לעיל יחליט המפקח על הפרטים וההוראות המחייבות לצורך הביצוע והקבלן יהיה חייב לבצען
בהתאם להוראות המחייבות הנ"ל
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.2

הגדרות ופרשנות :

 2.1במסמכי מכרז זה למונחים המוגדרים להלן ,הפירושים שלצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פרוש אחר.
_______________________________________________________________________
"מעיינות החוף" תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ.
"המזמין "
בכל מקום במסמכי המכרז בו נכתב "מזמין" יראו זאת כאילו נכתב גם "תאגיד"
_______________________________________________________________________
"מסמכי המכרז" אוגדן מסמכים כמפורט בסעיף .1.8
_______________________________________________________________________
מציע שהצעתו נבדקה ונמצאה מקיימת את תנאי הסף להשתתפות במכרז.
"מציע כשיר"
_______________________________________________________________________
מציע שהצעתו לדעת ועדת המכרזים  ,הינה ההצעה המיטבית .
"מציע מיטבי"
______________ _________________________________________________________
מציע שהצעתו תוכרז כזוכה במכרז ויוזמן לחתום על חוזה התקשרות .
"מציע זוכה"
_______________________________________________________________________
המציע ו/או עובדיו ו/או מורשיו ו/או עוזריו המוסמכים ,אשר הצעתו נקבעה ע"י
"הקבלן"
המזמינה כזוכה במכרז ונחתם עימו חוזה התקשרות.
_______________________________________________________________________
עובד התאגיד או כל אדם שמינה התאגיד לפקח על ביצוע מטלות והתחייבויות
"המפקח"
המציע .מובהר כי כל סמכות הנתונה בחוזה זה עפ"י כל דין למהנדס התאגיד ,
תהיה נתונה באותה מידה למי שהוסמך מטעמו.
_______________________________________________________________________
כלל העבודות הנדרשות ובכללן כל ההליכים המקדמיים הנדרשים עפ"י מכרז זה
"העבודות"
הרישיונות ,ההיתרים וכל אישור אחר מכל גוף או מוסד או גורם מאשר לביצוען .
_______________________________________________________________________
חוזה התקשרות שייערך בין התאגיד לזוכה בנוסח הזהה לנוסח המופיע בקובץ ג'.
"הסכם /חוזה"
_______________________________________________________________________
נושא תפקיד מטעם התאגיד  ,המונה לשמש נציגו לעניין החוזה .
"המנהל"

_____________________________________________________________

"מורשי חתימה"

מנכ"ל התאגיד ויו"ר התאגיד.

_____________________________________________________________

התמורה שתשולם לקבלן בגין ביצוע כל מטלותיו כמתואר במסמכי המכרז.
"שכר החוזה"
_______________________________________________________________________
 2.2כללי פרשנות :
מונח שלא הוגדר במכרז זה ושנעשה בו שימוש ,תהא לו המשמעות המקובלת לפי העניין.

 2.2.1מילים בלשון זכר מתייחסות גם לנקבה ,מילים בלשון נקבה מתייחסות גם לזכר ,והמונח בני
אדם משמעו גם תאגיד.
 2.2.2הביטוי "עד…" לעניין זמן  ,מקום או מובאה  -משמעו "ועד בכלל".
 2.2.3אזכור הוראת דין  -כוונתו להוראת הדין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת במהלך תקופת תוקפן של
הצעה או ההתקשרות יחד וכל אחד לחוד  ,לרבות כל שינוי ו/או תיקון לה וכל הוראה שתבוא
במקומה.






לתשומת לב המציע !
נא לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז על כל סעיפיו.
נא להתייחס לכל סעיף ולהשיב מענה כנדרש בהתאם להוראות המצוינות בהן.
משתתף במכרז יגיש הצעתו ,כשהיא חתומה  ,מלאה ושלמה  ,במעטפה סגורה היטב וזאת בדרך,
במועד ובמקום כפי שנקבע בתנאי המכרז.
הצעה שתוגש שלא עפ"י תנאי המכרז או לאחר המועד האחרון הקבוע להגשה– עשויה להידחות.
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 .3כשרויות המציע (תנאי סף)
רשאי להשתתף במכרז מי שבמועד האחרון להגשת הצעתו מקיים את כל התנאים (במצטבר) שלהלן:
למען הסר כל ספק מובהר כי דין זהה יחול גם על קבלן המשנה של המציע שיידרש לעמוד בכל התנאים
כנדרש מהמציע בעצמו ובכפוף להתחייבותם של קבלן המשנה ושל המציע  ,שניהם יחד וכל אחד מהם
לחוד ,לפיה קבלן משנה המוצע לביצוע העבודות בתחומים המפורטים בחוזה מקיים את האמור לעיל,
הינו באישור התאגיד בלבד ,וקיבל אישור על כך מהתאגיד  ,בכתב ומראש .
 3.1המציע הינו תאגיד או קבלן מורשה או מעבדה מוסמכת ,רשום כדין במדינת ישראל ,ומקום מושבו
בשטחי מדינת ישראל ,להוכחת האמור ,יש לצרף מסמכי התאגדות מרשם החברות או אישור רישום
כעוסק מורשה ,נאמן למקור המעיד על כך.
 3.2המציע הינו "מעבדה מוסמכת" ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כהגדרתה בכללי תאגידי מים
וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב ) ,תשע"ד ( 2014-להלן" :כללי השפכים")  ,שהוסמכה
לבצע לפחות  75%מסוגי הבדיקות המפורטות בקובץ ה'  -מפרט טכני ,המצורף למסמכי המכרז.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת כי ,במידה ולמציע אין הסמכה לביצוע בדיקה כלשהי ,מעבר
למינימום הנדרש לעיל ,יהיה באפשרות המציע לבצע את אותה בדיקה באמצעות מעבדה אחרת של
קבלן משנה ,המוסמכת לביצוע אותה בדיקה ,ולקבל את השירות ממנה.
למען הסר כל ספק יובהר ,כי העסקת קבלן משנה בביצוע עבודות כאמור לעיל יאושר ע"י התאגיד בלבד
אך ורק בכפוף להצגת הסכם דברים חתום בין הקבלן הראשי לקבלן המשנה ,שאומת ואושר בפני עו"ד .
 3.3המציע מעסיק לפחות  2דוגמי שפכים שכל אחד מהם הינו "דוגם מוסמך" כהגדרתו בכללי השפכים של
רשות המים  ,דהיינו דוגם שהוכשר לדגום שפכים ,במתכונת שהורה ממונה סביבה או ממונה בריאות.
להוכחת האמור לעיל המציע נדרש לצרף עותק תעודות ההסמכה  -נאמנים למקור .
 3.4בבעלות המציע לפחות  2דוגמים אוטומטיים ל"דיגום מורכב"  ,לאיסוף מנות דיגום רבות תוך מיכל או
לקרוסלה של  24-12בקבוקים.
 3.5ניסיון קודם :
המציע ביצע כקבלן ראשי ,בכל אחת משלוש ( )3השנים שקדמו למועד פרסום מכרז פומבי זה ,שתי ()2
עבודות לפחות ,לביצוע דיגום שטח ,ניטור ובדיקות שפכים ומי רשת (שחוזי העבודה נחתמו מולו)
בהיקף כספי שלא פחת מ( ₪ 200,000 -מאתים אלף)  ,עבור גופים שלהלן  :רשויות מקומיות ו/או
תאגידי מים וביוב (כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב) ו/או מפעלי תעשייה .
לאימות האמור ,המציע נדרש להגיש תצהיר בנוסח המצ"ב (בנספח ח') שיאושר ע"י רו"ח שיכלול
רשימת תאגידי המים  /הרשויות המקומיות  /מפעלי התעשייה ,עבורן ביצע עבודות כאמור ,מועד
ביצוען ,היקפן הכספי ,שם איש הקשר בכל עבודה ומספר הטלפון שלו .מובהר כי תאגיד מעיינות החוף
רשאי (אך לא חייב) לפנות לגופים אלה לצורך אימות ניסיון קודם ובחינת מידת שביעות הרצון מהמציע.
 3.6ערבויות מכרז :
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי תלויה ובלתי מותנית צמודת מדד מבנק ישראלי
בנוסח זהה לנוסח הערבות המצ"ב (כנספח ג' ,)1להוכחת רצינות הצעתו בקשר עם השתתפותו במכרז
פומבי מס'  .05/2022הערבות תהא לפקודת "מעיינות החוף – תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ" ע"ס
כספי של ( ₪ 10,000עשרת אלפים) בתוקף עד יום שני ה( 12.09.2022 -להלן" :ערבות מכרז")
מציע זוכה יידרש להחליף ערבות מכרז לערבות ביצוע בנוסח זהה לחלוטין לנוסח שבנספח ג' , 2שיהיה
בסכום הנקוב על סך השווה ל 10%מערך הצעתו הכוללת (כולל מע"מ) ,ותוקפה יהיה למשך שתים עשר
חודשים ( )12מיום חתימת הסכם ההתקשרות עימו (להלן" :ערבות ביצוע") .
הבהרות בקשר עם קיום תנאי סף :
להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו  ,ללא שיתוף אחרים בכל תנאי הסף ותנאי המכרז,
לא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף לרבות חברות שלובות ,חברות בנות ,חברות אם,
קבלני משנה ,שותפויות וכיוצ"ב  ,למעט אם צוין במפורש אחרת בתנאי הסף.
חילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם מינימאלי המוערך ע"י הצדדים מראש עבור כל הנזקים שייגרמו
לתאגיד עקב האמור ,וזאת ללא צורך בהוכחתם ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של התאגיד לפיצוים
במקרה שיוכחו נזקים בסכום גבוה יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודות על המציע ו/או לקבל
הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.
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 .4צרופות (מסמכים ואישורים משלימים) :
על המציע לצרף להצעתו את האישורים והמסמכים המפורטים להלן :
 4.1אישור עוסק מורשה  -המעיד כי המציע רשום לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו ,1975 -כעוסק מורשה
ומגיש את הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף .לשם עמידה בתנאי זה על המציע לצרף
אישור תקף נאמן למקור מאושר ע"י רו"ח ,המעיד על כך.
 4.2אישור ניהול ספרים – המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות כחוק .לשם עמידה בתנאי זה על המציע
לצרף אישור לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ) אכיפת ניהול חשבונות  ,תשלום חובות מס  ,שכר
מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ,התשל"ו 1976 ,תקף נאמן למקור מאושר ע"י רו"ח המעיד על כך.
 4.3אישור "עסק חי"  -המעיד כי לא נכללו בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע בשתי שנות המס
האחרונות שחלפו הערת אזהרה על המשך קיום המציע כ" -עסק חי" ,לשם עמידה בתנאי זה המציע
יצרף אישור בנוסח המצ"ב (בנספח י') מאושר ע"י רו"ח ,המעיד על כך .מובהר בזאת כי התאגיד לא
יאפשר השתתפות במכרז למציע אשר לגביו חלה הערה כאמור.
 4.4מסמכי תאגיד ( :לרבות שותפות)
מציע שהינו תאגיד או שותפות ,יצרף את המסמכים והאישורים הבאים כשהם חתומים ע"י עו"ד או
רו"ח ומאושרים כנאמן למקור :
 4.4.1תעודת ההתאגדות של התאגיד .
 4.4.2אישור בדבר שמות בעלי זכות החתימה בשם התאגיד.
 4.5אשרור עמודי ההצעה  -על המציע לחתום בתחתית כל עמוד במכרז במקום המיועד לכך  ,לרבות דפי
הוראות אלה  ,ועמודי ההסכם .פרט למקומות אותם המציע נדרש למלא ,לא ישנה  ,יוסיף או ימחק
המציע מהכתוב במסמכים אלה .הצעה שלא תיחתם ע"י המציע ו/או לא יצורפו אליה כל האישורים
הנדרשים כמפורט בתנאי הסף לרבות המצאת הערבות המוזכרת בסעיף  3.6לעיל בנוסח הנדרש ,או לא
ימולא פרק הצעת המחיר במלואו ,לא תובא כלל לדיון.
 4.6התאגיד יהא רשאי שלא לדון כלל בהצעה שלא יצורפו אליה אישורים הרשומים לעיל או אחד מהם וכן
לבקש מהמציע כל מסמך להשלמה ו/או הבהרה בנוגע לאישורים הרשומים לעיל או אחד מהם.

 .5עלויות השתתפות במכרז :
 5.1השתתפות בהליך מכרז וקבלת אוגדן מסמכי המכרז אינו כרוך בתשלום .את מסמכי המכרז ניתן לקבל
במשרדי הועדה  ,לאחר מסירת פרטי המשתתף ולאשר קבלת המסמכים באמצעות חתימה מזהה.
 5.2כל משתתף יישא בלעדית בכל יתר העלויות ,מכל סוג ומין שהוא בקשר להשתתפותו במכרז ,לרבות
עלות כל ברור שיעשה אם יעשה ,בין ביוזמתו ובין לפי דרישת המזמינה .הוצאות כאמור בסעיף זה
יחולו על המציע בכל שלבי המכרז.
 5.3משתתף במכרז לא ידרוש מהתאגיד  ,והתאגיד לא ישיב כל החזר או פיצוי למשתתף על הוצאות
השתתפותו  ,בין אם זכה במכרז ובין אם לאו.

 .6פגש מציעים וסיור קבלנים
פגש מציעים לא יתקיים !!

 .7נוהל הגשת שאלות הבהרה

 7.1ככל שלדעת המציע קיימים במסמכי המכרז סתירות ו/או אי בהירויות ,וברצונו לקבל הבהרות ,יגיש
המציע שאלותיו בכתב בלבד לא יאוחר מיום ג' ,31.05.2022 ,עד השעה  ,14.00תוך פירוט ההבהרות ,
הסתירות  ,השגיאות  ,אי ההתאמות שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או פרט שהוא .כתב
הפנייה יועבר לתאגיד בקובץ  WORDבלבד ,לדוא"ל .zehavak@ma-a.org.il
מובהר למען הסר כל ספק כי לאחר מועד דלעיל לא תתקבלנה שאלות נוספות  .התאגיד ישיב מענה
בכתב לכל פונה וישלח עותק מתשובתו גם ליתר המשתתפים בהליך התיחור.
 7.2מציע יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות ,שגיאות ,אי התאמות ,טעות וכיו"ב
לגבי כל עניין שבו לא פנה כאמור.
 7.3נציגת התאגיד לקבלת שאלות ההבהרה :הגב' קדוש זהבה – מנהלנית הועדה  ,טל'.073-2331000 :
המשתתף מתבקש לאמת טלפונית עם נציגת התאגיד  ,כי פנייתו אכן התקבלה במשרדי התאגיד.
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 .8אופן ומועד הגשת הצעות

 8.1המועד האחרון להגשת מעטפת הצעות במסירה ידנית בלבד ! לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד,
לא יאוחר מיום א' ,12.06.2022 ,עד השעה  14.00בצהרים .הצעה תוגש במעטפת מכרז אשר נמסרה
למציע ,כשהיא סגורה וחתומה ביחד עם כל מסמכי המכרז החתומים ע"י המציע כחוק.
 8.2התאגיד רשאי לדחות מועד הגשת הצעות בהתאם לשיקול דעתו .הודיע התאגיד על דחיית מועד ההגשה
האחרון ,ייחשב המועד שנקבע בהודעה המאוחרת יותר של התאגיד ,כ"מועד האחרון" במכרז זה ,לכל
דבר ועניין ובכל מקום במסמכי המכרז .בכפוף לסמכויותיה ולשיקול דעת ועדת המכרזים ,הצעות אשר
לא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד האחרון ותגענה לאחר המועד האחרון להגשה ,תפסלנה.
 8.3למען הסר ספק מובהר בזה כי אין לשלוח מעטפת הצעה בדואר ישראל  ,שירותי שליחים וכדו'.

 .9בחינה ובחירת הצעה מיטבית

 9.1בשלב המקדמי תבחן עמידת המציעים בכל תנאי הסף המקדמיים (במצטבר) בסעיף  . 3הצעות שאינן
עומדות בתנאי סף ( אחד או יותר ) תיפסלנה ולא תובאנה לדיון כלל.
הצעות המקיימות את כל תנאי הסף תועברנה לבחינת האישורים והנספחים שצורפו להצעה  ,ולבחינת
המחירים המוצעים ועמידתן במבחן הסבירות ,כך שההצעה אינה בגדר "היצף" או "הפסד".
 9.2ככל שימצא כי מסמכים ו/או אישורים אשר אינם מהווים תנאי הסף לוקים בחסר ו/או נדרשים
תיקונים ו/או השלמות תודיע על כך הועדה למציע בכתב אשר יידרש להשלימן.
 9.3ועדת המכרזים רשאית לפנות למציע לקבלת הבהרות ,לרבות דרישה להמצאת מסמכים ככל שייווצר
צורך להשלמת הליך בדיקת הצעות .בסיום הבחינה תונח בפני הוועדה המלצת המומחה בדבר זהות
המציע הכשיר המיטבי והמציע הכשיר השני .
 9.4התאגיד יודיע בכתב למציע שהצעתו נמצאה כהצעה המיטבית על זכייתו במכרז .מיד בסמוך לבחירת
המציע הזוכה יודיע התאגיד למשתתפי המכרז אשר לא זכו בו  ,לסור למשרדה על מנת לקבל חזרה את
הערבות שהומצאה על ידם בהקשר עם השתתפותם במכרז זה.
 9.5מובהר בזאת למציע שיוכרז כזוכה כי התאגיד רשאי לממש ערבות המכרז כולה או מקצתה לפי דרישתו
הראשונה אם המציע יחזור בו מהצעתו לאחר הבחירה או שהמציע יחליט לא להתקשר עם התאגיד.
למציעים שהצעתם לא התקבלה תוחזר הערבות הבנקאית לא יאוחר מ 90 -יום  ,מהיום האחרון שנקבע
להגשת הצעות.

 .10סייגים למכרז
 10.1לא תובא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה הסתייגות כל שהיא לגבי פרט שהוא
מההוראות הכלליות למגיש ההצעה ,ולמסמכי ההסכם .התאגיד רשאי לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם
למבנה המכרז.
 10.2לתאגיד הסמכות לקבוע בהחלטתו ,זוכה חלופי למקרה בו מכל סיבה שהיא ההתקשרות עם הזוכה
המקורי לא תצא אל הפועל .מבלי לגרוע מהאמור לעיל יהא התאגיד רשאי לפנות לזוכה חלופי באם לא
יוכיח הזוכה המקורי בתוך שבוע ( 7ימים) מהמועד בו הודע לו על זכייתו ,כי ביכולתו לבצע את העבודות
נשוא המכרז ,לשביעות רצונו המלא של התאגיד.
 10.3למרות האמור לעיל ,לתאגיד הזכות לבטל את המכרז ולפרסם מכרז חדש .המציעים לא יוכלו לבוא
לתאגיד בתביעות כלשהן אם וכאשר יחליט להשתמש באחת מהחלופות המתוארות לעיל.
 10.4התאגיד שומר לעצמו את הזכות עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לפסול ו/או לדחות הצעת מציע עימו היה לו
ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות רצון מעבודתו או הפרת
חוזה מצידו ,או חשד לתכסיסנות ,הצעה גירעונית ו/או תביעות בלתי סבירות של הזוכה במכרז.
 10.5התאגיד רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה והוא רשאי לפסול הצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז או בשל
הסתייגות במפורש או במשתמע לסעיף מסעיפי המכרז,או בשל הסתיגות במענה למכרז שאינה מאפשרת
להעריכו על בסיס שוויוני ביחס להצעות אחרות.
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 .11תקופת ההתקשרות
 11.1תחולת ההסכם ותקופת ההתקשרות תהא למשך  24חודשים (שנתיים) ממועד חתימה על ההסכם
ההתקשרות (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה").
 11.2לתאגיד זכות הברירה (האופציה) להאריך משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות כפי שימצא
התאגיד לנכון (להלן " :תקופת ההתקשרות הנוספת") בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת
שלא תעלה על  5שנים מיום חתימת ההסכם המקורי וזאת בהודעה מוקדמת של  30יום מראש לפני
תום מועד תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת.
 11.3המציע הזוכה מתחייב להציג בפני התאגיד תכנית התארגנות לביצוע העבודות בתוך פרק זמן של  7ימים
מהיום שנמסרה לו הודעה על זכייתו .התכנית תכלול פרוט לו"ז אמצעים ותכנית עבודה .התאגיד רשאי
לדרוש לערוך שינויים בתכנית ההתארגנות כאמור והמציע מתחייב לבצעם עפ"י דרישת התאגיד.
 .12התמורה (תשלומים)
 12.1תשלום התמורה הינו בשיטת מכרז  %הנחה על מחירון בסיס קבוע  ,רף הנחה המקסימלית המותרת
במכרז זה הינו בשיעור  25%על מחירי היחידה .במסמכי המכרז צוינו כתבי כמויות ומחירי ביצוע לכלל
העבודות ,המציע נדרש ליתן  %הנחה ביחס למחירים אלה.
 12.2שיעור ההנחה המוצע יצוין ב , % -סכומי התמורה הסופיים יקבעו לאחר הפחתת שיעור ההנחה ממחירי
היחידה המצוינים בכתב הכמויות  ,כפי שהוצעו ע"י המשתתף ואושרו ע"י התאגיד.
 12.3בתחילת כל חודש ולא יאוחר מהחמישה ( )5בחודש יגיש הקבלן למפקח חשבון בגין כלל העבודות שביצע
בחודש הקודם להגשת החשבון (להלן" :חשבון הביניים") .
 12.4מובהר בזאת כי תשלום התמורה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממפקח העבודה כי התקיימו כל
התנאים והדרישות .היה ונציג התאגיד /מפקח העבודה לא אישר כי העבודות אכן בוצעו ע"י הקבלן ו/או
בוצעו באופן חלקי ,אזי יבוצע תשלום בהתאם לקביעתו של הנציג/המפקח .
 12.5החשבונות ייבדקו ע"י מפקח העבודה ולאחר אישורן יועברו לגזברות התאגיד ,לצורך ביצוע תשלום.
 12.6מס ערך מוסף יחול ויתווסף בהתאם לחוק בשיעור שיהיה במועד התשלום.

 .13הבהרות להגשת הצעה :

 13.1על המציע להשיב הצעת מחיר כשהיא כתובה ידנית בגוף המכרז  .אין להגיש הצעה כתובה בעיפרון,
 13.2איסור פרוק אוגדן מכרז :מציע מנוע מלשנות בכל דרך שהיא תצורת אוגדן המכרז .חל איסור לגרוע
ו/או להוסיף עמודים ו/או מסמכים ו/או לבצע שינויים כלשהן .יש להגיש הצעה באוגדן המכרז
בתצורתו הנוכחית כפי שנמסר לו ע"י התאגיד.

 .14הצהרת מורשה על קבלת מידע

המציע או המורשה מטעמו יצהיר ויאשר כי :

 14.1בדק בחן ומצא לשביעות רצונו את האתרים ,סביבותיהם ,דרכי הגישה אליהם ,התנאים השוררים בהם
אפשרות השגת כוח האדם לביצוע ,וכל יתר התנאים והאמצעים הדרושים לשם קיום כל התחייבויותיו
בהתאם ובכפוף להסכם ולהוראותיו.
 14.2קרא בדק ובחן את תנאי ההסכם  ,לרבות כל הנספחים והמסמכים המצורפים לו ואת נכונותם של כל
הנתונים הכלולים במסמכי ההסכם  .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .המציע למד את מהות והיקף
העבודה והוא מוכן ליטול על עצמו את ההתחייבות לביצוען והשלמתן עד תום  ,בהתאם ובכפיפות ללוח
הזמנים וליתר תנאי הסכם זה.
 14.3על יסוד בדיקותיו ובחינתו כמפורט לעיל,הציע את מחירי היחידה כהגדרתם לעיל ,הנקובים הצעת
המציע  ,והמחיר המוצע על ידו מהווה תמורה מלאה והוגנת.
 14.4נכונות הצהרות המציע בהתאם להוראות סעיף זה והמצאת כל האישורים האמורים בה מהווים תנאי
עיקרי של הסכם זה.
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 .15לו"ז ומועדים עיקריים להליך מכרז פומבי מס' 05/2022
לנוחיות המציע ,להלן ריכוז לו"ז הפעילויות בהליך מכרז זה:
מכרז פומבי מס' 05/2022

"אספקת שירותי ניטור דיגום וביצוע בדיקות מעבדה לשפכי מפעלים ומי רשת"

קבלת אוגדן מסמכי מכרז

במשרדי תאגיד מעיינות החוף בע"מ.
רח' קרן היסוד  - 62קריית ביאליק ( ,כניסה דרומית – קומה )2
בימים א' ,עד  ,ה'09:00-15:00 :

מועד ואופן הגשת שאלות הבהרה

לא יאוחר מיום ג' ,31.05.2022 ,עד השעה .14.00
בקובץ  WORDבלבד ,לדוא"ל zehavak@ma-a.org.il

השבת מענה לשאלות הבהרה
ע"י נציגת התאגיד

לא יאוחר מיום ב' ,06.06.2022 ,עד השעה 14.00
גב' נילי דגן – מהנדסת התאגיד  :טל' . 073-2331000

ערבות בנקאית (ערבות מכרז)

ע"ס  ₪ 10,000בתוקף עד יום ב' .12.09.2022 ,

מועד אופן ומקום הגשת הצעה

במעטפת מכרז סגורה וחתומה ובמסירה ידנית בלבד.
לא יאוחר מיום א'  ,12.06.2022עד השעה . 14.00
לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי התאגיד .
(חל איסור מוחלט לבצע מסירה באמצעות דואר או שרותי שליחים! )

פתיחת תיבת מכרזים

יום א'  ,12.06.2022שעה 14.30

בכבוד רב
גידי שילה
מנכ"ל מעיינות החוף
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מכרז פומבי מס'05/2022 :

אספקת שירותי ניטור דיגום
וביצוע בדיקות מעבדה
לשפכי מפעלים ומי רשת"

קובץ ב'
נספחים ותצהירים
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נספח א' – הצהרת המציע
"מכתב נלווה להצעה" ( ימולא ע"י המציע )
לכבוד
מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

תאריך __________ :

הנדון :מכרז " 05/2022אספקת שירותי ניטור דיגום וביצוע בדיקות מעבדה לשפכי מפעלים ומי רשת"
אני הח"מ _______________ נושא ת .זהות מספר ___________ שמעני ___________________ :
המורשה מטעם (שם הגוף המשפטי) ___________________________ח.פ/ע.מ ___________________
עושה תצהיר זה בתמיכה למכרז פומבי מס'  , 05/2022לאחר שאני ומנהל העבודה מטעמי קראנו בעיון
ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,הננו מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1הבנו את כל האמור במסמכי המכרז לרבות בנספחים  ,במפרטים ובכל מסמך אחר אשר נמסר לנו לצורך
הגשת הצעתנו בהתאם .אנו מביעים הסכמתנו לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נעלה כל תביעות או
דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .2הצעתנו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים  /מציעים אחרים ואנו מקיימים את כל התנאים
הנדרשים ממשתתף במכרז ,הצעתנו זו מתייחסת לכל הדרישות שבמסמכי המכרז ,וכי אנו מקבלים על
עצמנו לבצע את כל העבודות בהתאם לתנאים שנקבעו בו.
 .3הצעתנו זו הינה הצעה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה למשך  90יום מהמועד
האחרון שנקבע התאגיד במכרז זה  ,כמועד האחרון להגשת הצעות.
 .4אנו מסכימים כי התאגיד יהא זכאי ,אך לא חייב  ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם כחוזה מחייב
בינינו לבין התאגיד.
 .5לרצינות הצעתנו אנו מוסרים ביחד עם הצעתנו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי תלויה על
סך ( ₪ 10,000עשרת אלפים)  ,בתוקף עד  12.09.2022ועד בכלל (להלן " :ערבות מכרז").
 .6הוכרזה הצעתי כזוכה ,הריני מתחייב לבצע העבודות נשוא המכרז בהתאם לכל התנאים המפורטים
בחוזה ההתקשרות שיחתם בין הצדדים  ,בהתאם למחירים שהצעתי בכתב הכמויות המצורף להצעתי,
ואבצען לשביעות רצונו המלא של התאגיד ,ומתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן ,תוך  7ימים
מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
א .להמציא לתאגיד המים ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי החוזה .
ב .להציג בפני מפקח העבודה  ,לוח זמנים מפורט ,כאמור בתנאי המכרז/החוזה.
ג .להפקיד בידי התאגיד אישור על קיום ביטוח קבלן חתום ע"י חברת ביטוח לטובת התאגיד.
 .7ידוע לי ,כי אם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל כולן או מקצתן ,אאבד את זכותי לקבל צו ביצוע
התחלת עבודה ,זכייתי במכרז תבוטל ,והתאגיד יהיה רשאי לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת
להצעתי זו .ידוע לי ,כי הליך חילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות התאגיד
עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 .8הנני מתחייב כי תוך  7ימים ממועד הודעתכם על זכייתנו  ,נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם את כל
האישורים הנדרשים לביצוע העבודה ,לרבות העמדת כ"א וצוותי עבודה זמינים ובכמות הנדרשת לביצוע
כל העבודות נשוא מכרז זה.
 .9אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המכרז לשמו מוגשת הצעתנו
זו וכי אנו מורשים לחתום בשם הגוף המציע ,על הצעת מחיר זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או
הסכם לאשר בחתימתנו  ,ההצעה כאמור לעיל.
 .10ולראיה באנו על החתום :
מורשה חתימה 1

שם ______________________ חתימה וחותמת __________________

מורשה חתימה 2

שם ______________________ חתימה וחותמת __________________
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נספח ב'  -הצהרת שמירה על סודיות ומניעת ניגוד עניינים
אני החתום מטה :שם__________________________ :ת.ז______________________ :.
מצהיר ומתחייב בזאת כי ככל שאזכה במכרז פומבי מס'  05/2022הנני מתחייב לפעול כדלהלן:
א.

חובת סודיות
 .1לא להעביר ,להודיע ,למסור ,לעשות שימוש או להביא לידיעת כל אדם או צד ג' ,כל מסמך ומידע
שיגיע לידיעת חברתנו בהקשר עם החומר לו נהיה חשופים מטעם התאגיד במסגרת ביצוע
העבודות נשוא המכרז ,למעט לשם מתן השירות או מתן התפוקות ובמסגרתם בלבד.
 .2לא לפרסם ,ולא להתיר לעובדיי ו/או לכל אחר ,לפרסם כל דבר הקשור במידע האמור ,בין באופן
ישיר ובין באופן עקיף  ,לרבות מסמכים  ,מידע  ,נתונים ,ניתוח אחר או כל הנובע ממנו.
 .3לא להוציא מסמך כלשהו ,הקלטה או מידע אגור באופן כלשהו ממקומם ללא אישור התאגיד
מראש ובכתב ולדאוג לשמירתם במקום בטוח של כל חומר ,מסמכים ,מידע וכד' והקשור בחומר
שיועבר לחברתנו ו/או שניתן בידי חברתנו והכול בכפוף להוראות התאגיד.

ב.

הנני מצהיר כי ידוע לי כי אי מילוי התחייבויותיי כאמור בנספח זה או התחייבות מי מעובדיי מהווה
עבירה על פי סעיף  118לחוק העונשין התשל"ז.1977-

ג.

חובת נאמנות וניגוד עניינים:
 .1ידוע לי כי אני ועובדי חברתי ו/או מי מטעמי הנוטלים חלק בביצוע העבודות חבים חובת נאמנות
כלפי התאגיד בלבד בכל הקשור במידע שיועבר לידיעתנו במסגרת המכרז כאמור לשם ביצועו ,
ונפעל למען מימוש חובת נאמנות זאת בין במישרין ובין בעקיפין.
 .2חברתנו ו/או אני ו/או מי מבעלי השליטה ו/או ממנהלי החברה איננו מצויים במצב של ניגוד
עניינים או אפשרות של ניגוד עניינים עם התאגיד בקשר לעבודות נשוא המכרז ובין אלה של
החברה או של מי באופן פרטי או של גורם אחר כלשהו שאיננו התאגיד (ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,בין בפעולה ,בין בהסכם ובין בהתקשרות חד צדדית ,שאנו או מי מבעלי
השליטה בחברה ו/או ממנהליה הינם צד להם ו/או כפופים להם ,בין לבד ובין ביחד עם אחרים,
במישרין או בעקיפין) .ואנו מתחייבים שהחברה ו/או מי מבעלי השליטה בה ו/או מנהליה לא
יימצא בעתיד במצב של ניגוד אינטרסים כאמור ,לא במישרין ולא בעקיפין ,היה ומי מהם יקלע
למצב שכזה ,תפעל החברה מיד להפסקתו ונודיע על כך מיד לנציגי התאגיד ונפעל ככל שאלה
ימצאו לנכון  ,להורות לי.

ד.

כללי:
 .1באם לא תעמוד החברה או מי ממנהליה ו/או בעלי השליטה בה בהוראות התנאים כאמור ,יהא
התאגיד רשאי לפעול בכל דרך שימצא לנכון לרבות פסילת הצעת החברה ו/או ביטול זכייתה
במכרז ו/או הפסקת העבודה עימה ו/או הגשת תביעה ו/או תלונה לכל גורם על פי שיקול דעת
התאגיד ולא תהיה לי או מי מטעמי כל טענה בגין האמור.
 .2החברה מתחייבת כי במידה ותזכה במכרז ,תחתים כל עובד ונותן שירות מטעמה אשר יועסק
בביצוע העבודות במסגרת המכרז שבנדון  ,על כתב התחייבות מקביל.

אישור
הריני לאשר כי ביום _________ התייצב בפני עו"ד ___________ מרח' _______________
מר/גב' _______________המוכר/ת לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מס'
_____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן אישר הנ"ל נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________

________________

עו"ד – חותמת וחתימה

תאריך
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

נספח ג'  - 1כתב ערבות מכרז
דוגמת נוסח כתב ערבות שיוגש על ידי המשתתף במכרז יחד עם הצעתו
לכבוד
מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
הנדון :כתב ערבות מכרז
על פי בקשת __________________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום
עד לסך של ( ₪ 10,000עשרת אלפים) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל
למדד כמפורט מטה להלן" :הפרשי הצמדה") זאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'05/2022 :
שנושאו " :אספקת שירותי ניטור דיגום וביצוע בדיקות מעבדה לשפכי מפעלים ומי רשת"
להבטחת מילוי תנאי המכרז אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת
הפרשי הצמדה תוך  10ימים מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או
לנמק את דרישתכם באופן כלשהו או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או
בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל ,בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
בכתב ערבות זה" :מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן " -המדד
החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____ שפורסם ביום ______ היינו
_______נקודות (להלן " -המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד
החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
 ערבות מכרז זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 ערבות מכרז זו תישאר בתוקפה עד לתאריך  12.09.2020ועד בכלל  ,דרישה שתגיע אלינו
אחרי תאריך זה לא תענה.
 לאחר יום  12.09.2020ערבות זו תהא בטלה ומבוטלת.
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא .דרישה בפקסימיליה לא תחשב
כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

בנק___________________________________________ :
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תאריך________________ :

קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

נספח ג'  - 2כתב ערבות ביצוע
דוגמת נוסח כתב ערבות ביצוע שיוגש על ידי המשתתף הזוכה במכרז
לכבוד
מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
הנדון :כתב ערבות ביצוע
על פי בקשת __________________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום
עד לסך של ___________________ש"ח (____________________ ) ₪המהווים  10%מערך הכולל
של הצעתנו (כולל מע"מ)  ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט
(להלן " -הפרשי הצמדה") זאת בקשר עם זכייתנו במכרז פומבי – מס'  05/2022שנושאו:
"אספקת שירותי ניטור דיגום וביצוע בדיקות מעבדה לשפכי מפעלים ומי רשת" ולהבטחת ביצוע עבודות
נשוא המכרז  ,בהתאם לאמור בחוזה ההתקשרות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  10ימים
מ דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו,
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם
טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל ,בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
בכתב ערבות זה" :מדד" -משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן " -המדד החדש")
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____ שפורסם ביום ______ היינו _______נקודות (להלן
"המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין
בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
 ערבות ביצוע זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 ערבות הביצוע תישאר בתוקפה עד לתאריך ________ועד בכלל ,דרישה שתגיע אלינו אחרי תאריך
זה לא תענה.
 לאחר יום __________ ערבות זו תהא בטלה ומבוטלת.
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא .דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה
לעניין כתב ערבות זה.

בנק_____________________________ :

תאריך _____________ :מאשר הערבות ______________
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

נספח ד' תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים
תצהיר בהתאם להוראות סעיף  2ב (ב) חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ____________ נושא ת.ז מס' _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן  ,מצהיר מסכים ומתחייב בזאת כדלקמן :
 .1הנני משמש כמנהל חברה/עסק ___________________ (להלן" :המציע") ח.פ  /ע.מ ____________.
 .2המונחים והביטויים בתצהירי זה  ,הנם כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות  ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין)  ,תשל"ו – .1976
 .3הנני מצהיר כי מתקיימים לגבי המציע כל אחד מאלה :
א.

המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירות לפי חוק שכר מינימום.

ב.

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

ג.

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .4אישור זה הינו בנוסף לאישורים הנדרשים עפ"י האמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים הנ"ל הקיימים
בידי וצורפו להצעתי .
 .5זה שמי  ,זו חתימתי  ,וכל האמור לעיל אמת.

שם ________________________ תאריך ________________ חתימה________________

******************************************************************************************
אישור
הריני לאשר כי ביום __________  ,התייצב בפני עו"ד ______________ מרח' _________________
מר  /גב' _____________ המוכר לי באופן אישי /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מס' __________
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק או לא יעשה כן  ,אישר
נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________

________________

עו"ד

תאריך
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

נספח ה'
אישור רואה חשבון – העדר הערת "עסק חי"

לכבוד
מעינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

תאריך __________ :

לבקשתכם וכרואה החשבון של ________________________(להלן" :המשתתף") הנני לדווח כדלקמן:
 .1הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום ____________  ,בוקרו על ידי וחוות
דעתי נחתמה במשרדי  ,ביום ___________.
 .2לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום _________ובוקרו על ידי רואי חשבון
אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך __________.
א .הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המשתתף שנערכו לאחר מכן,
שנסקרו על ידי ,אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיום המשתתף "כעסק חי"
או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המשתתף להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".
ב .לצרכי הצהרתי שלהלן ,קיבלתי דיווח מהנהלת המשתתף לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן האחרון
המבוקר/הסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המשתתף.
ג .ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על אישור זה לא בא לידיעתי ,לרבות
בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף א' לעיל מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המשתתף
עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי".

בכבוד רב,

________________
רואה חשבון
חתימה חותמת

_______________
תאריך

 .1לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח בישראל.
 .2אם ממועד חתימת דוח מבקר/סקור האחרון חלפו פחות מ  -3חודשים אזי אין דרישה לסעיפים ב' ,ג'.
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

נספח ו' – תצהיר הגנה על זכויות עובדים
 .1אני הח"מ _____________ נושא ת.ז מס' _______________ לאחר שהתחייבתי כי עלי לקיים
את כל חוקי העבודה והגנה על עובדים שאעסיק לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה  ,וכי אם לא
אעשה זאת אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,הנני מצהיר מסכים ומתחייב בזאת כדלקמן :
 .2הנני משמש כמנהל חברה/עסק ________________ (להלן" :המציע") ח.פ/ע.מ ___________.
 . 3בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלי מכוח הדין ,לרבות חוק ההגנה על זכויות עובדים ,הנני
מתחייב ומצהיר בזאת לקיים כל האמור בסעיף  4ככתבם וכלשונם.
 .4ה נני מתחייב לקיים את כל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות
כל החוקים המפורטים להלן:
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – ;1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951-
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א – 1950
חוק עבודת נשים ,תשי"ד – 1954
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו – 1996
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – 1953
חוק החניכות ,תשי"ג – 1953
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט – 1949
חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958-
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג1963-
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה – 1995
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987 -
חוק הודעה לעובד ( תנאי עבודה ) ,התשס"ב2002-
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם .
5

זה שמי  ,זו חתימתי  ,וכל האמור לעיל אמת.
שם _____________________ חתימה___________

***************************************************************************************
אישור
הריני לאשר כי ביום __________  ,התייצב בפני עו"ד ____________ מרח' _________________
מר  /גב' ____________ המוכר לי באופן אישי /שזוהה על ידי באמצעות ת .זהות מס' ___________
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק או לא יעשה כן ,אישר
נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________

________________

עו"ד

תאריך
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

נספח ז'  -תצהיר חובות ואיסורים
אני הח"מ ____________ נושא ת.ז מס' _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן  ,מצהיר מסכים ומתחייב בזאת כדלקמן :
 .1הנני משמש כמנהל חברה/עסק ___________________ (להלן" :המציע") ח.פ  /ע.מ __________.
 .2בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלי מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז – , 1977הנני מתחייב
ומצהיר בזאת לקיים כל האמור בסעיפים  5 , 4 , 3ככתבם וכלשונם.
 .3לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או שו"ע כסף ו/או כל
דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של מעינות החוף
תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד") או נושא משרה בתאגיד ,או עובד התאגיד או של מי
מטעמו או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 .4לא לשדל ו/או לשתף פעולה  ,במישרין ו/או בעקיפין  ,עם נושא משרה ו/או עובד ו/או כל גורם אחר
מטעמם על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל חוזה  /הזמנה הנובעים ממנו.
 .5לא לשדל ו/או לשתף פעולה  ,במישרין ו/או בעקיפין  ,עם נושא משרה ו/או עובד מטעמה ו/או כל גורם
אחר מטעמם במטרה לקבוע מחיר בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית הקשור להליך התקשרות ו/או
כל חוזה /הזמנה הנובעים ממנו.
 .6הנני מצהיר בזה כי אני ו/או מי מטעמי לא פעלנו בניגוד לאמור בסעיפים דלעיל במסגרת הליכי ביצוע
ההתקשרויות שלנו עם התאגיד ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 .7התעורר חשד סביר להניח כי אני ו/או מי מטעמי  ,פעל בניגוד לאמור בסעיפים  3עד  6לעיל  ,ידוע לי כי
לתאגיד הזכות עפ"י שיקול דעתו הבלעדי  ,לא לשתפני בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את
זכייתי באם אזכה ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/הזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
 .8הנני מתחייב להביא תוכן תצהיר זה לידיעת עובדיי  ,קבלני המשנה (אם יאושרו ע"י התאגיד)  ,נציגיי ,
סוכניי וכל מי מטעמי המעורב בכל דרך שהיא בהליך התקשרות זו עם של תאגיד מעיינות החוף תאגיד
אזורי למים וביוב בע"מ  ,בחוזה /הזמנה הנובעים ממנו .
 .9זה שמי  ,זו חתימתי  ,וכל האמור לעיל אמת.
 .10ולראיה באתי על החתום  :שם ______________________ חתימה___________________

אישור
הריני לאשר כי ביום __________ התייצב בפני עו"ד ____________ מרח' __________________
מר  /גב' _____________המוכר לי באופן אישי /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מס' ________
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר
הנ"ל נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________

________________

עו"ד – חותמת וחתימה

תאריך
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

נספח ח'
תצהיר אודות ניסיון קודם
ניטור דיגום וביצוע בדיקות מעבדה לשפכי מפעלים ומי רשת
אני הח"מ________________________ ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
ביצעתי עבודות הנחת קווי מים וביוב עבור תאגידי מים  /רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירונים הר"מ :
מהות העבודות  /מטלות נדרשות

שם הלקוח (תאגיד מים)
1
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

שם הלקוח (תאגיד מים)

טל'  /נייד

היקף כספי

מהות העבודות  /מטלות נדרשות

2
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

שם הלקוח (רשות מקומית או תאגיד עירוני)

טל'  /נייד

היקף כספי

מהות העבודות  /מטלות נדרשות

3
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

שם הלקוח (רשות מקומית או תאגיד עירוני)

טל'  /נייד

היקף כספי

מהות העבודות  /מטלות נדרשות

4
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

________________
תאריך

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

ולראיה באתי על החתום :

טל'  /נייד

היקף כספי

_____________________
חותמת וחתימת המציע
אישור עו"ד

הריני לאשר כי ביום __________  ,התייצב בפני עו"ד ______________ מרח' _________________
מר  /גב' _____________ המוכר לי באופן אישי /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מס' __________
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר
נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________
תאריך

_____________
שם ומשפחה
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___________________
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

נספח ט'  -איתנות פיננסית
הצהרה רו"ח בדבר היקף מחזור כספי
לכבוד
מעיינות החוף
תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

תאריך __________ :

הנדון :הצהרה ואישור רו"ח בדבר היקף מחזור כספי
לבקשת חברת ______________________ (להלן" :המציע  /משתתף במכרז") הרינו לאשר כדלקמן:
א .הרינו לאשר כי אנו משמשים כרואי החשבון של המציע  ,החל משנת _____________ ועד היום.
ב .הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של הלקוח לשנים  2020 , 2019 ,2018בוקרו  /נסקרו ע"י משרדנו.
לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של המציע לשנים ________בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.
ג .חוות הדעת  /דו"ח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים  /סקורים לשנים 2018,2017,2016
כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
לחילופין:
חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים  /סקורים לשנים 2020 , 2019 ,2018
כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
ד .בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים  /סקורים ,אנו מאשרים כי המחזורים הכספיים
השנתיים של הלקוח במשך  3שנים לפחות ,בין השנים  2020 , 2019 ,2018בקשר עם ביצוע שירותים
נשוא המכרז  ,כדלקמן:
יש למלא נתונים רלוונטיים לשלוש השנים המציינים מחזור כספי שנתי כולל  ,לסוגי השירות נשוא
המכרז ,אשר מהוות ממוצע שלא יפחת מהיקף הכספי הכולל בש"ח של הצעתי ,לכל שנה ,לא כולל מע"מ.
שנת ( ₪ _________________ : 2018במילים)____________________________________ :
שנת ( ₪ _________________ : 2019במילים)____________________________________ :
שנת ( ₪ _________________ : 2020במילים)____________________________________ :
לראיה באתי על החתום :

_____________________
חותמת וחתימת רו"ח מבקר

________________
תאריך
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נספח י'  -ביטוח
(נספח הביטוח יוגש למעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ ע"י המציע הזוכה במעמד חתימת החוזה)
 .1על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה ,במשך כל
התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף .בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,את ביטוח אחריות
מקצועית ,על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על
ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.
 .2פוליסת ביטוח הרכוש (אש מורחב) הנערכת על ידי הקבלן ,אם וככל שתיערך ,בהתייחס לרכוש בבעלות
הקבלן ,תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי התאגיד,
מנהליו ועובדיו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .3פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן תורחב לשפות את התאגיד היה ותוטל עליו
אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפיפות לסעיף "אחריות
צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .4פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הקבלן תורחב לשפות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או
עובדיו היה וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי בתקופת הביטוח למי
מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה ,תוך כדי ועקב עבודתם ,כי הינם נושאים
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי
מהעובדים המועסקים על ידו.
 .5פוליסת אחריות מקצועית הנערכת על ידי הקבלן תורחב לשפות את התאגיד בגין אחריות אשר תוטל
עליו עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי התאגיד.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן כי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית ,תכלול בין היתר תקופת
גילוי של ( 6שישה) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
 .6מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף זה תהווה הפרה של הוראות הסכם זה ע"י הקבלן (אף
אם הסתיימו השירותים) על כל המשתמע מכך.
 .7היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן ,מתחייב
הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור.
בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי התאגיד וכל
הבאים מטעמו ,אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
לעניין ביטוח חבויות נוסף או משלים יורחב שם המבוטח לשפות את התאגיד בגין אחריותו למעשי ו/או
מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו.
 .8למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת
ביטוחי הקבלן הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן ,ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לחבויות
ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי התאגיד בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור.
 .9ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת
הביטוח ,אלא אם שלח לתאגיד הודעה בכתב בדואר רשום ( 60שישים) יום מראש על כוונתו לעשות
זאת.
 .10בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לתאגיד כי מי מביטוחי הקבלן על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח
אישורי ביטוח הקבלן עומד להיות משונה לרעה או מבוטל ,מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח
מחדש ולהמציא לתאגיד העתקים בתוקף של פוליסות הביטוח לרבות אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני
מועד השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם ,כאמור.
 .11ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי
התאגיד וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי התאגיד,
לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א , 1981 -לרבות כל טענת
"ביטוח כפל" כלפי התאגיד וכלפי מבטחיו.
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 .12הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד בגין נזק לרכוש בבעלות
הקבלן שהוא זכאי לשיפוי בגינו ,אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות ,על פי ביטוחי הרכוש
שנערכו ,בין אם נערכו ובין אם לאו ,והוא פוטר בזאת את התאגיד מכל אחריות לנזק כאמור ,לרבות
ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי מתנאי הפוליסה על פי הביטוחים שנערכו במידה ונערכו ובמידה ולא נערכו
על פי ובהתאם לנדרש ו/או לנאמר בהסכם זה ,וכי הוא פוטר בזאת את התאגיד מכל אחריות לנזק
כאמור ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .13מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם
זה או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן ,וככל שהדבר מותר עפ"י תנאי החוזה,
מתחייב הקבלן לדאוג כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו במתן השירותים או בקשר עמם ,יערכו
ויקיימו אף הם את כל הביטוחים נדרשים בנספח זה כמפורט לעיל ולהלן ,לרכושם ולאחריותם ,וכי
ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים ,ההרחבות והויתורים על זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי
הקבלן ,כמפורט לעיל .הקבלן אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות
ביטוח תקפות בהתאם למפורט בהסכם זה ,ובאישור עריכת הביטוח.
 .14למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי התאגיד בגין השירותים נשוא
הסכם זה ,לרבות שירותים אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה ,והקבלן הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או
לפצות את התאגיד בגין כל אובדן 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 במי באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם
לאו.
 .15מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי
לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר
לבדיקת הנזק .מובהר ,כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש,
לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.
 .16הקבלן מתחייב להודיע לתאגיד עם היודע לו על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוחי
אחרי ות המקצועית ,אחריות כלפי צד שלישי או ביטוח חבות מעבידים .כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה
עם התאגיד ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן ,ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר
התאגיד יחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויותיו של התאגיד על פי ביטוחי הקבלן.
 .17כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את התאגיד באופן מלא בגין כל
נזק אשר ייגרם לו עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על
ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ,בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי
מוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין.
 .18בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום
לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ,לרבות ,לא יפגעו בזכויות התאגיד לקבלת
שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
 .19הקבלן מתחייב למלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לשמור
על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם
ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה.
 .20לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים ממועד תום ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור
עריכת הביטוח להסכם ,בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת ,הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור
ביטוחי הקבלן במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
 .21הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוחי הקבלן כאמור ,הינו תנאי מתלה ומקדים לתחילת
מתן השירותים והתאגיד יהיה זכאי למנוע מן הקבלן תחילת מתן השירותים כאמור במקרה שהאישור,
כאמור ,לא הומצא במועד המוסכם כנדרש.
 .22מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ו/או אי עריכת ביטוחי הקבלן ,המצאתם ו/או אי המצאתם
בבדיקתם ו/או אי בדיקתם על ידי התאגיד ו/או בשינויים ,כדי להטיל אחריות כלשהי על התאגיד או על
מי מטעמו ו/או להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן ,טיבם ,תוקפם ,היקפם או היעדרם
ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,או כדי להטיל אחריות כלשהי על
התאגיד ו/או על מי מהבאים מטעמו.
 .23אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויותיו על פי
הסכם זה.
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.24

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח ,כאמור ,לרבות אישור ביטוחי
הקבלן כאמור לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על  -פי הסכם זה.

.25

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן להמציא לתאגיד בתוך ( 14ארבעה עשר) ימים
ממועד קבלת דרישה בכתב ,העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים ,אשר התחייב לקיימם
ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם השירותים ואשר אינם
נכללים בנספח "אישור ביטוחי הקבלן" .כמו כן ,מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח על פי
דרישות התאגיד ,כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

.26

האמור בהסכם זה יוסיף ולא יגרע על כל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר פטור מאחריות הקבלן כלפי
התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו .האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים הנעוצים בשירותים נשוא הסכם
זה על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או קבלנים וקבלני משנה מטעמו.

.27

התאגיד רשאי לבדוק את אישורי הביטוח ו/או את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור
לע יל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו נשוא הסכם
זה.

.28

הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של התאגיד ביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות וזכותו
לבדוק את הפוליסות ולהורות על תיקונן כמפורט לעיל ,אינה מטילה על התאגיד או מי מטעמו כל
חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח והפוליסות כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי
היעדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

.29

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות
והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים ,התקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוק הנ"ל ,ובעיקר ,אך
מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה,
לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה ,זכאים
לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

.30

מובהר בזאת ,כי כל הוראה בנספח הביטוח זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות
ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה
ו/או על פי הדין.

.31

מובהר ,כי הוראות נספח ביטוח הקבלן הנן מעיקרי ההסכם ,והפרתן מהווה הפרה יסודית של
ההסכם.

תאריך הנפקת האישור
()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת
הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

ממבקש האישור

אופי העסקה

ממעמד מבקש האישור

שם

שם

☐נדל"ן

☐משכיר

מעיינות החוף  -תאגיד
אזורי למים וביוב בע"מ

למלא

☒שירותים

☐שוכר

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

☐אספקת מוצרים

☐זכיין

☒אחר :אספקת
שירותי ניטור דיגום
וביצוע בדיקות מעבדה
לשפכי מפעלים ומי
רשת

☐קבלני משנה

514420918
מען
רחוב קרן היסוד ,62
קרית ביאליק

מען

☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר:
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סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

כיסויים נוספים בתוקף

מט
בע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח
ד'

צד ג'

ביט

1,000,000

₪

302

אחריות
מעבידים

ביט

20,000,000

₪

4,000,000

₪

חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

אחריות צולבת

 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 315כיסוי לתביעות המל"ל
 321מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח
 322מבקש האישור מוגדר כצד ג
בפרק זה
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור ייחשב
כצד ג
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 319מבוטח נוסף היה וייחשב
מעבידם של הנ"ל
 328ראשוניות

אחריות
מקצועית

-301אובדן מסמכים
 302אחריות צולבת
-303דיבה /השמצה
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 321מבוטח נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח -מבקש האישור
-325מרמה ואי יושר עובדים
-326פגיעה בפרטיות
-327עיכוב /שיהוי
 328ראשוניות
-332תקופת גילוי  6חודשים

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

 080שירותי מעבדה/תיקונים /התקנה
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ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול פוליסת הביטוח לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור

המבטח:
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נספח יא'
הצהרה על מתן פטור מאחריות
לכבוד
מעיינות החוף תאגיד אזורי למים בע"מ
קרן היסוד  , 62קריית ביאליק

שירותי בדיקות מעבדה ודיגום שטח לפי תוכנית ניטור שפכי מפעלים
(להלן" :השירותים" ו/או ההסכם" ,בהתאמה").
אנו ___________________________ מצהירים בזאת :
א .הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד אלקטרוני ו/או ציוד חשמלי ו/או כל
ציוד אחר ,אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך מתן השירותים בקשר לחוזה שבנדון.
ב.
.1

על אף האמור בהצהרה זאת ,הננו להתחייב כדלקמן:
הננו פוטרים את התאגיד ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש ו/או לציוד
האמור לעיל המשמש אותנו במתן השירותים ובעת ביצועם בהתאם להסכם ,כל זאת למעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.

.2

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

.3

הננו פוטרים את התאגיד ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לגוף 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 פעילותנו באתר מתן השירותים ובסביבתו הקרובה ,כל זאת למעט
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

.4

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו ,בניגוד
לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות את התאגיד ו/או מי מטעמה לרבות
מנהליה ו/או עובדיה בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות מיד עם קבלת
דרישתו הראשונה.

.5

הננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ,כאמור באישור עריכת
הביטוחים (נספח י') ,במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו למתן
השירותים ועל פי כל דין.
ולראיה באנו על החתום :

(שם המצהיר)

(חתימת המצהיר)
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נספח יב'
הצהרה על העדר תביעות

לכבוד
מעיינות החוף תאגיד אזורי למים בע"מ
קרן היסוד  , 62קריית ביאליק
הנדון :הצהרה על היעדר תביעות מכרז פומבי מס' 05/2022
תצהיר על היעדר תביעות משפטיות :
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
. 1הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ (להלן" :המציע") שהוא הגוף המבקש
להתקשר עם מעיינות החוף – תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד")  ,בעקבות פרסום מכרז
פומבי מס' ( 05/2022להלן" :המכרז")  ,אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 . 2הנני מצהיר בזאת כי לא עמדו ולא עומדות כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע,
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או
הקפאת הליכים ו/או תביעות חוב ו/או מתן שוחד וטובות הנאה שיש בהן כדי להשפיע כל המשך תפקוד
המציע וקיום הוראות מכרז זה ,במידה וייבחר.
 .3הנני מצהיר בזאת כי לא עמדו ולא עומדות כנגד המציע ואו מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע,
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים באיכות ביצוע העבודה.
3

 .זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________
חתימת המצהיר
___________________________________________________________________________

הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי
ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל
וחתם עליו בפני.

____________________
חתימת עורך הדין
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מכרז פומבי מס'05/2022 :

אספקת שירותי ניטור דיגום
וביצוע בדיקות מעבדה
לשפכי מפעלים ומי רשת"

קובץ ג'
חוזה התקשרות
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חוזה
שנערך ונחתם בקרית ביאליק  ,ביום _________לחודש _________ שנת 2022
 בין -מצד אחד;

מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד")
שמענה  :רח' קרן היסוד  – 62קריית ביאליק .

לבין-__________________________ ח.פ/ע.מ _____________(להלן" :הקבלן")

מצד שני;

שמענו ___________________________________________________ :
הואיל ומעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד") מעוניין להתקשר עם מעבדה
מוסמכת לביצוע "אספקת שירותי ניטור דיגום וביצוע בדיקות מעבדה לשפכי מפעלים ומי רשת"
(להלן" :המכרז") בהתאם לדרישות וההתניות שפורסמו על ידי התאגיד המהווים חלק בלתי נפרד
מהסכם זה.
והואיל והצעת המעבדה ,מהווה אף היא חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :ההצעה") והמעבדה מוכנה
לבצען בהתאם לתנאי חוזה זה ,לרבות הנספחים ,כתב הכמויות ,התכניות ,הקבצים האוגדנים
וההוראות מיוחדות המצורפים לו.
והואיל והצדדים הגיעו לגמירות דעת על כל תנאי הסכם זה ומבקשים להסדיר את היחסים המשפטיים
בניהם בהסכם מפורט וממצה בכתב .
והואיל ו בכפוף לחתימתו על הסכם זה וקיום יתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ,ועדת המכרזים
בחרה בהצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז (להלן" :ההצעה הזוכה") .

לפיכך  ,הוצהר ,הוסכם  ,הותנה  ,נערך ונחתם חוזה זה בין הצדדים כדלקמן:
א .כללי

א 1.המבוא וההצהרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה .העבודות נשוא החוזה תבוצענה בהתאם
לאמור במפרט הטכני המיוחד ,כתב הכמויות והתוכניות .קבצים אלו וכן כל נספחי חוזה ההתקשרות
מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה.
א 2.כותרות הסעיפים בגוף החוזה ובנספחיו משמשות לנוחיות בלבד והן לא יפורשו יחד עם חוזה זה.
א 3.הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי (הוספה או גריעה) או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב בלבד ויישא
את חתימות הצדדים  ,שאם לא כן לא יהיה לו תוקף כל שהוא.
א 4.נתגלה סתירה או בעיה של פרשנות ,בין נספחי החוזה לבין עצמם ,או בינם לבין החוזה ,או בין תנאי
החוזה לבין עצמם  ,או בקשר עם החוזה ו/או ביצועו  ,תכריע הפרשנות שייתן התאגיד לסתירה ו/או
לבעיות הפרשנות הנ"ל.
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ב .הגדרות ופרשנות :
במסמכי מכרז זה למונחים המוגדרים להלן ,הפירושים שלצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פרוש אחר.
_______________________________________________________________________
"מזמין/תאגיד" מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ .
_______________________________________________________________________
"המציע המיטבי" משתתף שהצעתו נמצאה ע"י ועדת המכרזים  ,כהצעה המיטבית .
_______________________________________________________________________
"המציע הזוכה" משתתף שהצעתו הוכרזה כזוכה במכרז  ,ונחתם עימו חוזה התקשרות.
או "הקבלן"
_______________________________________________________________________
תחומי שיפוט הערים קריית ביאליק וטירת כרמל ,אשר במרחבן תבוצענה כלל
"אתר העבודה"
העבודות נשוא מכרז זה.
_______________________________________________________________________
כל אדם שהתמנה ע"י התאגיד לפקח על ביצוע מטלות והתחייבויות המעבדה
"המפקח"
מובהר כי הסמכות הנתונה בחוזה זה עפ"י כל דין לתאגיד תהיה נתונה באותה
מידה למפקח או למי שהוסמך מטעמם.
_______________________________________________________________________
כלל העבודות הנדרשות ובכללן כל ההליכים המקדמיים הנדרשים עפ"י מכרז זה
"העבודות"
הרישיונות ,ההיתרים וכל אישור אחר מכל גוף או מוסד או גורם מאשר לביצוען .
_______________________________________________________________________
חוזה התקשרות שבין התאגיד לזוכה( .קובץ ג' ) .
"הסכם /חוזה"
_______________________________________________________________________
נושא תפקיד או מי מטעם התאגיד שייקבע על ידו  ,לשמש נציגו לעניין החוזה .
"המנהל"

_____________________________________________________________

"מורשה חתימה"

מנכ"ל התאגיד ויו"ר התאגיד.

_____________________________________________________________

התמורה שתשולם למעבדה בגין ביצוע כל מטלותיה כמתואר במסמכי המכרז.
"שכר החוזה"
_______________________________________________________________________

כללי פרשנות :
מונח שלא הוגדר במכרז זה ושנעשה בו שימוש ,תהא לו המשמעות המקובלת לפי העניין.
ב 1.מילים בלשון זכר מתייחסות גם לנקבה ,מילים בלשון נקבה מתייחסות גם לזכר ,והמונח בני אדם
משמעו גם תאגיד.
ב 2.הביטוי "עד…" לעניין זמן ,מקום או מובאה  -משמעו "ועד בכלל".
ב 3.אזכור הוראת דין  -הכוונה להוראת הדין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת במהלך תקופת חוזה
ההתקשרות ,לרבות כל שינוי ו/או תיקון לה וכל הוראה שתבוא במקומה.

() 1

הצהרת המורשה (קבלן)

 1.1הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה  ,וכי ידועים וברורים לו כל התנאים ההתניות והדרישות
שבהן וכי יש ביכולתו לקיימן ולבצען על פי האמור מסמכי החוזה זה לרבות המועד שנקבע לסיום
ביצוע העבודה .
1.2

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע ,היכולת המשאבים הכספיים ,הכישורים ,המיומנות ,וכן
פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות ,לכל העובדים המקצועיים ולצד ג' וכן כל הדרוש על מנת לבצע
את כל העבודות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.

1.3

הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות בבטיחות ,בנוחות ,ביעילות ובדייקנות ,בהתאם לתנאים
הכללים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.

1.4

ידוע לקבלן ומוסכם ע"י כי לתאגיד האופציה להקטין או להגדיל את היקף העבודה בכל מקרה לא
יגדל ולא יקטן היקף התקשרות בשל שינויים שיידרשו בחוזה זה בשיעור העולה על  50%מהיקף
ההתקשרות המקורי וזאת בכפוף להוראות התכ"ם.

 1.5ידוע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה להוראות חוק התקציב שיהא בתוקף ,מעת לעת.
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()2
2.1

איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה
הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר,
בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם קיבל את הסכמת התאגיד ,מראש ובכתב.

2.2

היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  25%או יותר מהשליטה
בתאג יד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים ,כהעברת
זכות המנוגדת לסעיף  2.1לעיל.

2.3

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם ביצוע העבודות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר
קבלת הסכמת התאגיד מראש ובכתב .התאגיד יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ומבלי שיהא
חייבת במתן נימוקים להחלטתה ,שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים .בכל מקרה
תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב העבודות על הקבלן.

()3

אחריות
הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא  ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש  ,ולכל נזק אחר שייגרם לתאגיד
מעיינות החוף (להלן" :המזמין") ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד כתוצאה או מחדל מצד
הקבלן  ,הנובע  ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מביצוע הבודות ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע
העבודות ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל
הנתון למרותו.

()4
4.1

ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על
חשבון הקבלן ,למשך כל תקופת ההסכם את הביטוחים הבאים :
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

ביטוח עבודות קבלניות והקמה עפ"י המפורט בנספח י"א המצ"ב.
ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר וצד ג'  ,בנספח י"א המצ"ב.
ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב.
ביטוח מקיף ,לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימושו ו/או מי מטעמו במסגרת
השירותים  /העבודות.

אישור עריכת הביטוח מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה( ,להלן "אישורי עריכת הביטוח").
4.2

ללא צורך בכל דרישה מצד "המזמין" ,על הקבלן להמציא ל"מזמין" לפני תחילת מתן
השירותים /ביצוע העבודות נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על
חשבון התמורה ,את אישורי עריכת הביטוח ,כשהם חתומים בידי מבטחיו .כמו כן ,מיד בתום
תקופת הביטוח ,על הקבלן להמציא ל"מזמין" אישורי עריכת ביטוח מעודכנים בגין חידוש
תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד חוזה זה בתוקף ו/או
לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בחוזה זה.

4.3

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע ל"תאגיד" כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הקבלן לערוך את אותו הביטוח
מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

4.4

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישורי עריכת הביטוח
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של
הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי
הסכם זה ו/או על פי דין ,ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי "תאגיד" או מי מטעם התאגיד בכל
הקשור לגבולות האחריות כאמור.

4.5

ל"תאגיד" תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישורי עריכת הביטוחים שיומצאו על ידי
הקבלן כאמור לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת
להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.

4.6

מוצהר ומוסכם כי זכויות "התאגיד" לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן
מטילות על "התאגיד" או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים
נושא אישור עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע
מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת
שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
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4.7

הקבלן פוטר את "התאגיד" מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי
הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי "המזמין" או המשמש את הקבלן לצורך מתן השירותים/
ביצוע העבודות ,ולא תהיה לקבלן כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או נזק
כאמור .פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

4.8

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על
זכות התחלוף כלפי "המזמין" וכלפי הבאים מטעמו ; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

4.9

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו השירותים/
עבודות נשוא חוזה זה או חלק מהם יתבצעו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן ,על הקבלן לדאוג
כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות .לחלופין,
לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי
הקבלן כמפורט באישורי עריכת ביטוחי הקבלן.

4.10

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי "התאגיד" ביחס לשירותים/
עבודות במלואם לרבות שירותים/עבודות שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה
ועל הקבלן תחול האחריות לשפות את התאגיד בגין כל אובדן או נזק שייגרם ,במישרין או
בעקיפין ,עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה ,אם ייגרם ,בין אם
אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

() 5

יחסי הצדדים (העדר יחסי עובד  -מעביד)

5.1

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי הקבלן פועל במסגרת הסכם זה כקבלן עצמאי
בלבד וקיומה של מסגרת זו מהווה תנאי מוקדם מבחינת המזמין לפעולתו של הספק על פי ההסכם.

5.2

בכל הקשור למערכת היחסים בין התאגיד לבין הקבלן יחשבו הקבלן ועובדיו כעצמאים ולא כעובדי
התאגיד בכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הקבלן את "התאגיד" בכל סכום בו יחויב התאגיד
כתוצאה מתביעה ,כאמור ,וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.

5.3

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד  ,והקבלן בלבד
יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות לעובדיו על פי מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר עבודה,
זכויות סוציאליות מס הכנסה  ,ביטוח לאומי ,מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל
תשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה .כמו כן מתחייב הקבלן לקיים
ולשמור הוראות סעיף זה במלואן בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו ,אשר יועסקו
בעבודות נשוא חוזה זה .הקבלן מתחייב לקיים את האמור עפ"י כל דין ולמלא אחר כל האמור
בחוקי העבודה.

 5.4בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המזמינה לבין הקבלן או מי מעובדיו או מי משלוחיו
או מי מטעמו .לא הקבלן ולא מי מעובדיו או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מהמזמינה פיצוי או הטבות
או זכויות כלשהן המגיעות לעובד ,לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא.
 5.5הקבלן יישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו ויהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו
או המועסקים על ידו ,או מי מהם בגין כל אחריות ,חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם
כלפי עובדיו לרבות ,היטלים אחרים מכל סוג שהוא ,שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,
תשי"ח  ,1958 -פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג  ,1963 -תשלומים כלשהם
בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א  ,1951 -תשלומים והפרשות לקופות
גמל או קרנות ביטוח כלשהן  ,וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין,
חוזה וחוזה קיבוצי ,וכל תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם
או במקומם.
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 5.6הקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך כל תקופת ההתקשרות ,לרבות החוקים
המפורטים להלן:
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – ;1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951-
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א – 1950
חוק עבודת נשים ,תשי"ד – 1954
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו – 1996
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – 1953
חוק החניכות ,תשי"ג – 1953
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט – 1949
חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958-
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג1963-
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה – 1995
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987 -
חוק הודעה לעובד ( תנאי עבודה ) ,התשס"ב.2002-
( )6ערבות ביצוע
 6.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן ,מסר הקבלן לתאגיד במעמד
חתימת החוזה  ,כתב ערבות בנקאית צמודה בלתי תלויה ע"ס __________ ) ___________ ( ₪
בנוסח הזהה לנוסח בנספח ג'  2שמספרה ______________________(להלן " :ערבות ביצוע") .
 6.2הערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת הליך המכרז ולכל תקופת ביצועו לאחר חתימת הסכם זה ע"י
הצדדים ,וזאת החל מיום חתימת הצדדים על הסכם זה ועד ____________  .הקבלן מתחייב
להאריך תוקפה לפי דרישת התאגיד  ,אם ייוצר הצורך לכך עד למועד החדש שיקבע  .בכל מקרה
בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת התאגיד ,יהא התאגיד רשאי לחלט את הערבות בנוסף
לכל סעד לו הוא יהא זכאי עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין בגין הפרה של החוזה ע"י הקבלן לרבות
בגין פיצוי מוסכם .מומשה הערבות הבנקאית ,כולה או מקצתה ,ימציא הקבלן לידי התאגיד מיד ,
ערבות בנקאית חדשה או משלימה.
 6.3ערבות ה ביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה .מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
א .כל נזק או הפסד העלול להיגרם לתאגיד ,עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו
מתנאי חוזה זה.
ב .כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן ,שהתאגיד עלול להוציא או לשלם או להתחייב בהם
בקשר עם חוזה זה.
 6.4בכל מקרה ,כאמור לעיל  ,יהא התאגיד רשאי לגבות את סכומי הערבויות ,כולם או מקצתם  ,בפעם
אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור.
( )7תקופת החוזה וסיומו
 7.1תחולת ההסכם ותקופת ההתקשרות תהא למשך  24חודשים (שנתיים) ממועד חתימה על ההסכם
ההתקשרות (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה").
 7.2לתאגיד זכות הברירה (האופציה) להאריך משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות כפי שימצא
התאגיד לנכון (להלן " :תקופת ההתקשרות הנוספת") בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה
מצטברת שלא תעלה על  5שנים מיום חתימת ההסכם המקורי וזאת בהודעה מוקדמת של  30יום
מראש לפני תום מועד תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת.
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( )8תמורה כספית
 8.1תשלום התמורה לאחר הפחתת שיעור ההנחה שהוצע ב % -כפי שהציע הקבלן  ,יהוו סכומי התמורה
הסופיים וישולמו בהתאם למצוין בכתב הכמויות  ,שאושרו ע"י התאגיד.
 8.2בתחילת כל חודש ולא יאוחר מהחמישה ( )5בחודש יגיש קבלן למפקח חשבון בגין כלל העבודות אשר
ביצע בחודש הקודם להגשת החשבון (להלן" :חשבון הביניים") .
 8.3מובהר בזאת כי תשלום התמורה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממפקח העבודה כי התקיימו
כל התנאים והדרישות .היה ומפקח העבודה לא אישר כי העבודות אכן בוצעו ע"י הקבלן ו/או בוצעו
באופן חלקי ,אזי יבוצע תשלום בהתאם לקביעתו של הנציג/המפקח .
 8.4החשבונות ייבדקו ע"י מפקח העבודה ולאחר אישורן יועברו לגזברות התאגיד ,לצורך ביצוע תשלום.
 8.5מס ערך מוסף יחול ויתווסף בהתאם לחוק בשיעור שיהיה במועד התשלום.
( )9הפרות וסעדים
9.1

על חוזה זה יחול חוק החוזים (תרופות וסעדים בשל הפרת חוזה).

9.2

הפר הקבלן את החוזה ו/או איזה מתנאי המכרז הפרה יסודית ,יהא התאגיד זכאי לכל סעד ותרופה
משפטית ,על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970-ועל פי הדין .מבלי לגרוע
מהזכויות האמורות ,יהא התאגיד זכאית לתבוע את אכיפת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או
לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע
העבודות באמצעות קבלן אחר.

9.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.2לעיל  ,הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה
ויזכו את התאגיד בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:
 9.3.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן ,כולם
או חלקם והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  30יום ממועד
ביצועם.
 9.3.2הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו  ,כולם או חלקם,
או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל ו/או מונה נאמן לנכסיו,
ובמקרה ש ל קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו
בקשה לפירוק או מונה לו מפרק זמני ,ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים על-פי סעיף
 350של חוק החברות התשנ"ט  ,1999 -או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם ,או
חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה ,או הגיש בקשה לפשרה למען הסדר איתם ,על
פי סעיף  350של חוק החברות התשנ"ט .1999 -
 9.3.3הוכח להנחת לדעת התאגיד כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.
 9.3.4הוכח להנחת דעת התאגיד כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או
טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.
 9.3.5הוכח להנחת דעת התאגיד כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם
חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע
על ההתקשרות.

 9.4השתמש התאגיד בחלק מזכויותיו על פי סעיף  9.3כאמור לעיל ,לא יראו את השימוש האמור
בזכויות התאגיד כביטול החוזה על ידו ,אלא אם התאגיד הודיע על כך במפורש ובכתב ,והקבלן
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה ,כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמור.
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 9.5פיצויים מוסכמים בגין הפרות:
בנוסף לכל סעד הנתון לתאגיד עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,יפצה הקבלן את החברה
כמפורט להלן:
• בגין איחור בביצוע התחייבות שמועד ביצועה נקבע לפי ימים ,יפצה הקבלן את התאגיד בסכום
של  ₪ 1,000לכל יום איחור.
• בכל מקרה שיימצא ,כי המעבדה ו/או מי מטעמה חרג מן הסטנדרטים הקבועים במסמכי המכרז,
לרבות מהוראות "הספר" כהגדרתו במפרט הטכני ו/או מכל הוראה מקצועית אחרת ,יפצה
הקבלן את התאגיד בסכום של  ₪ 10,000לכל מקרה.
• למרות האמור לעיל ,בגין אי עמידה בתוכנית הדיגום החודשית ו/או השנתית ,כגון אי דיגום או
לקיחת מי רשת ,יפצה הקבלן את התאגיד בסכום של  1,500ש"ח לכל מקרה.
• כמו כן ,למרות האמור לעיל ,בגין אי עמידה בתיעוד הדיגום ו/או בתיעוד לקוי של הדיגום ,יפצה
הקבלן את התאגיד בסכום של  ₪ 5,000לכל דיגום.
• בנוסף לאמור לעיל ,במידה ומעיינות החוף תאלץ לבטל דיגום ו/או חיוב עקב טעות או חוסר
בעבודת הקבלן ,יישא הקבלן במלוא סכום הנזק הנגרם לתאגיד.
9.6

הפיצויים והקנסות הקבועים לעיל הינם בנוסף לכל סעד ו/או זכות הנתונים לתאגיד עפ"י החוזה
ו/או עפ"י כל דין.

9.7

מובהר ,כי ככל שהתאגיד יאלץ לבטל ו/או להפחית חלק מן החיובים לפי כללי השפכים בשל שגיאה
מקצועית ו/או התרשלות ו/או חריגה של הקבלן מן הסטנדרטים אשר נקבעו במסמכי המכרז ,יהא
רשאי התאגיד לקזז סכומים אלו מכל סכום אשר יגיע לקבלן.

()10

ויתור על סעדים
הקבלן מצהיר ומתחייב בזה  ,כי לעניין כל טענה  ,תביעה או דרישה  ,מכל סוג שהוא  ,שתהיינה לו
עפ"י חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו  ,במישרין או בעקיפין  ,בקשר להבאתו לידי סיום  ,על פי
הוראות חוזה זה ו/או כל דין  ,הינו מוותר ולא יהיה זכאי  ,לזכות עיכבון או כל סעד או תרופה  ,בין
זמניים ובין קבועים בדרך של צו עשה  ,צו אל תעשה  ,צו עיכוב  ,צו מניעה או כל תרופה אחרת
שתכליתה אכיפת החוזה .

()11

שיפוי
הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות ,באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב  ,את התאגיד ו/או
עובדיו ו/או שליחיו ,בגין כל נזק כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא שתוגש ,אם ומיד כאשר
תוגש  ,על ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדו ו/או נגד מי מעובדיו  ,שלוחיו \ בגין כל מעשה ו/או
מחדל לו אחראי הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ,לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות
שיגרמו לתאגיד במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתן בקשר לנזקים  ,אשר הקבלן
אחראי להם עפ"י חוזה זה /או על פי הדין ובתנאי  ,שהתאגיד יודיע לקבלן  ,מיד עם קבלת הודעה
על כך  ,על המקרים המנויים מעלה ,וייתן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור.

()12

ויתור או שינוי
הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה
למקרה אחר .לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים  ,אין לראות
בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהו על זכויות וחובות
לפי חוזה זה.

12.2

כל ויתור או הימנעות מפעולה מסוימת במועדה או ארכה שתינתן לא תחשב כויתור של צד על זכות
מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו  ,כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון.

10.1

12.1

( )13תיקון לחוזה
תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב ויחתמו ע"י שני הצדדים ,שאם לא כן ,לא יהא להם כל תוקף
חוקי.
( )14קיזוז
הקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונים לו עפ"י כל דין כנגד התאגיד ,ותאגיד יהא זכאי
לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או יגיע לו מן הקבלן ,מתוך הכספים שיגיעו
ממנו לקבלן ,מכל מן וסוג שהם ,לרבות כל סכום שהתאגיד עלול לשאת בו ו/או יישא בו ,בגין מעשה
ו/או מחדלי הקבלן  ,בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
( )15שונות
 15.1גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה לבין
הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים ,יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל
הנחיות בדבר הפירוש הנכון .הפירוש שינתן על ידי המנהל ,יחייב את הקבלן.
 15.2ספרי התאגיד וחשבונותיו ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי חוזה זה.
 15.3כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי
הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה  .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה  72שעות
לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל.
( )16מיצוי התנאים המוסכמים
חוזה זה מכיל ,מגלם ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים .כל הבטחות ,ערובות ,הסכמים
בכתב או בעל פה  ,התחייבויות או מצגים בדבר נשוא חוזה זה שניתנו או שנעשו על ידי הצדדים לפני
כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי במפורש בו ,אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות
הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו ,כדי לגרוע או לשנותם ,והצדדים לא יהי קשורים בהם החל
מתאריך חוזה זה.
( )17סמכות שיפוט
מוסכם בין הצדדים כי לבית המשפט המוסמך בערים קריית ביאליק וחיפה בלבד תהא סמכות
השיפוט הבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתגלעו בין הצדדים בקשר לפירוש חוזה זה ו/או לקיומו
ו/או הפרתו ו/או הערבויות על פיו ,ולא תהיה סמכות שיפוט מקומית לכל ערכאה שיפוטית אחרת.
( )18כתובות הצדדים
כתובות הצדדים לצרכי משלוח מסמכים מכתבים והודעות על-פי החוזה הינן כדלקמן:
18.1

מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
שמענה  :רח' קרן היסוד  , 62קריית ביאליק .

18.2

שם הקבלן ___________________________________________________________ :
כתובת

()19

____________________________________________________________ :

תצהירי הצדדים (יינתן בפני עו"ד )

מכרז " 05/2022אספקת שירותי ניטור דיגום וביצוע בדיקות מעבדה לשפכי מפעלים ומי רשת"
 19.1הקבלן הזוכה:
אני הח"מ ______________________ עו"ד  /רו"ח של הקבלן שפרטיו כאמור לעיל מאשר כי :
א .ביום __________ הופיעו בפני ה"ה (__________________ )2( _________________ )1
המשמשים כמנהלי _________________________________________ (להלן" :הקבלן")
וחתמו בפני על חוזה זה .
ב .כי נתקבלו אצל הקבלן כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתו על חוזה זה וכי
חתימתם של המורשים מטעמו כאמור לעיל מחייבת את הקבלן.
_______________________
שם עוה"ד

__________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת

 19.2התאגיד ( -מעיינות החוף – תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ )
אנו הח"מ מאשרים בזה כי נתקבלו אצלנו כל האישורים הדרושים על פי כל דין לחתימת חוזה
זה וכי חתימת המורשים כאמור  ,מחייבת את התאגיד.
_______________
מנכל התאגיד ()1

________________
חותמת התאגיד
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_______________
גזבר התאגיד ()2
קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

( )20הצהרת המציע – (אישור מחירים)
אני הח"מ ______________________________ מורשה מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע)
ע.מ  /ח.פ _______________________________ מצהיר בזאת כדלקמן :
 .1המחירים בהצעתי על פי חלוקתם לעיסוקים השונים הינם לצרכי חישוב התמורה עבור ביצוע כל
העבודות נשוא מכרז זה ובהתאם למפורט בכתבי הכמויות הרלוונטיים לכל עיסוק .
 .2ביכולתנו לבצע את כל העבודות נשוא מכרז זה והחוזה המצורף לה וכי כל התשלומים בגין ביצוע
העבודה יחושבו בהתאם למחירים שהצענו.
 .3התמורה שתשולם לנו כאמור בהצעתנו ועליה תחול הנחה בשיעור שהצעתי בשלב המכרז .
 .4המחירים המוצעים לעיל כוללים את כל ההוצאות למיניהן לרבות כל ההוצאות הנובעות ממתן
הצעתנו זו והכרוכים בה  ,עלויות המצאת כל סוגי האישורים  ,הרישיונות  ,ההיתרים וכיו"ב.
 .5ידוע לנו ומוסכם עלינו כי אחוזי ( )%ההנחה כפי שציינו בהצעתנו יתורגם לשקלים ויופחת
מהסכום הכללי הסופי לתשלום .הסכום לאחר הפחתת שיעור ההנחה  , %-יהווה הסכום הסופי
לתשלום.
 .6ולראיה באנו על החתום :

___________________
שם הקבלן/חברה

.21

________________
חותמת וחתימה

__________
תאריך

אישור החוזה  -מנכ"ל וגזבר התאגיד

אנו הח"מ מאשרים ביצוע ההתקשרות עם הזוכה עפ"י תנאי חוזה זה.

______________
מנכ"ל התאגיד

_____________
חותמת התאגיד

______________
גזבר התאגיד
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__________
תאריך

קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

מכרז פומבי מס'05/2022 :

אספקת שירותי ניטור דיגום
וביצוע בדיקות מעבדה
לשפכי מפעלים ומי רשת"

כתב כמויות – הצעת מחיר
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

כתב כמויות – הצעת מחיר
סוג בדיקה

מס"ד

כמות בדיקות
משוערת לשנה
(יח')

מחיר מקסימלי
לבדיקה (בש"ח)

סה"כ עלות
לשנה (בש"ח)

אחוז הנחה
מוצע (ב)%

מחיר מוצע
לאחר הנחה
(בש"ח)

פרק  : 1שפכים
1

דיגום חטף

187

105.13

19,659.31

315.38
1,471.84

10,407.54

89.35

4,646.20
14,127.12

1.2
1.3

דיגום מורכב לפי זמן
דיגום מורכב לפי ספיקות

1.4

BOD

52

1.5

COD

168

84.09

1.6

MTBE

כפי שיידרש

262.91

1.7

pH

220

15.77

1.8

'VOCs

כפי שיידרש

420.74

1.9

TSS

220

52.66

1.10

VOC

כפי שיידרש

420.74

1.11

דטרגנטים אניוניים

36

105.13

3,784.68

1.12

דטרגנטים נוניוניים

36

105.13

3,784.68

1.13

זרחן כללי

60

52.66

3,159.60

33
כפי שיידרש

1.14

חומרי נפץ

כפי שיידרש

788.56

1.15

חנקן כללי

כפי שיידרש

105.13

1.16

חנקן קילדל ()TKN

1.17

כלוריד

3,469.40

11,585.20

60

89.45

5,367.00

168

63.09

10,599.12

כלל פחמימנים )(DOX
1.18

מומסים הלוגנים

88

368.03

32,386.64

1.19

מוליכות חשמלית

4

15.77

63.08

1.20

נתרן

76

78.96

6,000.96

1.21

סולפאט

48

68.33

3,279.84

1.22

סולפיד (מומס)

72

94.62

6,812.64

1.23

סריקת מתכות כבדות

116

262.91

30,497.56

1.24

שמן מינרלי

148

210.25

31,117.00
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

סוג בדיקה

מס"ד

כמות בדיקות
משוערת לשנה
(יח')

מחיר מקסימלי
לבדיקה (בש"ח)

סה"כ עלות
לשנה (בש"ח)

1.25

שמנים ושומנים

76

89.35

6,790.60

1.26

בורון

12

51.48

617.76

1.27

VSS

כפי שיידרש

51.53

1.28

ציאנידים

1.29

חומרי הדברה

1.30

BTEX

48
כפי שיידרש

70.00

3,360.00

אין סכום
מקסימלי

אין סכום
מקסימלי

אחוז הנחה
מוצע (ב)%

מחיר מוצע
לאחר הנחה
(בש"ח)

כפי שיידרש
190.00
לפרק 1

סה"כ הצעה  -עלות שנתית

פרק  :2בדיקות מי רשת לקביעת ריכוז רקע (עלות הבדיקה תכלול את עלות הדיגום)
 2.1סולפאט
כפי שיידרש
68.33
שיידרש
כפי
 2.2כלוריד
63.09
שיידרש
כפי
 2.3נתרן
78.96
שיידרש
כפי
 2.4אבץ
70.00
שיידרש
כפי
 2.5מנגן
70.00
שיידרש
כפי
 2.6נחושת
70.00
לפרק 2

סה"כ הצעה  -עלות שנתית

פרק  :3בדיקות מיקרוביאליות במי שתייה
3.1

דיגום מיקרוביאליות

5

120.00

600.00

3.2

חיידקים קוליפורמים
חיידקים קוליפורמים
צואתיים

20

21.00

420.00

20

21.00

420.00

3.4

ספירה כללית

20

21.00

420.00

3.5

סטרפטוקוק צואתי

20

21.00

420.00

3.3

___________________
שם המציע

סה"כ הצעה  -עלות שנתית

לפרק 3

סה"כ עלות שנתית כוללת

( 3הפרקים)

________________
חותמת וחתימה

42

__________
תאריך

קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

מכרז פומבי מס'05/2020 :

"אספקת שירותי ניטור דיגום
וביצוע בדיקות מעבדה לשפכי
מפעלים ומי רשת"

קובץ ד'
מפרטים מקצועיים
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

מפרט  - 1תכולת עבודה
בדיקות מעבדה ודיגום שטח לפי תוכנית ניטור שפכי מפעלים
 .1כללי
תאגיד מעיינות החוף מפעיל תוכנית לניטור שפכי מפעלים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים
המוזרמים למערכת הביוב) ,התשע"ד( 2014-להלן" :כללי השפכים" ו"-תוכנית הניטור" או "התוכנית"
בהתאמה) ,שהעתקם רצ"ב ומסומן כנספח א' וכנספח ב' לתכולת העבודה.
הקבלן הזוכה (להלן" :הקבלן" או "המעבדה") יידרש לדגום שפכים ומים ,לאסוף את הדגימות שערך,
לבצע אנליזות ובדיקות איכות כמתחייב בכללי השפכים ו/או הנחיות המשרדים הרלוונטיים ו/או הוראות
כל דין אשר יהיו בתוקף במועד ביצוע כל דיגום ו/או בדיקה ,ולהעביר את הנתונים לתאגיד ,והכל על פי
המפורט במסמכי מכרז זה (להלן" :השירותים" או "העבודות").
תכנית העבודה של הקבלן תכלול ארבעה רכיבים:


ניטור מרחבי – דיגום ואנליזה של שפכים בצמתים מרכזיים ברשת הולכת השפכים.



ניטור נקודתי – דיגום ואנליזה של שפכי תעשיות ועסקים המזרימים שפכים למערכת הביוב העירונית.




ניטור רשת מים  -דיגום ואנליזה של פרמטרים ספציפיים לקביעת ריכוז רקע ,על פי כללי השפכים.
אופציה לבדיקה מיקרוביאליות במים ,כמפורט בסעיפים  57-59להלן.

המעבדה תפעל במסגרת אבטחת איכות ובקרת איכות קפדניים על פי התקן המחייב אותה.
על המעבדה לספק שירותי דגימה ובדיקות מעבדתיות שוטפים לצורך עבודה בהיקף הפעילות שצוין .לצורך
כך תעמיד המעבדה אנשי מקצוע חלופיים אם יתעורר צורך בכך ,כל זאת לצורך פעילות תקינה של המעבדה
במתן שירותיה לתאגיד במסגרת שהוגדרה בתכולת העבודה.
על המעבדה והדוגם לעמוד בכל דרישות החוק ,ובכללם כללי השפכים .אם וככל שיהיו עדכונים או דרישות
חדשות בהוראות הדין ו/או כל הנחיה רשמית ו/או תקן יהיה על המעבדה והדוגם לעמוד בהם ללא תשלום
נוסף מצד מעיינות החוף.
אין באמור בנספח זה כדי למצות את תכולת העבודה .מעיינות החוף תהא רשאית למסור מעת לעת למעבדה
הנחיות ונהלים אשר יחייבו אותה בביצוע השירותים.
מודגשת בזאת החשיבות בביצוע השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לכללי השפכים וכן כל דין ו/או תקן ו/או
נוהל ו/או הנחיה שנקבעה על ידי גורם מוסמך ,החלים על הבדיקות והדיגומים נשוא השירותים ,וזאת
בקפדנות יתירה ובמקצועיות .הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרמו למזמינה בשל
מעשה ו/או מחדל של הקבלן ,לרבות התנהלות שלא בהתאם לאמור לעיל.
א .דרישות מקצועיות מהמעבדה
 .1על המעבדה לעמוד בתנאים שנקבעו בתנאי הסף למשך כל תקופת ההתקשרות.
 .2במידה ולמעבדה אין הסמכה לביצוע בדיקה כלשהי (מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף) ,יהיה
באפשרותה לבצע את אותה בדיקה באמצעות מעבדה אחרת ,המוסמכת לביצוע אותה בדיקה ,ולקבל
את השירות ממנה ,ובלבד שהמעבדה תבצע בעצמה לפחות  75%הבדיקות המפורטות במסמך ד' .כמו
כן ,המעבדה תהא רשאית לבצע בדיקות מיקרוביאליות ,ככל שתידרש לכך ,באמצעות קבלן משנה,
שיהיה בעל ההסכמה וההכרה הדרושה.
כל הוראות מסמכי ההתקשרות יחולו גם על קבלני המשנה ,ולמעבדה תהיה אחריות מלאה ומוחלטת
כלפי המזמין על שירותי כל קבלני המשנה מטעמה .עבודתם של קבלני המשנה לא תגרע מאחריותו
המלאה ,הבלעדית והמוחלטת של הקבלן הזוכה כלפי המזמין על כל השירותים נשוא המכרז.
 .3על המעבדה ו/או כל קבלן משנה מטעמה לקיים נהלי עבודה כתובים לגבי אופן הקבלה ,השמירה
והטיפול בדגימות ,נהלי דיגום ושינוע דגימות ופיקוח על תוצאות.
 .4בתוך  7ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות תעביר המעבדה לתאגיד העתק מכל הנהלים שלעיל.
במידה והמעבדה משתמשת במעבדות אחרות כקבלן משנה ,עליה לצרף גם את נהלי העבודה שלהן.
התאגיד יהיה רשאי לדרוש התאמות מסוימות של נהלי העבודה.
 .5שעות העבודה של המעבדה יהיו לכל הפחות :בימים א'-ה'  8:00-17:00וימי הדיגום יהיו בימים א'-ה'
(להלן" :שעות הפעילות").
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 .6מעיינות החוף רשאית ,עפ"י הצורך ,לדרוש מהמעבדה לבצע במהלך השנה  20דיגומים לשפכים בימים
ובשעות חריגות ,מעבר לשעות הפעילות .הדוגם יגיע לביצוע דיגום זה בתוך שעתיים ממועד הקריאה.
התמורה בעד דיגומים ובדיקות אלה לא תשתנה.
 .7המעבדה צריכה להחזיק ציוד ומכשירים מתאימים לביצוע האנליזות ולדאוג לאחזקה תקינה שלהם
בהתאם להוראות יצרן .בכל העבודות יש לנקוט כללי אבטחת איכות הנדרשים בתקן .ISO/IEC 17025
 .8לרשות המעבדה הזוכה יעמדו ,לכל הפחות ,שישה דוגמים אוטומטים ידניים .הדוגמים יעמדו בהנחיות
"הספר" כהגדרתו בכללי השפכים (להלן" :הספר") ,לעריכת דיגום.
 .9דיגום מורכב יבוצע באמצעות דוגם מקורר אוטומטי ,באם אין ברשות המעבדה דוגם מסוג זה ,קירור
הדוגם יבוצע באמצעות קרח ,בכל ימות השנה ובלבד שישמרו תנאים לדיגום על פי הנדרש בספר,
כהגדרתו בכללי השפכים.
 .10על המעבדה לפעול בהתאם לכל הנחיה ו/או דין ו/או נוהל תקף נכון למועד ביצוע כל פעולה ,לרבות עפ"י
תקנות ,הנחיות ונהלים אשר ייכנסו לתוקפם במהלך תקופת ההתקשרות ,וזאת ללא תמורה נוספת (בין
היתר הנחיות לניטור שפכי תעשיה אשר פורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות) .על
המעבדה לוודא ,כי היא מעודכנת בכל ההנחיות הרלבנטיות כאמור
ב.

היקף העבודה

.11

ניטור נקודתי  -תאגיד מעיינות החוף מנטר כ 50-בתי עסק מתחומים שונים כמו מסעדות ,בתי מלון,
אולמות אירועים ,מוסכים ועוד ,עפ"י המפורט בתוכנית המצורפת לתכולת עבודה זו .
עסקים אלו נדגמים בדיגום מורכב או דיגום חטף על פי המפורט להלן.
ניטור מי רשת – בכל דיגום שפכים בבית עסק לפרמטרים :כלוריד ,סולפאט ,נתרן ,אבץ ,מנגן בורון
נחושת וסריקת מתכות יש לבצע דיגום מי רשת בנקודת דיגום מייצגת בהתאם להנחיית התאגיד
לקביעת ריכוז רקע.
מובהר ,כי עלות הדיגומים לניטור מי רשת כלולה במחיר הבדיקות עבור פרמטרים אלו ולא ישולם
עבורם בנפרד.
יובהר ,כי בכל עת שהיא במהלך תקופת ההתקשרות ,התאגיד יהא רשאי להרחיב ו/או לצמצם את
תוכנית הניטור לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי ,בין אם מבחינת תדירות הדיגום ,הפרמטרים
הנדגמים ,הוספת ו/או גריעת מפעלים וכיוצ"ב .מחירי המעבדה בגין השירותים ,כפי שהציעה במכרז,
לא ישתנו גם בביצוע השירותים לפי תוכניות ניטור שייערכו בשנים הבאות ,ככל שהן כלולות בתקופת
ההתקשרות ,וזאת גם אם תוכניות הניטור יורחבו ו/או יצומצמו.
הבדיקות והדיגומים יבוצעו על ידי המעבדה עפ"י המועדים בתוכנית עבודה אשר תימסר על ידי יועץ
התאגיד .תכנית הניטור תועבר למעבדה על ידי יועץ התאגיד ,בתחילת השנה .בסוף כל חודש תישלח
תכנית מעודכנת לדיגום בחודש העוקב הכוללת עדכונים בהתאם לביצוע תכנית הדיגום עד חודש זה .על
המעבדה לבצע את הדיגומים בהתאם לתכנית ,בימים מלאים (ולא חלקיים) .במידה ויחולו בתוכנית
העבודה שינויים במהלך השנה יימסר על כך עדכון והמעבדה תבצע את השירותים בהתאם לתוכנית
המעודכנת.
דוגמים

.12
.13

.14

.15

ג.

 .16לרשות המעבדה יעמדו דוגם או מספר דוגמים ,במידת הצורך ,בעלי תעודת דוגם מוסמך בתחום המים
והשפכים עפ"י הנדרש והמפורט בתנאי הסף .תעודות אלו יעמדו בתוקפן במשך כל תקופת ההתקשרות.
.17
.18

.19

.20

ככל שתורחב תכנית הדיגום תפעיל המעבדה מספר דוגמים ,ככל הדרוש ובלבד שתעמוד בתכנית הדיגום
החודשית.
לנוכח רגישות עבודתם של הדוגמים ,במהלך תקופת ההתקשרות דוגמי השטח מטעם המעבדה כפופים
לאישור תאגיד מעיינות החוף ,וזאת גם אם דוגם כלשהו אושר במסגרת הצעתו של המציע .מובהר ,כי
לא יהיה באמור לעיל כדי להטיל אחריות על תאגיד מעיינות החוף ,ועבודת הדוגמים תהא באחריותו
המלאה של הקבלן.
בכל עת שהיא תהיה רשאית תאגיד מעיינות החוף להיפגש עם דוגמי השטח ,לאחר קבלת קו"ח ואישור
על הסמכתם ,על מנת לבדוק את התאמתם לביצוע השירותים .תאגיד מעיינות החוף תהא רשאית
לדרוש בכל עת את החלפתם של איזה מן הדוגמים ,לפי שיקול דעתה המלא ,הבלעדי והמוחלט,
והמעבדה תהיה מחויבת להחליף את הדוגם ,לפי דרישת תאגיד מעיינות החוף ,וזאת על חשבון
המעבדה ובאחריותה.
הדוגמים יעמדו בדרישות המוגדרות בתנאי הסף בכל תקופת ההתקשרות.
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ד.
.21
.22

.23

.24
.25

ביצוע הדיגום
דיגום השפכים יהיה בהתאם לתכנית דיגום חודשית שתועבר ע"י יועץ התאגיד ויבוצע במהלך ימי
עבודה מלאים (ולא חלקיים) .יש להודיע ליועץ על ימי הדיגום המתוכננים ,בתחילת כל חודש.
קבלת תוצאות בדיקה אמינות והבטחת תקפות של תוצאות הבדיקה דורשות הקפדה על תהליכי דיגום,
שינוע ואחסון של הדוגמאות המיועדות לבדיקה .בין היתר ,באחריות המעבדה והדוגם להשתמש בציוד
ייעודי ומתאים בכל דיגום וכן לשאת ציוד דיגום מתאים ברכב הדיגום ,לרבות דוגמים אוטומטים
תקינים ובעלי סוללה תקינה ,מכלים נקיים ,מקררים בעלי נפח מספק לקירור הדוגמאות ,צינורות
נקיים לשימוש ,ציוד ייעודי לדגימה בשוחות עמוקות ,ערכות מכשירי מדידה לבדיקות שדה ,בקבוקי
דיגום ,טפסי דיגום לשפכים ומי שתייה ,מפתח שוחות ,ציוד בטיחות עפ"י המוגדר בנספח הבטיחות
ועוד .המעבדה תבצע את דיגומי השטח בהסתמך על המהדורה העדכנית ביותר של הספר ,כהגדרתו
בכללי השפכים .כמו כן ,הדיגומים יבוצעו לפי כללי השפכים והנחיות ניטור שפכי תעשייה ולפי כל תקן,
הנחיה או דין רלבנטיים שיהיו תקפים במועד ביצוע הדיגום.
על הדוגם לבצע סיור מקדים בשטח ביחד עם יועץ התאגיד להכרות עם שוחות הדיגום .הדיגום יתבצע
אך ורק בשוחות המסומנות בתיק המפעל שיימסר ע"י היועץ .על המעבדה להתעדכן בשינויים במסמך
זה אחת לחודש.
באחריות המעבדה והדוגם לדאוג לאישורי כניסה מתאימים בבתי העסק הנדגמים ולאישורים
מתאימים לעבודות ברחבי העיר .ככל שידרשו אי שורים מכל סוג לעבודת הדיגום ,יהיה זה על חשבון
המעבדה ובאחריותה.
חל איסור מוחלט על פיצול דוגמאות לצורך מסירתן לנציג העסק הנדגם.

 .26בין היתר ,יפעלו הדוגמים בהתאם להוראות הבטיחות המצורפות למסמך זה .
 .27הדיגום הינו דיגום פתע על כל המשתמע מכך ולכן לא יתבצע תאום מראש עם בתי העסק באשר
לתאריך או שעת הדיגום .יחד עם זאת ,עם הגעת הדוגם לבית העסק יש חובה לידע על כך את נציג
המפעל בטלפון ,לפי פרטים שיימסרו ע"י המזמינה ,ולאפשר לנציג לנכוח ולצפות במהלך הדיגום .על
הדוגם לציין בכתב בטופס המשמורת מי נכח בדיגום .ככל שנציג המפעל לא נכח בדיגום או לא השיב
לפנייה הטלפונית – יש לתעד זאת בטופס המשמורת .במידה ואין מענה מנציג המפעל ומס' הטלפון
ליצירת קשר הוא מנייד  -יש לשלוח מיידית הודעת טקסט כי מתבצע דיגום ולא ניתן היה להשיג את
איש הקשר מטעם בית העסק .יש לתעד זאת בטופס הדיגום.
.28
.29
.30
.31
ה.

חלק מן הדיגומים בשטח יבוצעו עפ"י דרישת תאגיד מעיינות החוף בנוכחות נציג מטעמו שיתלווה לרכב
השטח של המעבדה בתיאום מראש או כביקורת פתע ,בתדירות שתיקבע ע"י התאגיד.
מובהר כי התאגיד אינו אחראית על ציוד המעבדה ,בפרט ציוד שנשאר בשטח כגון דוגמים אוטומטיים.
התאגיד לא יהא אחראי גם על ציוד בשטח שיינזק כתוצאה מעבודת הדיגום או על ציוד בשטח שייגנב.
בכל דיגום בשטח ,ללא יוצא מן הכלל ,תתבצע בדיקת ערך הגבה במכשירים מכוילים כנדרש (למעט
רפתות) .בדיקות אלה יבוצעו גם אם לא נאמר במפורש ע"י התאגיד.
הדוגם יבצע את הדיגום בהקפדה ,תוך מילוי כל הנחיות נהלי הדיגום של המעבדה ,בריאות הציבור
וההנחיות העדכניות לאותו עת וכן הוראות "הספר" .המעבדה תהא אחראית לכל חוסר או השמטה,
ותחויב בכל הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרמו למזמינה בשל כך.
תיעוד הדיגום

 .32הדוגם יפרט בטופס הדיגום את הפרטים הבאים:



שם הדוגם וחתימתו.
תאריך ושעה בה בוצע הדיגום.





שם העסק הנדגם ,כתובתו.
תוצאות בדיקות שבוצעו בשטח.
תהליכי קיבוע עם פירוט חומרים וריכוזים.




פירוט כלי האיסוף.
בדיגום מורכב :מס' הדוגם המורכב ,זמני איסוף הדגימות ונפח האיסוף בכל פרק זמן .נפח כללי
שנאסף בדוגם.
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יש לציין בדיווח כל אירוע חריג אם נצפה באתר הדיגום ,במהלכו או בעת שינוע הדוגמאות
למעבדה.



הגורם אשר נכח בדיגום ,לרבות נציג המפעל ,אם נכח .אם לא נכח – יש לציין זאת וכן מה נעשה
על מנת ליצור עמו קשר.
צילום של נק' הדיגום
כל נתון ו/או פרט אחרים אשר נדרשים לפי נוהל המעבדה ו/או "הספר".



ו.

 כל נתון ו/או פרט אחרים אשר יידרש על ידי התאגיד.
דיווח בזמן דיגום

 .33יש ליידע את נציג התאגיד או היועץ של התאגיד בדבר ממצאים מיוחדים במעמד הדיגום (לדוגמא:
שוחה פגומה ,שוחה סתומה ,צבע וריח חריגים וכו') .יש לצלם ולתעד כל ממצא חריג במידה ולא ניתן
לצלם יש לרשום סיבה מלאה ומפורטת על גבי טופס הדיגום מדוע לא נלקחה תמונה .כמו כן ,במקרה
של סירוב בית עסק לדיגום ,יש ליצור קשר מידי עם התאגיד ו/או היועץ מטעמו ולפעול בהתאם
להנחיותיו.
ז.

שינוע הדגימות למעבדה

 .34יש לשנע את הדגימות למעבדה במהירות האפשרית ולא יותר מן המועד הקבוע לכך ב"ספר" .השינוע
יתבצע בתא קירור חשמלי בלבד המקרר לטמפרטורה שבין  2-10מע"צ .יש להימנע מחשיפה לשמש
ישירה.
ביצוע אנליזות במעבדה
ח.
 .35בדיקות שפכים ומי רשת יתבצעו אך ורק במעבדה שקיבלה הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת
מעבדות ביחס לפרמטרים הרלבנטיים .בדיקות מיקרוביאליות יבוצעו אך ורק במעבדה בעלת הסמכה
כאמור לעיל וכן הכרה של משרד הבריאות .שיטות הבדיקה יהיו שיטות סטנדרטיות בינ"ל המתבססות
על המהדורה העדכנית ביותר של "הספר".
 .36למען הסר ספק יובהר כי מעבדות המשמשות כקבלני משנה חייבות גם הן להיות בעלות הסמכה ו/או
הכרה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ביחס לפרמטרים הרלבנטיים ,כמפורט לעיל.
 .37ככל שהמעבדה עושה שימוש בשירותי קבלן משנה ביחס לאילו מן הבדיקות ,יהיה עליה להמציא
למזמין את כל האסמכתאות ביחס להסמכה ו/או להכרה ביחס למעבדות אלו ,לפי דרישתו.
 .38בתוך  7ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות ,על המעבדה המציעה לתאגיד טבלה מסודרת המכילה
את העמודות הבאות לגבי כל פרמטר :הגורם המבצע את הבדיקה ,אישור הסמכה של הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות ,שיטת בדיקה ,רגישות הבדיקה/טווח ריכוזים ,מבוצעת ע"פ "הספר" מהדורה
אחרונה (כן/לא) ,אי וודאות לכל פרמטר .במידה וישנן מספר שיטות בדיקה לאותו פרמטר ,המעבדה
תציין את השיטות השונות אותן היא מבצעת ותמלא את כל הנתונים הנדרשים בעמודות השונות לכל
שיטת בדיקה.
 .39בכל משך תקופת ההתקשרות ,על המעבדה להמציא לתאגיד את תעודות ההסמכה/ההכרה שלה עבור
כלל הפרמטרים הנבדקים ואת תעודת ההסמכ ה של הדוגמים מטעמה .ככל שחלק מן הבדיקות (מעבר
למינימום הנדרש לביצוע ע"י המעבדה עצמה) מבוצעות באמצעות מעבדה מוסמכת אחרת ,נדרשת
המעבדה להמציא לתאגיד את אישורי ההסמכה/ההכרה של אותן מעבדות ונוהל דיגום ,שימור ושינוע
דוגמאות .כל ההסמכות יהיו תקפות לכל משך תקופת התקשרות.
.40
.41
.42
.43

על המעבדה להעביר למזמין את תעודות הכיול של מכשירי הניטור בשטח ככל שיהיו ,עפ"י הוראות
יצרן ודרישות החוק ככל שיהיו.
על המעבדה לשמור ולהעביר למזמין באופן שוטף את טופס הדיגום ושרשרת המשמורת של הדגימות
שבוצעו.
המעבדה תשמור את היסטוריית הדיגומים והמסמכים הנלווים למשך שבע שנים לכל הפחות ,בקבצים
ממוחשבים.
אם מסיבה כלשהי דגימה שבוצעה ניזוקה ו/או מסיבה כלשהי הערכים שנמדדו היו בלתי סבירים בעיני
תאגיד מעיינות החוף ,המעבדה תבצע דיגום ו/או בדיקה נוספת על חשבונה ,על פי דרישת תאגיד
מעיינות החוף או היועץ מטעמה.
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.44

.45
.46
.47

התאגיד לא ישלם למעבדה עבור בדיקות או דיגומים שלא צוינו במפורש בתכולת העבודה ובתוכנית
הניטור (נספח ב') ,לרבות בדיקות ביניים .לדוגמא ,התאגיד לא ישלם עבור בדיקת  CODלצורכי ביצוע
בדיקת  BODאו בדיקות חנקן /זרחן שלא צוינו במפורש ובדיקות מעבדה ודיגום שלא בוצעו כנדרש
ע"פ הנחיות  Standard methodsומשרד הבריאות ועוד.
התאגיד יחויב אך ורק עבור דיגומים בגינם נמסרו תוצאות דיגום .כלומר ,במקרים בהם יצא הדוגם
לשטח ולא הצליח לדגום מסיבה כלשהי (שוחה יבשה ,חסומה ,סירוב בית העסק וכד') ,לא יחויב
התאגיד בגין יציאת הדוגם לשטח והקבלן לא יקבל תמורה כלשהי.
במידת הצורך תאגיד מעיינות החוף תקיים פגישות חתך עם נציגי המעבדה במשרדי התאגיד וזאת ללא
תשלום נוסף.
התאגיד או היועץ מטעמו יוכלו לבצע סיורים/סיורי פתע במעבדה ככל שידרשו.

ט .אחסון דוגמאות שפכים
 .48על המעבדה לשמור את דוגמאות השפכים ומי הרשת בקירור ובתנאים מתאימים למשך  14יום מיום
דיווח התוצאות וזאת לצורך בקרה ובדיקות חוזרות עפ"י דרישת התאגיד.
י .דיווח תוצאות
 .49על המעבדה לסיים את הבדיקות הנדרשות תוך  12ימי עבודה לכל היותר ממועד ביצוע הדיגום ולשלוח
את תעודות המעבדה החתומות ליועץ התאגיד תוך  48שעות לאחר סיום הבדיקות .דרישות אלו יחולו
גם על קבלן משנה של המעבדה.
 .50בכל תעודת מעבדה יכתבו גם ערכי הסף כפי שהם מצוינים בתוספת הראשונה והשנייה לכללי השפכים.
על המעבדה לעדכן ערכים אלה בהתאם לשינויים בכללים ו/או בתקנות ,אם וככל שיהיו .בנוסף לערכי
הסף ,המעבדה תציין גם את סף הגילוי של המכשיר עבור כל פרמטר וכן את ערכי אי הוודאות.
 .51תעודות הבדיקה יועברו ליועץ התאגיד בדואר אלקטרוני ובקבצים ממוחשבים בפורמט שיוגדר ע"י
התאגיד .לצורך הבהרה ,תעודות הבדיקה יועברו בשני פורמטים ,כאשר אחד מהם הינו פורמט נעול
(כגון  )PDFופורמט דיווח שייקבע על ידי התאגיד ו/או היועץ מטעמו .כל עוד לא התקבלו שני
הפורמטים ,הדבר ייחשב כאילו התוצאות טרם התקבלו.
.52
.53
.54
יא.
.55
.56

.57

יב.
.58
.59

המעבדה תעביר דו"ח חודשי מרכז על ביצוע הדיגום הכולל את שם העסק ,תאריך הדיגום ,שם הדוגם
וסטטוס הדיגום .במידה ולא בוצע דיגום יש לפרט את הסיבות לכך.
תו צאות המעבדה יהיו נגישות לתאגיד וליועץ מטעמו דרך אתר האינטרנט של המעבדה על ידי שם
משתמש וסיסמא.
מתן תשובה לבדיקות דחופות – המעבדה תספק מענה בזמן קצר של עד  6ימי עבודה ממועד הדיגום
עבור עד  50בדיקות בשנה ,ללא תוספת עלות נוספת.
אופציה לביצוע בדיקות מיקרוביאליות במים
במקרים חריגים ,כגון בזמן של חשד לאירוע זיהום מים ,תתבקש המעבדה לבצע דיגום ובדיקות
מיקרוביאליות בהתאם להנחיות משרד הבריאות שיינתנו במהלך האירוע .המעבדה תיערך לספק
שירותי דיגום בהתראה של  6שעות ממועד קבלת דרישת התאגיד.
התאגיד רשאי ,עפ"י הצורך ,לדרוש מהמעבדה לבצע במהלך השנה  100בדיקות מיקרוביאליות במי
שתייה בכ 5-מועדים נפרדים ,בימים ובשעות חריגות (שבת וחג ובשעות הלילה) .התמורה בעד דיגומים
ובדיקות אלה לא תשתנה.
לצורך דיגום וביצוע בדיקות מיקרוביאליות במי שתייה על המעבדה המבצעת להיות "מעבדה מוכרת"
ע"י משרד הבריאות לביצוע בדיקות מי שתיה וכן מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות .הקבלן
יהיה רשאי לבצע בדיקות מיקרוביאליות באמצעות מעבדה מטעמו ,שתהיה בעלת ההסמכה וההכרה
הנדרשת אולם הוא ישאר אחראי באופן מלא ומוחלט כלפי המזמין לביצוע פעולות אלו.
עבודה מול יועץ
לתאגיד יועץ לענייני ניטור שפכי התעשייה (לעיל ולהלן" :היועץ") .יועץ זה הינו מוסמך ובעל ייפוי כוח
מלא מהתאגיד לקבל את כלל המידע הנדרש מהמעבדה ומשמש כנציג של התאגיד לעניין שפכי תעשיה.
המעבדה תעבוד ברציפות מול יועץ התאגיד .המעבדה נדרשת לשיתוף פעולה מלא עם היועץ הנ"ל ככל
הנדרש לביצוע העבודה השוטפת לרבות בכל הנוגע למסירת מועדי ומיקומי הדיגומים ,חוות דעת
מומחה ,שליחת תוצאות המעבדה וכו'.
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יג.

ליווי מקצועי של המעבדה

 .60המעבדה מתחייבת לסייע בכל עת ,בכל פעולות האכיפה אם וככל שידרשו ,במתן מענה לפניות של
מפעלים או כל גורם אחר ,ללא תמורה נוספת כלשהי .לצורך זאת ,יגיעו נציגי המעבדה לפגישות
במשרדי התאגיד ,לפי דרישת התאגיד.
במידת הצורך התאגיד י זמן את המעבדה לפגישות עם בתי עסק במשרדי התאגיד לצורך מתן הסבר על
ביצוע הבדיקות ,וזאת ללא תשלום נוסף.
 .61כמו כן ,המעבדה מתחייבת לסייע בכל עת בתביעות משפטיות הננקטות כנגד התאגיד ,ככל שינקטו,
לרבות אך לא רק ,הכנת כל המסמכים המקצועיים ועדויות אנשי המקצוע הנדרשים לשם הגשת
תביעות משפטיות או לשם הגנה מכתב תביעה כנגד התאגיד .במסגרת כך ,המעבדה תעבוד  25שעות
ללא תשלום לכל תביעה ,לאחר מכן יקבע תשלום לשעה ע"פ מחירון מקובל .
שינויים בהיקף תכנית הניטור ו/או בכמות הדיגומים ובדיקות לא יהוו עילה לשינוי במחיר ההצעה.

קראתי והבנתי תוכן המפרט  ,ולראיה הנני מאשר זאת בחתימתי

שם ב"כ המציע __________________ :ת.ז___________________ :.נושא תפקיד _____________

ח.פ ___________________ :תאריך _________________________ חתימה ________________
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מפרט  – 2הוראות בטיחות
מפרט הוראות בטיחות זה המצורף להסכם התקשרות בין מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
(להלן" ,המזמין")  ,לבין המעבדה_____________________________________ ("להלן הקבלן"),
מיום ___________ ("להלן תאריך ההסכם").
הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו ,יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של הקבלן
(לרבות ומבלי לגרוע ,עובדיו ,קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור) המעורבים בביצוע העבודות ו/או
מתן השירותים עבור "המזמין" תחת ההסכם .הקבלן יהא אחראי לכך ,כי כל הגורמים כאמור ימלאו ויקיימו
באופן מלא את כל הוראות נספח בטיחות זה על כל ההנחיות המופיעות בו.
על הקבלן לדאוג ,במשך כל תקופת העבודה ,למניעת תאונות באתרי העבודה ולמנוע בכל האמצעים כל תקלה
לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו .הקבלן יישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים
נגדו ,נגד המזמין או כל אדם אחר ,עבור נזק לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מפעולותיו ,ציודו או מחדליו בין אם
תבוצע ישירות על ידו ,או על ידי עובדיו ,באי כוחו וקבלני המשנה שלו.
.1
.1.1

.1.2

ביצוע העבודה בכפוף לדיני הבטיחות
הקבלן ידאג לכך שהוא עצמו ,עובדיו ,קבלני המשנה שלו ,או כל אדם מטעמו ,יכירו וינהגו בהתאם
להוראות החוקים ,התקנות ,חוקי העזר ,נהלי התאגיד ,או כל חיקוק אחר וכן בהתאם לאמצעי
הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה .הקבלן ,או כל אדם הבא מטעמו יבצע כל עבודה
בהתאם לכל חיקוק .
הקבלן לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד תאגיד מעיינות החוף וכל מי
מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

.1.3

מובהר בזה ,כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו ,באות בנוסף להוראות מסמכי
המכרז  ,ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז ,לרבות ,ללא הגבלה ,מאחריות
ו/או התחייבויות הקבלן על פי הן .הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות זו את
זו – ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו ,לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי
המזמין מעת לעת .מקום בו תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז לבין
הוראה מהוראות נספח הבטיחות  ,יפנה הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם המזמין והחלטתו תהא
מכרעת .לא פנה הקבלן כאמור ישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך ,וכן
בהוצאות שינבעו מכך.

.1.4

מובהר בזאת כי על אף נקיטת אמצעים להבטחת העובדים והציבור מפני תאונות ,מקרי אסון,
שריפות וכו' ,הן על דעת עצמו והן לפי הוראות מהנדס לא ישוחרר הקבלן מאחריות לתשלום
פיצויים ,דמי נזיקין ,דמי נכות ,קנסות וכו'.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת תאונות בעת ביצוע העבודה .כל ההוצאות הכרוכות
בנקיטת אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבלן והן יהיו כלולות במחיר.

.1.5

.2
.2.1

כללי
על הקבלן למלא ,על אחריותו ועל חשבונו ,את התנאים הבאים:
 .2.1.1הקבלן הנו קבלן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הנדרשים כדין לביצוע העבודה לשמה
הוא נמצא באתר.
 .2.1.2כל עובדי הקבלן המשתתפים בעבודה כשירים (לרבות מבחינה בריאותית) ,מורשים
ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם.
 .2.1.3מובהר ,כי כל עובדי הקבלן ,או כל גורם אחר מטעמו ,המשתתפים בעבודה יעברו תדריך
בטיחות בדבר כל הסיכונים בעבודתם על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.
 .2.1.4כלי הרכב ,המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים ,רישיונות וביטוחים
מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העניין.
 .2.1.5הקבלן חתם על נספח בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו.

 .2.2הקבלן יעביר לת אגיד דיווחים על אירועי בטיחות חריגים ,כולל תאונות" ,כמעט תאונות" ,גורמי סיכון
בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים.
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.3

עובדים

.3.1

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ומיומנים במקצועם ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה
תוך המועד הקבוע לכך בחוזה .בעבודה זו ,שלביצועה יש צורך בהסמכה ,רישיון או היתר לפי כל דין,
חייב הקבלן להעסיק רק מי שמוסמך או בעל רישיון או היתר כאמור ,לפי העניין.

.3.2

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין או יועץ הבטיחות של התאגיד בדבר הרחקתו ממקום העבודה
של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם ,לדעתם ,התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו
מוכשר למלא תפקידיו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה,
כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין בשירות תאגיד מעיינות החוף .המזמין
לא יידרש לנמק את דרישתו.
הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל החומרים ,הציוד
והמתקנים הנדרשים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות הנדרשים לביצוע העבודה עפ"י
הנחיית יועץ הבטיחות תאגיד מעיינות החוף ועפ"י דרישות כל דין.
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו והמועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או שירותים כלים
וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת ,וכן מתחייב לסלק מאתרי העבודה כל ציוד או חומר פגום.

.3.3

.3.4

.4
.4.1

.5
.5.1
.5.2
.5.3
.5.4

.6
.6.1

.6.2
.6.3

תיעוד
הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים:
 .4.1.1פנקס הדרכת העובדים באתר ,כנדרש על פי כל דין.
 .4.1.2רישיונות והסמכות העובדים העוסקים בתפקידים להם נדרש רישיון ,היתר או הסמכה על פי
כל דין או על פי הוראות התאגיד.
 .4.1.3רישיונות לציוד ותעודות ביטוח לציוד הנמצא או המופעל באתרי העבודה ,כולל תסקירים
עדכניים של בודק מוסמך (לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק.),
הדרכה
קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו על ידי ממונה הבטיחות לפחות אחת לשנה בכל הקשור
לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה.
ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים.
הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה.
הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של תאגיד מעיינות החוף במידה
ויתבקש לעשות כן .כמו כן יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנון הבטיחות לפרויקט.
גידור שילוט והסדרי תנועה
הקבלן מתחייב לספק ולהתקין ,על חשבונו הוא ,שמירה ,גידור ,כולל הצבת הפרדות פיזיות ,כגון:
מחסומים ,שילוט  ,ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור ,כפי שיידרש על ידי המפקח
או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי .כמו כן על הקבלן לארגן את
עבודתו כך שהכבישים והמדרכות הסמוכים למקום העבודה חייבים להישאר עבירים לתנועה
ציבורית באופן מתמיד בהתאם להוראות התאגיד ,הרשויות ומשטרת התנועה.
במקרים מסוימים על פי החלטת המפקח מטעם התאגיד יבוצע תכנון הסדר תנועה על ידי מהנדס
תנועה והקבלן יעמיד את הסדרי התנועה בהתאם לתכנון.
בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים ,במקרים בהם לא יהיה תכנון הסדרי תנועה ,יינקטו אמצעי
בטיחות להגנת הולכים ושבים ו/או תנועת כלי-רכב
 .6.3.1כל התמרורים יוצבו בצורה יציבה ובטוחה שתמנע נפילתם ו/או הסרתם במשך בצוע
העבודות.
 .6.3.2התמרורים יוצבו מסביב לשטח העבודה במשך  24שעות ביממה אם צריך.
 .6.3.3תמרורים יוארו בשעות החשיכה בפנסים מהבהבים.
 .6.3.4בעת ביצוע עבודות במסלול תנועת כלי-רכב לא ייחסם ציר התנועה אלא בצורה שתאפשר
המשך תנועה בטוחה לכלי-רכב ובהתאם להוראות משטרת ישראל.
 .6.3.5על מבצע העבודה להציב במקום בולט באתר העבודה  -שלט ובו תהיה כתובה מהות העבודה,
מבוצעת עבור ,שם המבצע ,כתובתו וטלפון.

51

קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
.7
.7.1

.7.2

.8
.8.1
.8.2

.9
.9.1

.9.2

.10
.10.1

ציוד מגן אישי
הקבלן מתחייב לספק לעובדיו ,לשלוחיו ולכל העובדים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש
בהתאם להוראות החוק לרבות מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז -
 ,. 1997אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא החוזה ויוודא כי עובדיו ,שלוחיו
וכל הפועלים מטעמו קיבלו הדרכה מתאימה וכי הם משתמשים בציוד המגן.
הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש.
עבודה בגובה
בכל ביצוע עבודה בה ניתן ליפול לעומק של למעלה מ  2מטר הקבלן יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי
הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.
העבודה בגובה תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז 2007 -לרבות
כמפורט להלן:
 .8.2.1כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן .לפני תחילת העבודה
ייבדק כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי.
 .8.2.2העבודה בגובה תעשה ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין כאשר עובד אחד ימצא
במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון.
 .8.2.3כל כלי העבודה יאובטחו כנגד נפילה
 .8.2.4נקודת העגינה לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבת להיות מעל לעובד ועליה להיות בעלת
יכולת לשאת  1.5טון.
כימיקלים וחומרים מסוכנים
הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום נזק בריאותי ובכלל זה
חומרים רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים ,בכל מקרה בו נמצאים ו/או עלולים להימצא באתר
העבודה אדים ,גזים ,עשן או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם ,ובכלל זה גורמים כימיים ו/או
פיסיקליים ו/או ביולוגיים הנחשבים כגורמי סיכון.
הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא או כל מקום מוקף,
כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכנים ,לא סולקו החומרים
המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים ,לא נעשה איטום או מניעה בדרך טכנולוגית אחרת של חדירת
חומרים מסוכנים ,בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום המוקף ,וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה
אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכנים או חוסר חמצן במקום.
עבודה בשוחות ביוב – "מקום מוקף"
במקרה של עבודה ,בביבים או בשוחות בקרה ,קיימים סיכונים רבים כגון המצאות גזים רעילים או
מחסור בחמצן העלולים להסתיים בתאונת מוות ולכן על הקבלן לנקוט באמצעי הבטיחות הבאים:
 .10.1.1לפני הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנון עבודה מוקדם על ידי
ממונה הבטיחות של הקבלן ,היתר העבודה ייבדק על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד והעבודה
תתבצע רק לאחר אישורו ובהתאם להיתר עבודה זה .נושאים המחייבים התייחסות בהיתר
עבודה זה:
שלילת המצאות גזים רעילים במקום המוקף.
א.
וידוא המצאות חמצן בערכים תקינים.
ב.
אוורור המקום המוקף במקרה של המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן וכניסה
ג.
מחודשת רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד נשימה מתאים.
שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש ברתמה עם
ד.
חבל המחובר למתקן חילוץ.
 .10.1.2לא יורשה אדם להיכנס לחלל מוקף כלשהוא כגון שוחת בקרה ללא שקיבל הסמכה לעבודה
ב"מקומות מוקפים".
 .10.1.3לפני שנכנסים לשוחת בקרה ,יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות ואיכות מספקת
של אוויר לנשימה .אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן ,אין להיכנס לתא הבקרה אלא
לאחר שהתא אוורר כראוי האוורור יעשה באמצעים הבאים:
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א.
ב.

בעזרת מפוחים ייעודיים.
מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,לתקופה של  24שעות לפחות .לעבודה
בתא בקרה קיים  -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים
הסמוכים .סה"כ שלושה מכסים . .לחיבור אל ביב קיים  -המכסים משני צידי נקודת
החיבור.

 .10.1.4רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת אוויר צח בכמות מספקת תותר הכניסה לתא
הבקרה ,במקרים בהם לא ניתן להבטיח אוויר באיכות ובכמות המתאימה תתאפשר הכניסה
רק בעזרת מערכת נשימה המספקת אוויר מגליל אוויר דחוס.
 .10.1.5לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן הוא חגור ברתמת בטיחות המחוברת לחבל
הצלה המחובר למתקן המאפשר הוצאתו במרה חירום.
 .10.1.6תמיד יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן לחלץ את האדם מתוך החלל המוקף
ולהגיש לו עזרה במקרה הצורך .גם אדם זה יהיה מוסמך לעבודה ב"חללים מוקפים"
 .10.1.7הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  3.0מ' ישא מסכת גז מתאימה.
 .10.1.8בשוחות בקרה שעומקם עולה על  5.0מ' יופעלו מפוחים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל
זמן העבודה בשוחה.
 .10.1.9עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות
הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
.11
.11.1
.11.2

.12
.12.1
.12.2
.12.3
.12.4

חירום
על הקבלן לוודא שהוא והעובדים מטעמו בקיאים במצבי החירום העלולים להתפתח בתחומי
ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה.
הקבלן יספק ויחזיק באתר העבודה ציוד עזרה ראשונה לעובדיו
דיווח וטיפול בתאונת עבודה
בהתרחש תאונת עבודה עדיפות הטיפול הראשונה היא לדאוג לבריאותם ושלומם של הנפגעים ולדאוג
לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך.
במקביל ,יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין העבודה.
על המנהל הממונה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה".
לכל תאונה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן ,על מנת להבין את אופן התרחשותו ולמנוע הישנותו
באמצעות הסקת מסקנות והפקת לקחים מעשיים הניתנים ליישום .עותק מהתחקיר יימסר לתאגיד.

קראתי והבנתי תוכן המפרט  ,ולראיה הנני מאשר זאת בחתימתי

שם ב"כ המציע __________________ :ת.ז___________________ :.נושא תפקיד _____________

ח.פ ___________________ :תאריך _________________________ חתימה ________________
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מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

מכרז פומבי מס'05/2020 :

"אספקת שירותי ניטור דיגום
וביצוע בדיקות מעבדה לשפכי
מפעלים ומי רשת"

מפרט  - 3כללי תאגידי מים וביוב
(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)
התשע"ד2014-
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