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.1מבוא :
" 1.1מעיינות החוף"  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ ,הפועל מכוח חוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א 2001-
וממונה על מתן שירותים אלו בערים קריית ביאליק וטירת כרמל (להלן" :התאגיד) מזמין בזאת יחידים
גופים ,תאגידים ,המתמחים באספקה ,התקנה ואחזקת משאבות ביוב ,ליתן לתאגיד הצעתם למתן שרותי
"אספקה התקנה והחלפת משאבות בתחנות שאיבת ביוב  -בקריית ביאליק"( ,להלן" :העבודות) הכל
בהתאם לאמור במפרט הטכני המיוחד ,בתכניות ,בנספחים ובכל יתר מסמכי המכרז המצ"ב ,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 אומדן מזמין  ,בהפחתת שיעור הנחת קבלן על מחירי היחידה מובהר בזאת כי
רף ההנחה המקסימלי אשר ניתן יהיה להציע במכרז דנן ,מוגבל עד ל 20% -על מחיר הקבוע בכתב האומדן.
(ראה סעיף  – 12תמורה)
 1.4פרסום וקבלת מסמכי המכרז –
 1.4.1פרסום פומבי :
מסמכי המכרז ,מופיעים באתר האינטרנט של הועדה  ,ממועד פרסומם הפומבי  ,מיום ד' ה. 29.06.2022 -
 1.4.2קבלת אוגדן מסמכי מכרז –
אוגדן מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי תאגיד מעיינות החוף בע"מ ,ברח' קרן היסוד  - 62קרית ביאליק,
החל מיום  29.06.2022בימים א' עד ה'  ,בין השעות  09:00ועד . 17:00
 1.4.3הורדה מאתר התאגיד :
את כל מסמכי המכרז ניתן להוריד בשלמותם ,לרבות הנספחים והצרופות מאתר האינטרנט של התאגיד
בכתובת . www.ma-a.org.il
 1.5מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות שייחתם עם הזוכה ויראו אותם לצרכי קיומו
כמקשה אחת .מובהר כי כל התקנות ,הנספחים ,המפרטים הטכניים 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 העבודות מותנה בקבלת אישור מהממונה על תאגידי המים והביוב ברשות המים .במידה ולא יתקבל
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.
 1.8הקבלן הזוכה יבצע את כל העבודות נשוא המכרז כנדרש בכל אחת מאתרים המפורטים מטה ,בתקופת בצוע
העבודות  ,כפי שנקבע ( ,ראה סעיף  – 11תקופת ההתקשות ).
אתר  - 1תחנת סביניה  /בן גוריון.

אתר  - 2תחנת ויצמן.

אתר  - 3תחנת ביאליק דרום.

 1.9בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין מסמכי החוזה בינם לבין עצמם ,יקבעו המסמכים
לפי סדר העדיפות הבא:
א .עדיפות לצרכי תשלום -
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 -
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 המכיל פרקי מינהלה ותנאי השתתפות במכרז ,תצהירים ונספחים
חוזה התקשרות ,כתב כמויות  ,מפרט טכני ותכניות עבודה.
_______________________________________________________________________
מציע אשר הצעתו 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"
התאגיד כזוכה במכרז ונחתם עימו חוזה התקשרות.
_______________________________________________________________________
עובד התאגיד או כל אדם שמינה התאגיד לפקח על ביצוע מטלות והתחייבויות
"המפקח"
הקבלן .מובהר כי כל סמכות הנתונה בחוזה זה עפ"י כל דין למהנדסת התאגיד ,
תהיה נתונה באותה מידה למי שהוסמך מטעמה.
_______________________________________________________________________
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  ,התחייבויותיו ,איכות ביצוען
"שכר החוזה"
עמידה בלו"ז הקבוע לסיומן  ,והכל כמתואר ומפורט במסמכי המכרז דנן.
_______________________________________________________________________

 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 סעיפי המכרז 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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 .3תנאי סף ( :כשרויות המציע)
מובהר בזאת כי קבלן משנה המוצע לביצוע העבודות נשוא החוזה נדרש לקיים את האמור בכל מסמכי
המכרז ,וקיבל אישור על כך מהתאגיד ,בכתב ומראש .דין זהה יחול גם על קבלן המשנה ובתנאי שקבלן
המשנה מקיים את כל התנאים כנדרש מהמציע עצמו ובכפוף להתחייבות קבלן המשנה והמציע ,להמצאת
הסכם דברים חתום ביניהם  ,אשר אומת ואושר ע"י עו"ד.
 3.1רשאי להשתתף במכרז מי שבמועד האחרון להגשת הצעות מקיים את כל התנאים (במצטבר) שלהלן:
כל אדם ,גוף ,עוסק מורשה או תאגיד ,הרשום כדין במדינת ישראל ,ומקום מושבו בשטחי מדינת ישראל.
לעמידה בתנאי סף זה ,נדרש לצרף מסמכי התאגדות מרשם החברות או אישור רישום כעוסק מורשה,
"נאמן למקור" המעיד על כך.
 3.2המשתתף הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 -והתקנות,
הצווים והכללים שעל פיו ,בהיקף ובסיווג מתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים לביצוע העבודות נשוא
המכרז ,על כל חלקיהן .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע להיות קבלן רשום בסיווגים הבאים
במצטבר:
ענף ראשי  -מערכות אלקטרומכאניות בתחנות השאיבה (ללא המבנה).
סימול ענף  ,500 -בסיווג כספי ב. 2-
יש לצרף להצעה העתק רישיון קבלן תקף "נאמן למקור" ,מאומת ומאושר כדין ע"י עו"ד ,מובהר כי לא
יתקבלו אישורים זמניים .
 3.3ניסיון קודם :
למציע ניסיון מוכח כקבלן ראשי אשר ביצע לכל הפחות ( )10עבודות אספקה והתקנות קודמות ,של
משאבות בתחנות שאיבת ביוב ברמת תקן ויכולות ביצוע טכניים ,כמאופיין במפרט הטכני הרצ"ב בחמש
השנים ( ,)5שקדמו למועד פרסום מכרז זה ,עבור 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') שיכלול רשימת תאגידי המים /
רשויות 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 ומאיכות עבודתו.
 3.4למציע בית מלאכה מורשה לשיפוץ ו/או החלפת חלקי משאבות ,לרבות מחסן חלקים עיקריים  /חיוניים
הנדרשים לצורך תחזוקה שוטפת ,הפועל עפ"י חוק רישוי עסקים וברשותו רישיון עסק תקף.
או לחילופין -ברשותו הסכם התקשרות תקף לקבלת שירותים אלו מבית מלאכה כאמור בס"ק ( )3.4דלעיל,
המציע נדרש לצרף להצעתו הסכם תקף .מובהר כי תאגיד מעיינות החוף רשאי (אך לא חייב) לערוך ביקור
בבית המלאכה  ,להתרשמות ולאימות האמור בהצהרת המציע.
 3.5ערבויות מכרז :
להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי תלויה ובלתי מותנית צמודת מדד מבנק ישראלי
לפקודת "מעיינות החוף  -תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ" בנוסח זהה למצ"ב (כנספח ג' ,)1ע"ס כספי של
( ₪ 30,000שלושים אלף) בתוקף עד יום שני  ,ה( 24.10.2022 -להלן" :ערבות מכרז") .
סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש והתאגיד יהיה רשאי להורות על חילוט ערבות המכרז
כולה או חלקה ,אחרי שנתן למשתתף הזדמנות להשמיע את טענותיו ,היה והמשתתף לא יעמוד באיזו
מהתחייבויותיו עפ"י המכרז או אם התקיים אחד מאלה:
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5

המשתתף נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
המשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
המשתתף חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
המשתתף סרב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים במסגרת סמכותה עפ"י תנאי המכרז.
לאחר בחירתו כזוכה במכרז המשתתף-הזוכה לא פעל לפי ההוראות במכרז המהוות תנאי מוקדם
ליצירת ההתקשרות של התאגיד עימו.

מציע זוכה יידרש להחליף ערבות מכרז לערבות ביצוע בנוסח זהה לחלוטין לנוסח שבנספח ג' שיהיה 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") .
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 3.6רשימת פרטי ציוד מוצע :
המציע נדרש לצרף רשימת פרטי ציוד מוצע  ,כנדרש בסעיף  18למפרט הטכני המיוחד  ,לכל תחנה בנפרד :
 תחנת סביניה  /בן גוריון.
 תחנת ויצמן.
 תחנת ביאליק דרום.
 3.7הבהרות בקשר עם קיום תנאי סף :
למען הסר 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 אחר 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.

 .4צרופות (דרישות נוספות מהמשתתפים בהליך שאינן תנאי סף) :
להצעתו ,יצרף המציע את המסמכים הבאים (זאת בנוסף למסמכים הנדרשים בסעיף : )3
 4.1אישור עוסק מורשה  -המעיד על רשום לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו ,1975 -כעוסק מורשה המגיש
דו"חות תקופתיים שוטפים בגין מס ערך מוסף( ,להלן" :חוק 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 פנקסי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה-נוסח
חדש ,או שהוא פטור מניהולם ,.חוק 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 יצרף המציע
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 התעודה ואישור הר"מ ,חתומים ע"י עו"ד או רו"ח ומאושרים
כעותק כנאמן למקור :
 4.4.1תעודת ההתאגדות של התאגיד .
 4.4.2אישור בדבר שמות בעלי זכות החתימה בשם התאגיד.
 4.5רתכים מוסמכים :מציע יצרף להצעתו רשימה שמית של צוות רתכים אשר ישולבו בכל עבודות ריתוך
צנרת בהחלפת והתקנת המשאבות .מובהר כי רק רתכים בעלי תעודות הסמכה לעבודות ריתוך צנרת מים
שניתנו על ידי " צינורות מזרח תיכון "ו/או "מקורות" ,ישולבו בעבודות הנחת הצנרת( .יש לצרף אישור
הסמכת רתך  -להצעה המוגשת ) .
 4.6אשרור עמודי ההצעה  :על המציע לחתום בתחתית כל עמוד במקום המיועד לכך ,לרבות דפי הוראות אלה
ועמודי ההסכם ההתקשרות .פרט למקומות אותם המציע נדרש למלא ,לא ישנה  ,לא יוסיף או ימחק המציע
מתוכן מסמכים אלה .הצעה שלא תיחתם ע"י המציע ו/או לא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים
כמפורט בתנאי הסף לרבות המצאת הערבות המוזכרת בסעיף  3.5לעיל בנוסח הנדרש ,או לא ימולא פרק
הצעת המחיר במלואו ,לא תובא כלל לדיון.

 .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 וחתימה מאשרת קבלה על טופס  -מסירת מסמכי מכרז .
 5.2משתתף 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.
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 .6מפגש מציעים וסיור קבלנים  -חובה !
 6.1פגש מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום ג'  ,05.07.2022 ,נפגשים במשרדי התאגיד  ,רח' קרן היסוד , 63
קריית ביאליק .במהלך הפגש יסיירו המשתתפים בשלושת אתרי העבודה  .התאגיד יערוך רישום נוכחות
מציעים בכל אחד מאתרי העבודה  ,כל משתתף יחתום על דף נוכחות בכל אתר בנפרד.
השתתפות במפגש  -חובה .לאחר המועד הקבוע דלעיל ,לא ייערך מפגש נוסף ו/או פרטי למי מהמציעים.

 .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 ב' ,11.07.2022 ,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
לאחר מועד דלעיל לא תתקבלנה שאלות נוספות .התאגיד ישיב מענה בכתב לכל פונה וישלח עותק
מתשובתו גם ליתר המשתתפים בהליך התיחור  .מציע יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי
בהירות ,שגיאות ,אי התאמות ,טעות וכיו"ב לגבי כל עניין שבו לא ביצע פניה כאמור.
 7.2נציגת התאגיד לקבלת שאלות ההבהרה הינה :הגב' קדוש זהבה – מנהלנית הועדה  ,טל' .073-2331000 :
כל משתתף מתבקש לאמת טלפונית עם נציגת התאגיד  ,כי פנייתו אכן התקבלה במשרדי התאגיד.

 .8אופן ומועד הגשת הצעות

 8.1המועד האחרון הקבוע להגשת הצעות במסירה ידנית בלבד ! לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד  ,לא
יאוחר מיום ב'  ,25.07.2022לא יאוחר משעה  .14.00ההצעה תוגש במעטפת סגורה וחתומה ותכיל את כל
מסמכי המכרז החתומים ע"י המציע כחוק.

 8.2התאגיד רשאי לדחות מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתו .הודיע התאגיד על דחיית מועד ההגשה ,
ייחשב המועד החדש שנקבע בהודעה המאוחרת יותר של התאגיד ,כ"מועד האחרון" להגשת הצעות במכרז
זה ,לכל דבר ועניין .בכפוף לסמכויותיה ולשיקול דעת ו דת המכרזים  ,הצעות אשר לא תימצאנה בתיבת
המכרזים במועד האחרון ו/או תגענה לאחר המועד האחרון להגשה ,תפסלנה.
 8.3אין לשלוח מעטפת הצעה בדואר ישראל  ,שירותי שליחים וכדו'.

.9

בחינה ובחירת הצעה מיטבית

 9.1שלב א'  -עמידה בתנאי סף
בתחילה תבחן ועדת המכרזים את עמידת המציעים בכל תנאי ודרישות הסף המוגדרות בסעיף 3
לעיל .הצעה שלא תעמוד בדרישות תנאי הסף כאמור תפסל על הסף ,לא תיבדק ולא תובא לדיון
ו/או להשוואה עם מציעים אחרים
 9.2שלב ב'  -בדיקה איכות הצעה
והועדה תבחן ותאמת התצהירים ,האישורים והנספחים ,שהגיש כל מציע שהצעתו עמדה בתנאי
הסף  ,תוך מתן ציון משוקלל (למחיר  +לאיכות) הציון ייקבע לפי משקלות יחסיות כדלקמן:
 9.2.1משקל מחיר – 40%
 9.2.2משקל איכות – 60%
 9.3שלב ג'  -בחירת זוכה במכרז
הזוכה ייקבע בהתאם לציון משוקלל הגבוה ביותר וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים
לפסול כל הצעה מחמת חוסר סבירות ו/או כל נימוק סביר אחר.
 9.4אופן חישוב ושקלול ההצעות
א .מרכיב הצעה הכספית/המחיר = ( )Pהציון למרכיב הכספי/מחיר לכל הצעה יתבסס על הנוסחה הבאה:
סה"כ עלות ההצעה הזולה ביותר
סה"כ עלות ההצעה הנבדקת

 (P) = 40% Xנקודות
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ב .מרכיב האיכות של ההצעה יתבסס הפרמטרים שבטבלה להלן:
אמת מידה

משקל
ב%

ניסיון מקצועי
למציע ניסיון מוכח כקבלן
ראשי שביצע לכל הפחות
( )10עבודות אספקה
והתקנות קודמות

אופן הניקוד

תיאור

פרויקטים קודמים בשווי של עד  500אלף ₪
(כולל מע"מ) שבוצעו ע"י המציע במהלך 5
השנים שקדמו לפרסום מכרז זה
25%

(כנדרש בתנאי סף )3.3

פרויקטים קודמים בשווי של  500אלף  ₪עד
 1מיליון ( ₪כולל מע"מ) שבוצעו ע"י המציע
במהלך  5השנים שקדמו לפרסום מכרז זה
פרויקטים קודמים בשווי מעל  1מיליון ₪
(כולל מע"מ) שבוצעו ע"י המציע במהלך 5
השנים שקדמו לפרסום מכרז זה

התרשמות כללית מהמציע
לביצוע שירות נשוא
המכרז

נק' אחת ()1
לכל פרוייקט
________________
שתי נק' ()2
לכל פרוייקט
_______________
שלוש נק' ()3
לכל פרוייקט

לקוחות ( :יש לצרף רשימת לקוחות )

25%

בית מלאכה מורשה ,למתן
שרות להתקנת המשאבות,
אחריות וזמינות ושירות
טכני בשטח ,ואחזקה
במלאי

10%

ציון משוקלל מקסימאלי

60%

רשויות מקומיות

שתי נק' ()2
לכל לקוח

תאגידי מים וביוב

שתי נק' ()2
לכל לקוח

מפעלי תעשייה

נק' אחת ()1
לכל לקוח

למציע בית מלאכה מורשה למתן שירות
בבעלות פרטית של המציע.

 10נק'

למציע בית מלאכה מורשה למתן שירות
בבעלות קבלן משנה של המציע.

 5נק'

 9.3ככל שימצא כי מסמכים ו/או אישורים אשר אינם מהווים תנאי הסף לוקים בחסר ו/או נדרש תיקון ו/או
השלמות תודיע על כך ועדת המכרזים למציע בכתב להשלימן ,לרבות קבלת הבהרות ,המצאת מסמכים ככל
שייווצר לצורך להשלמת הליך הבדיקה .בסיום הבחינה תונח בפני הוועדה המלצת יועץ המכרזים בדבר
זהות המציע הכשיר המיטבי והמציע הכשיר השני .
 9.4התאגיד יודיע בכתב למציע שהצעתו נמצאה כמיטבית על זכייתו במכרז .מיד בסמוך לבחירת המציע הזוכה
יודיע התאגיד למשתתפי המכרז אשר לא זכו בו  ,להגיע למשרד על מנת לקבל חזרה את הערבות
שהומצאה על ידם בהקשר עם השתתפותם במכרז .

 .10סייגים למכרז
 10.1לתאגיד הסמכות לפנות לזוכה ה חלופי למקרה בו מכל סיבה שהיא ההתקשרות עם הזוכה המקורי לא תצא
אל הפועל  ,או אם 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.
 10.2התאגיד שומר לעצמו את הזכות עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לפסול 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.
 10.3לתאגיד הזכות לבטל את המכרז ולפרסם מכרז חדש בקרות האמור בס"ק  .10.2 – 10.1המציעים יהיו
מנועים לטעון ו/או לתבוע אם וכאשר יחליט כך התאגיד .
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 .11תקופת ההתקשרות
 11.1תחולת ההסכם ותקופת ההתקשרות תהא למשך שמונה חודשים ( )8ממועד חתימה על ההסכם ההתקשרות
(להלן" :תקופת ההתקשרות ").
 11.2המציע 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)
 12.1מסמכי מכרז זה כוללים כתב כמויות (להלן "האומדן") כפי שתומחר על ידי התאגיד .במסגרת הצעתו ,על
הקבלן לציין את שיעור ההנחה שהוא מציע ביחס לסכום הכולל של האומדן דהיינו לסכום הביצוע של כל
העבודות נשוא ההסכם .שיעור ההנחה מוגבל עד  20%על מחירי היחידה.
 12.2שיעור ההנחה המוצע יצוין ב , % -סכומי התמורה הסופיים יקבעו לאחר הפחתת שיעור ההנחה ממחירי
היחידה המצוינים בכתב הכמויות ואשר אושרו ע"י ועדת המכרזים של 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 מהמפקח 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 .
 12.5החשבוניות תבדקנה ע"י המפקח ולאחר אישורן  ,תועברנה לגזברות התאגיד ,לצורך ביצוע תשלום.
 12.6מס ערך מוסף יחול ויתווסף כחוק בהתאם לשיעורו במועד התשלום.

 .13הבהרות להגשת הצעה :

 13.1משתתף ימלא את טופס הצעת המשתתף המצ"ב בקובץ ד' וינקוב באחוז הנחה בשיעור אחיד לכל המחירים
המצוינים בכתבי הכמויות .הצעת המשתתף תהה נקובה באחוז הנחה בלבד (לרבות  ) 0%ולא באחוז תוספת.
הצעה שתנקוב באחוז תוספת – תיפסל.
 13.2מובהר כי שיעור  %ההנחה שינקוב המשתתף בהצעתו ,יגלם את כל העבודות ,החומרים ,ההוצאות והעלויות
הכרוכים בביצוע העבודות ,ומילוי כל התחייבויות המשתתף לפי ההסכם.
 13.3כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד.

 .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 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 שיעור ההנחה ,הנקוב בהצעתו שתהווה תמורה מלאה
והוגנת.
 14.4נכונות הצהרת 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' 08/2022
לנוחיות המציע ,להלן ריכוז לו"ז הפעילויות בהליך מכרז זה:
מכרז פומבי מס' 08/2022

"אספקה התקנה והחלפת משאבות בתחנות שאיבת ביוב  -ברחבי קריית ביאליק"

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 ב' ,11.07.2022 ,עד השעה .14.00
בקובץ  WORDבלבד ,לדוא"ל zehavak@ma-a.org.il

השבת מענה לשאלות
הבהרה ע"י נציגת התאגיד

לא יאוחר מיום ה' ,14.07.2022 ,עד השעה 14.00
גב' נילי דגן – מהנדסת התאגיד  :טל' . 073-2331000

ערבות בנקאית

ע"ס ( 30,000שלושים אלף  )₪בתוקף עד יום ב' .24.10.2022 ,

מועד אחרון להגשת הצעה

במעטפת מכרז סגורה וחתומה ובמסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים המוצבת
במשרדי התאגיד.
לא יאוחר מיום ב'  ,25.07.2022עד השעה . 14.00
(חל איסור מוחלט לבצע מסירה באמצעות דואר או שרותי שליחים! )

פתיחת תיבת מכרזים

יום ב'  ,25.07.2022בשעה . 14.30

בכבוד רב
גידי שילה
מנכ"ל מעיינות החוף
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מכרז פומבי מס'08/2022 :

"אספקה התקנה והחלפת
משאבות בתחנות שאיבת ביוב
בקריית ביאליק"

קובץ ב'
נספחים ותצהירים
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נספח א' – הצהרת המציע
לכבוד
מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

תאריך __________ :

הנדון :מכרז " - 08/2022אספקה התקנה והחלפת משאבות בתחנות שאיבת ביוב  -ברחבי קריית ביאליק"
אני הח"מ _______________ נושא ת .זהות מספר ___________ שמעני ___________________ :
המורשה מטעם (שם הגוף המשפטי) ___________________________ח.פ/ע.מ ___________________
עושה תצהיר זה בתמיכה להליך הגשת הצעתי למכרז פומבי מס'  , 08/2022לאחר 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 מצרפים בזאת ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי תלויה לפקודת התאגיד
ע"ס ( ₪ 30,000שלושים אלף)  ,בתוקף עד  24.10.2022ועד 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 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'  08/2022הנני 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 העבוד ה 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.

ולראיה באתי על החתום :

מורשה חתימה שם _____________________ חתימה וחותמת __________________
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

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 ( ₪ 30,000שלושים אלף) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד
כמפורט מטה להלן" :הפרשי הצמדה") זאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס' 08/2022 :שנושאו :
"אספקה התקנה והחלפת משאבות בתחנות שאיבת ביוב  -ברחבי קריית ביאליק"
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  24.10.2022ועד בכלל  ,דרישה שתגיע אלינו
אחרי תאריך זה לא תענה.
 לאחר יום  24.10.2022ערבות 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

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 (להלן" -הפרשי הצמדה")
זאת בקשר עם זכייתנו במכרז פומבי – מס'  08/2022שנושאו:
"אספקה התקנה והחלפת משאבות בתחנות שאיבת ביוב-ברחבי קריית ביאליק" ולהבטחת ביצוע כל עבודות
נשוא המכרז  ,בהתאם לאמור בחוזה ההתקשרות.
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
הס כום 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

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 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

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,

___________
תאריך

_______________
שם רואה החשבון

______________
חתימה  +חותמת

 .1לעניין תצהירי 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

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

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

נספח ח'
תצהיר אודות ניסיון קודם
אני הח"מ____________________ ,מצהיר/ה בזה כי ביצעתי אספקה התקנה והחלפת משאבות בתחנות
שאיבת ביוב לגופים הר"מ :
מהות העבודות  /מטלות נדרשות

שם הלקוח
(תאגיד מים וביוב  ,רשות מקומית  ,מפעל תעשייתי )
1
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

טל'  /נייד

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

שם הלקוח
(תאגיד מים וביוב  ,רשות מקומית  ,מפעל תעשייתי )

היקף כספי

מהות העבודות  /מטלות נדרשות

2
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

טל'  /נייד

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

שם הלקוח
(תאגיד מים וביוב  ,רשות מקומית  ,מפעל תעשייתי )

היקף כספי

מהות העבודות  /מטלות נדרשות

3
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

טל'  /נייד

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

שם הלקוח
(תאגיד מים וביוב  ,רשות מקומית  ,מפעל תעשייתי )

היקף כספי

מהות העבודות  /מטלות נדרשות

4
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

טל'  /נייד

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

שם הלקוח
(תאגיד מים וביוב  ,רשות מקומית  ,מפעל תעשייתי )

היקף כספי

מהות העבודות  /מטלות נדרשות

5
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

טל'  /נייד

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)
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היקף כספי

קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מהות העבודות  /מטלות נדרשות

שם הלקוח
(תאגיד מים וביוב  ,רשות מקומית  ,מפעל תעשייתי )
6
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

טל'  /נייד

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

שם הלקוח
(תאגיד מים וביוב  ,רשות מקומית  ,מפעל תעשייתי )

היקף כספי

מהות העבודות  /מטלות נדרשות

7
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

טל'  /נייד

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

שם הלקוח
(תאגיד מים וביוב  ,רשות מקומית  ,מפעל תעשייתי )

היקף כספי

מהות העבודות  /מטלות נדרשות

8
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

טל'  /נייד

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

שם הלקוח
(תאגיד מים וביוב  ,רשות מקומית  ,מפעל תעשייתי )

היקף כספי

מהות העבודות  /מטלות נדרשות

9
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

טל'  /נייד

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

שם הלקוח
(תאגיד מים וביוב  ,רשות מקומית  ,מפעל תעשייתי )

היקף כספי

מהות העבודות  /מטלות נדרשות

10
פרטי איש הקשר/המפקח
מטעם הלקוח

טל'  /נייד

מועד ביצוע העבודות
(משנה עד שנה)

היקף כספי

ולראיה באתי על החתום :

_____________________
חותמת וחתימת המציע

________________
תאריך

23

קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

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  2021 , 2020 ,2019בוקרו  /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 2021 ,2020 ,2019
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 2021 ,2020 ,2019
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  2019,2020,2021בקשר 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 ( ₪ _________________ : 2019במילים)____________________________________ :
שנת ( ₪ _________________ : 2020במילים)____________________________________ :
שנת ( ₪ _________________ : 2021במילים)____________________________________ :
לראיה באתי על החתום :

_____________________
חותמת וחתימת רו"ח מבקר

________________
תאריך
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

נספח י'  -תצהיר עריכת ביטוח
(נספח זה יוגש לתאגיד מעיינות החוף בע"מ ע"י המציע הזוכה במעמד חתימת החוזה)
ביטוחי המבוטח
 .1מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על
חשבונו  ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ,החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה
הסופית של העבודות ויציאת הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן מאתר העבודות ,את הביטוחים המפורטים להלן
(להלן" :ביטוחי המבוטח").
לדרישת התאגיד ,על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידו ,כל גורם או בעל זכויות
שלתאגיד קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח ,או כמוטב
לתגמולי הביטוח.
היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא ,על הקבלן חלה החובה
לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית ,ולשלוח לתאגיד את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.
 .2מוסכם ,כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' (ביטוח רכוש) לביטוח העבודות הקבלניות להלן,
התאגיד הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על-פי הפרק .תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום
הנזק.
 .3ללא כל דרישה מצד התאגיד ,על הקבלן להמציא לידי התאגיד  7ימים לפני מועד תחילת העבודות/ממועד
החתימה על הסכם זה ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת הקבלן לאתר העבודות ,אישור קיום ביטוח,
חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון 2019-1-
( 6להלן" :אישור ביטוחי המבוטח").
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,על הקבלן להמציא לידי התאגיד את אישור ביטוחי הקבלן
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,או למשך תקופה
נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול
בו שינוי לרעה ,על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני
מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה ,לא
תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם,
מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים .מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות
כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר
למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש .בנוסף מוסכם
במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור
בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
 .4על הקבלן לקיים את כל תנאי הביטוח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא שביטוחיו
יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות הקבלן לקיימם .כן מתחייב הקבלן להודיע לתאגיד מיד על כל
אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם הקבלן ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר
יוחלט על-ידי הקבלן להגישה למבטחים.
למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי על הקבלן לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית
הנקובים בביטוחי הקבלן .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי התאגיד מכל סכום שיגיע לקבלן על פי
הסכם זה.
 .5התאגיד רשאי לבדוק את אישור ביטוחי הקבלן שיומצא כאמור לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי או תיקון
שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף ביטוח זה .מוסכם בזה במפורש כי אין
בעריכת ביטוחי הקבלן  ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם
ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי הקבלן למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי
על התאגיד ו/או על מי מטעם התאגיד ו/או לצמצם את אחריות הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי הקבלן לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על הקבלן
לגרום לשינוי ביטוחי הקבלן על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
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 .6מ וסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה ,הינה
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,שאינה פוטרת אותו ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי
דין .לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי התאגיד ו/או כלפי מי מהבאים מטעם התאגיד בכל הקשור
לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי
הקבלן.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי הקבלן לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על הקבלן
לגרום לשינוי ביטוחי הקבלן על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
הפרת תנאי ביטוחי הקבלן וההתניות בהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי הקבלן ו/או מי
מטעם הקבלן לא תגרע מזכויות התאגיד לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים
לביטוחיו ,רשאי הקבלן לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו .בכל ביטוח רכוש נוסף
ו/או משלים שייערך על-ידי הקבלן  ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי התאגיד
ו/או כלפי מי מטעם התאגיד ו/או כלפי מפקח/מנהל הפרויקט ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון .בכל
ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי הקבלן יורחב שם המבוטח לכלול את התאגיד ,מפקח/מנהל
הפרויקט ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .7הקבלן פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את התאגיד ואת הבאים מטעם מבקש האישור ,את המפקח/מנהל
הפ רויקט ,וכן את הקבלנים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם של
הקבלנים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח),
מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-ידי הקבלן ו/או על-ידי מי מטעם ו/או
עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודות (ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,לרבות משאיות ,כלי רכב ,צמ"ה ,נגררים וכלי שינוע כלשהם) ,וכן מאחריות לאבדן
או נזק אשר הקבלן זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה (או
שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת
תנאי הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .8בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל ,מוסכם כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף 13.2
להלן ,ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם הקבלן ו/או קבלני משנה מטעם הקבלן ,בניגוד
לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,מתחייב הקבלן לשפות את התאגיד ו/או מי מטעם התאגיד ,בכל
תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם ,לרבות הוצאות משפטיות.
על הקבלן חלה האחריות כלפי התאגיד ו/או כלפי מי מטעם התאגיד וכן כלפי מי מטעמו בגין תגמולי ביטוח
שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי הקבלן ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעם הקבלן.
לתאגיד הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם לתאגיד בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם
לשיקול הדעת הבלעדי של התאגיד.
 .9למען הסר ספק ,מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא
ישחרר את הקבלן מהאחריות המוטלת עליו על פי הסכם זה או על פי דין לרבות ,במקרה שהביטוח אינו
מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או
נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר ,בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.
 .10הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים ,עובדים וקבלנים מטעם הקבלן .כן מתחייב הקבלן לוודא
במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה ,על הקבלן לוודא כתנאי
לתחילת העסקתם ,כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה ,בשינויים המחויבים
בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן או לתקופה מאוחרת יותר
על פי המוגדר בסעיף זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן נושא באחריות כלפי התאגיד ביחס לעבודות ,בין אם בוצעו
באמצעות הקבלן ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם הקבלן ,והקבלן יישא באחריות לשפות ו/או
לפצות את התאגיד בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על-ידי קבלן המשנה ,בין אם
אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי הקבלן ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם הקבלן ובין אם לאו.
מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי
מטעמם ,באחריות הקבלן לשפות את התאגיד ו/או מי מטעם התאגיד בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו
בהם ,לרבות ההוצאות המשפטיות.
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 .11על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה ,אבדן
או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה
לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה)
התשס"ז .2007 -בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,באחריות הקבלן למלא אחר כל
דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי ,הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים
וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע
העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 .12לא ערך הקבלן את ביטוחי הקבלן כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או
במועדם ,תהא לרשות התאגיד הזכות ,אך לא החובה ,לערוך (אם וככל שיוכל) את ביטוחי הקבלן או חלק
מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך (במפורש לרבות
דמים ,ריבית והפרשי הצמדה וריבית).
כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של התאגיד עקב הפרת התחייבות הקבלן לערוך את ביטוחי הקבלן,
יחולו על הקבלן בלבד ,ולתאגיד תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע לקבלן ,בצירוף
הפרשי הצמדה וריבית כדין וזאת מבלי לגרוע מזכותו של התאגיד לכל סעד אחר .מוסכם בזאת כי הזכות
לערוך ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם.
 .13ביטוחי הקבלן:
 .13.1ביטוח העבודות הקבלניות
שם המבוטח :הקבלן ,התאגיד ,קבלנים ,קבלני משנה ,מפקח/מנהל הפרויקט (למעט אחריותם
המקצועית היה ואינם עובדי המבוטח) ,וכן כל גורם או בעל זכויות שלתאגיד קיימת התחייבות
כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח ,או כמוטב לתגמולי הביטוח.
הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של  24חודשים ("תקופת התחזוקה").
 .13.1.1פרק א'  -נזק לרכוש  -ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים
שייגרמו לעבודות ,במלוא ערכן ,במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה או גילוי נזק לעבודות
שמקורו בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת התחזוקה.
סכום הביטוח ₪ __________________ :כולל/לא כולל מע"מ (לא יפחת מעלות ההקמה מחדש
על העבודות).
הביטוח יכלול כיסוי במלוא סכום הביטוח לנזקי רעידת אדמה ,נזקי טבע ,נזק עקיף מתכנון לקוי
חומרים לקויים או עבודה לקויה ,פריצה וגניבה והרחבות נוספות כמפורט להלן על בסיס נזק
ראשון ,למקרה ולתקופת ביטוח:
 .13.1.1.1רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך  20% -מסכום הביטוח.
 .13.1.1.2הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק  15% -מהנזק ,מינימום .₪ 100,000
 .13.1.1.3שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים במקרה נזק  15% -מסכום הביטוח,
מינימום .₪ 100,000
 .13.1.1.4רכוש בהעברה  10% -מסכום הביטוח ,מינימום .₪ 100,000
 .13.1.1.5מתקנים כלי עבודה וציוד קל (שאינם כלולים בשווי הפרויקט)  15% -מסכום הביטוח
(מקסימום לפריט בודד.)₪ 30,000 :
 .13.1.1.6מבני עזר זמניים  15% -מסכום הביטוח.
 .13.1.1.7רכוש מחוץ לחצרים  15% -מסכום הביטוח.
 .13.1.1.8נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה  20% -מסכום
הביטוח.
 .13.1.1.9נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי ,חומרים לקויים או עבודה לקויה – במלוא סכום
הביטוח.
 .13.1.1.10פינוי הריסות  20% -מסכום הביטוח ,מינימום .₪ 150,000
 .13.1.1.11הוצאות מיוחדות בגין שינויים ותוספות שיידרשו ע"י הרשויות המוסמכות בעקבות
מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו טרם קרות מקרה הביטוח  10% -מגובה הנזק.
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 .13.1.1.12הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות ,עבודת לילה וחגים והובלות מיוחדות 15% -
מסכום הביטוח.
מוסכם כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות ,הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח
נתונה למבקש האישור בלבד באופן בלתי חוזר ו/או למי שמבקש האישור יורה על כך.
 .13.1.2פרק ב'  -אחריות כלפי צד שלישי  -המבטח חבות על-פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש צד
שלישי הנגרם בקשר עם העבודות בתקופת ביצוע העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה בעת
ביצוע עבודות תחזוקה .הפרק יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת על-פיו נחשב הביטוח כאילו נערך
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .13.1.2.1למען הסר ספק ,רכוש מבקש האישור נחשב לרכוש צד שלישי למעט הרכוש המבוטח
או שניתן היה לביטוח על פי פרק א' של הפוליסה.
 .13.1.2.2הפרק יכלול בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן:
 .13.1.2.3תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי.
 .13.1.2.4חבות בגין נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין
חובה לבטחו בביטוח חובה.
 .13.1.2.5רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך .₪ 600,000
 .13.1.2.6נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים ,צינורות וכבלים תת קרקעיים בגבול אחריות שלא
יפחת מסך .₪ 600,000
 .13.1.2.7גבול אחריות ₪ 6,000,000 :למקרה ולתקופת הביטוח.
 .13.1.3פרק ג'  -אחריות מעבידים  -המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית למי מהמועסקים
בביצוע העבודות ,תוך כדי ו/או עקב העסקתם בתקופת ביצוע או העבודות או במסגרת תקופת
התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה.
הפרק לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,עבודות בגובה ובעומק,
שעות עבודה ,פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.
גבול אחריות ₪ 20,000,000 :לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח.
.13.2ביטוח "כל הסיכונים
המבטח אבדן או נזק פיזי ,לרבות גניבה ופריצה ,לכל רכוש ,ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על
ידי הקבלן או מטעם הקבלן או עבור הקבלן לאתר העבודות ו/או המשמשים את הקבלן לצורך ביצוע
העבודות (ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות) ,על בסיס ערך כינון.
 .13.3ביטוח כלי רכב
 .13.3.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין וביטוח צד שלישי (רכוש) עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות
שלא יפחת מ ₪ 750,000 -בגין נזק אחד.
ביטוח זה יורחב לשפות את התאגיד ו/או המפקח/מנהל ו/או הבאים מטעמם בגין אחריות
שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או הבאים מטעם
הקבלן  ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח.
 .13.3.2ביטוח מקיף אולם מוסכם כי לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה
ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי (רכוש) ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  7לעיל.
 .13.3.3ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי ,מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי ,הנובע מסיבה
כלשהי ,במלוא ערך כינון .הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה ,שוד ,רעידת
אדמה ,סיכוני טבע ונזק בזדון .הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק
לרכוש בגבול אחריות של  ₪ 750,000בגין כל כלי הנדסי כבד .הביטוח יורחב לשפות את
התאגיד  ,מפקח/מנהל הפרויקט ,בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש
בציוד ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת .מוסכם כי לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד,
ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  7לעיל.
 .13.3.4כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.
המונח "כלי רכב" על-פי סעיף  13.3זה לעיל כולל גם ,אך לא רק ,משאיות ,ציוד מכני הנדסי
נייד ,מנופים ,מלגזות ,גוררים ונגררים ,עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.
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 .13.4ביטוח אחריות מוצר/מקצועית -לכיסוי אחריותו של הקבלן עפ"י דין בגין אובדן ו/או נזק
שייגרמו לכל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות התאגיד) כתוצאה ממעשה או מחדל מקצועי של
הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם ביצוע השירותים וכן עקב מוצרים
שסופקו לו ,לרבות במפורש השירותים ו/או העבודות לאחר מסירתן ו/או חלק מהן.
ביטוח זה יהיה בתוקף החל מיום תחילת מתן השירותים נשוא ההסכם ,ולמשך שבע שנים
לפחות מתום סיום הפרויקט וכל תקופה נוספת המוטלת על הקבלן חבות לפי דין בגבול אחריות
למקרה ובמצטבר ולתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח יורחב לשפות את התאגיד לעניין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן בכפוף לסעיף
אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ,אובדן שימוש ו/או עיכוב
בעקבות מקרה ביטוח ,אובדן מסמכים ,חריגה מסמכות ,הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.
תאריך רטרואקטיבי – שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות.
תקופת גילוי –  6חודשים ,לפחות.
 .14מובהר ומוסכם בזאת ,כי התאגיד יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש של
הקבלן .תגמולי הביטוח שקיבל הקבלן יועברו לקבלן לשם קימום הנזק ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי
של התאגיד.
 .15ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 .15.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי התאגיד ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח הקבלן מוותר על
כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
 .15.2שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי הקבלן ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח
הודעה של המבטח לתאגיד בדבר השינוי לרעה או הביטול.
 .15.3הפרת תנאי ביטוחי הקבלן והתניותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי
הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן לא תגרע מזכויות התאגיד ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי או שיפוי
על פי הביטוחים כאמור.
 .15.4היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח
אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח
חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי התאגיד ו/או הבאים
מטעם התאגיד.
 .15.5היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט .רשלנות רבתי (אם קיים)
יבוטל ,אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק
חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
 .15.6המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי התאגיד וכלפי הבאים מטעם
התאגיד ,וכן כלפי כל אדם או גוף שהתאגיד התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח
לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו ,אולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא
יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .15.7על הקבלן מו טלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות
החלות על פיהן.
 .16הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
לראיה באתי על החתום :

_____________________
חותמת וחתימת הקבלן

________________
תאריך
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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

ממעמד מבקש האישור

אופי העסקה

שם

☐נדל"ן

☐משכיר

מעיינות החוף  -תאגיד
אזורי למים וביוב בע"מ

למלא

☒שירותים

☐זכיין

ת.ז/.ח.פ514420918 .

ת.ז/.ח.פ.

☒אספקת מוצרים

קרן היסוד ,62

מען

שם

קרית ביאליק
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים

☒אחר:

☒מזמין מוצרים

"אספקה התקנה והחלפת
משאבות בתחנות שאיבת ביוב
ברחבי קרית ביאליק"

☐אחר:

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

₪

 302אחריות צולבת

אחריות
מעבידים

ביט

20,000,000

₪

 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
ויחשב מעבידם של הנ"ל
 328ראשוניות
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4,000,000

אחריות
מקצועית

₪

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

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
מכרז " - 08/2022אספקה התקנה והחלפת משאבות בתחנות שאיבת ביוב  -ברחבי קריית ביאליק"
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 ביצוע העבודות נשוא חוזה 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 בביצוע העבודות 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' 08/2022
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'
( 08/2022להלן" :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.
 3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________
חתימת המצהיר
___________________________________________________________________________

אישור
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'08/2022 :

"אספקה התקנה והחלפת
משאבות בתחנות שאיבת ביוב
בקריית ביאליק"

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;

באמצעות המורשה מטעמו מר/גב' ____________ ת.ז_______________ .תפקיד ________
מרח' _________________________ טל' _________________

(להלן" :הקבלן")

הואיל ומעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד") פרסם מכרז פומבי מס' 08/2022
לאספקה התקנה והחלפת משאבות בתחנות שאיבת ביוב-ברחבי קריית ביאליק (להלן" :המכרז").
והואיל וועדת המכרזים בישיבתה מיום ____________ קבעה את הצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז (להלן:
"ההצעה הזוכה") .
והואיל והצדדים הגיעו לגמירות דעת על כל תנאי הסכם זה ומבקשים להסדיר את היחסים המשפטיים בניהם
בהסכם מפורט וממצה בכתב .

לפיכך  ,הוצהר ,הוסכם  ,הותנה  ,נערך ונחתם חוזה זה בין הצדדים כדלקמן:
א .כללי
א 1.המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
א 2.כותרות הסעיפים בגוף החוזה ובנספחיו משמשות לנוחיות בלבד והן לא יפורשו יחד עם חוזה זה.
א 3.נספחי החוזה הם כדלקמן :כל מסמכי המכרז כפי שפורסמו על ידי התאגיד לרבות מסמכי ההבהרות
וההודעות שניתנו במסגרת ההליך ,ככל שניתנו ,וכן הצעת הקבלן ,מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה
א 4.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 5.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 .
_______________________________________________________________________
משתתף שהצעתו נמצאה ע"י ועדת המכרזים  ,כהצעה המיטבית .
"מציע מיטבי"
____________ ___________________________________________________________
קבלן שהצעתו הוכרזה כזוכה במכרז ,ונחתם עימו חוזה התקשרות.
"מציע זוכה"
_______________________________________________________________________
העיר קריית ביאליק במרחבה תבוצענה  ,עבודות נשוא מכרז זה.
"אתר העבודה"
_______________________________________________________________________
כל אדם שהתמנה ע"י התאגיד לפקח על ביצוע מטלות והתחייבויות המעבדה
"מפקח"
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.
( )1הצהרת 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
 1.2ה קבלן 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.
 1.3הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות בבטיחות ,בנוחות ,ביעילות ובדייקנות ,בהתאם לתנאים הכללים
של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.
 1.4ידוע 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 מ תחייב 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
בתאגיד 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 :
 4.1.1ביטוח עבודות קבלניות והקמה עפ"י המפורט בנספח י' המצ"ב.
 4.1.2ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר וצד ג'  ,בנספח י' המצ"ב.
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.

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.
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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 עבודות נשוא חוזה זה
או חלק מהם יתבצעו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן ,יהיה עליו 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 ידו כמפורט באישורי עריכת ביטוח.

4.10

על הקבלן מוטלת האחריות כלפי "התאגיד" ביחס לעבודות במלואם לרבות עבודות שבוצעו או
אמורים היו להתבצע על ידי קבלני משנה ועל הקבלן תחול האחריות לשפות את התאגיד בגין כל
אובדן או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב העבודות שבוצעו או אמורים היו להתבצע 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)
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.
מובהר כי לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המזמין 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.

5.5

הקבלן 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 -
 ,1958פיצויי 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.

5.1

5.4

 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-
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( )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 ביצוע העבודות 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 .
 6.3ערבות הביצוע 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
תחולת הסכם ותקופת התקשרות תהא למשך שמונה חודשים ( )8ממועד חתימת הצדדים על הסכם
התקשרות (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה").
( )8תמורה כספית
 8.1תשלום התמורה יבוצע ,לאחר הפחתת שיעור ההנחה שהוצע ב ,%-סכומי התמורה הסופיים המצוינים
בכתב הכמויות יהוו בסיס לחישוב התמורה.
8.2

בתחילת כל חודש ולא יאוחר מהחמישה ( )5בחודש יגיש קבלן למפקח חשבון בגין כלל העבודות אשר
ביצע בחודש הקודם להגשת החשבון (להלן" :חשבון הביניים") .

8.3

תשלום התמורה יבוצע לאחר קבלת אישור מפקח כי התקיימו כל התנאים והדרישות .היה ומפקח לא
אישר כי העבודות אכן בוצעו ו/או בוצעו באופן חלקי ,אזי תשלום יבוצע בהתאם לקביעת המפקח .

8.4

החשבוניות תבדקנה ע"י המפקח ולאחר אישורן הן תועברנה לגזברות התאגיד ,לצורך ביצוע תשלום.

8.5

מס ערך מוסף יחול ויתווסף כחוק בהתאם לשיעורו במועד התשלום.

( )9הפרות וסעדים
 9.1על 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 הבנקאית ו/או להשלים את ביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר.

 9.3מבלי 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 של
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 -
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 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.
 9.5פיצויים מוסכמים בגין הפרות:
מבלי לפגוע בזכויות התאגיד לפי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן
(כל אחד מהם יקרא להלן" :ההפרה")  ,יגבה התאגיד את הפיצוי המוסכם כפי שנקבע להלן ,וזאת מבלי
שיהיה על התאגיד להוכיח את הנזק שנגרם לתאגיד עקב ההפרה:
 איחור ו/או עיכוב בסיום העבודה ו/או התחלתה  -לכל מקרה  ₪ 1,000עבור כל יום איחור ללא
אישו ר החברה.
 בגין אי ביצוע פקודת עבודה ו/או מילוי הנחיות התאגיד  -לכל מקרה . ₪ 5,000
 בגין השארת פסולת באתר העבודה  -לכל מקרה .₪ 3,000
 בגין ביצוע עבודה באופן לקוי  -לכל מקרה . ₪ 2,000
 בגין ביצוע עבודה לא בטיחותית  -לכל מקרה ₪ 2,000
 9.6הפיצויים והקנסות הקבועים לעיל הינם בנוסף לכל סעד ו/או זכות הנתונים לתאגיד עפ"י החוזה
ו/או עפ"י כל דין.
 9.7מובהר ,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.

10.1

( )12ויתור או שינוי
הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה
12.1
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 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.

( )13תיקון לחוזה
תיקון או תוספת לחוזה יערך בכתב וייחתם ע"י שני הצדדים ,שאם לא כן ,לא יהא להם כל תוקף .
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( )14קיזוז
הקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהוא הנתונים לו עפ"י 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.
( )15שונות
 15.1גילה הקבלן סתיר ה 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 ע"י הצדדים לפני כריתת
חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי במפורש בו ,אין בהם כדי להוסיף על החיובים ו/או הזכויות
הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו  ,כדי לגרוע או לשנותם ,והצדדים לא יהי קשורים בהם החל מיום
כריתת חוזה זה.
( )17סמכות שיפוט
מוסכם בין הצדדים כי לבית המשפט המוסמך בערים קריית ביאליק וחיפה בלבד תהא סמכות
השיפוט הבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתגלו 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
כתובת  :רח' קרן היסוד  , 62קריית ביאליק .

18.2

שם הקבלן ___________________________________________________________ :
כתובת
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____________________________________________________________ :

תצהירי הצדדים (יינתן בפני עו"ד )

מכרז " 08/2022אספקה התקנה והחלפת משאבות בתחנות שאיבת ביוב-ברחבי קריית ביאליק"
 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 עו"ד  /רו"ח

__________
תאריך
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_____________________
חתימה וחותמת

קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

 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.
________________
חותמת התאגיד

_______________
מנכ"ל התאגיד ()1

_______________
גזבר התאגיד ()2

( )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
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________________
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

______________
גזבר התאגיד
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_____________
חותמת התאגיד

__________
תאריך

קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פומבי מס'08/2022 :
"אספקה התקנה והחלפת
משאבות בתחנות שאיבת ביוב
בקריית ביאליק"

קובץ ד'
מפרט טכני
אומדן מתכנן  -הצעת מחיר

ענבל הנדסה בע"מ
GIS

הנדסת מים ,ייעוץ ותכנון
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קראתי והבנתי ________________
חתימה וחותמת המציע

