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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

 2/ד/2019 ’מכרז זוטא מס

 אתר דודאים -ריתוך צנרת ביצוע עבודות 

 תנאים כלליים

"(, מזמינה בזה הצעות מחיר החברה)להלן : " החברה הכלכלית למ.א בני שמעון בע"מ 

)להלן:  צנרת הולכת גז באתר סילוק הפסולת "דודאים" ריתוך עבור ביצוע עבודות

 ."(דודאים"

)שלא יוחזרו(, ורק  כולל מע"מ  ₪ 500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של 

מציע שרכש את מסמכי המכרז יהיה זכאי להגיש הצעה במכרז. את מסמכי המכרז 

 15:00 -08:00בימי חול בין השעות  _______ועד ליום  ______ניתן לרכוש החל מיום 

 אצל הגב' יעל שימן במשרדי החברה.

להיות  ,(קבלנים במצטבר 3)עד  קבלנים קבלן/ כי מכרז זה הינו מכרז לבחירת ,מובהר

ביצוע עבודות כמוגדר מתן שירותי חלק מרשימת הקבלנים שיוכרזו כזוכים לשם 

ידי החברה, במהלך תקופת  במכרז, על פי הזמנות עבודה שתוצאנה מפעם לפעם על

 ההתקשרות, ובאופן המפורט במסמכי המכרז.

, הקבלנים הזוכיםתוכל לפנות אל החברה ל פי מכרז זה, במהלך תקופת ההתקשרות שע

להולכת גז עבודות ריתוך והנחת צנרת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולהזמין ביצוע 

 .בתחומי "דודאים"

הזוכים מקבלן/קבלנים אין במכרז זה התחייבות של החברה להזמנת עבודה כלשהי 

 )ככל שתוזמן(. על ידי החברה לכמות ריתוכים שתוזמןהתחייבות כלשהי ו/או 

בהתאם לביצוע ריתוכים תהיה  ,הצעות המחיר כפי שיינתנו על ידי המציעים השונים

 -ביצוע עבודה על פיעת מחיר להצנרת השונים שמפורטים במכרז זה, וכן הצלקוטרי 

בין קוטרי הצנרת השונים "יום עבודה" שבו יבוצעו ריתוכים ללא צורך באבחנה 

 כמפורט.

שעות בהם יבצע  9כדלקמן: יום עבודה בן  "יום עבודה"לצורך הוראת מכרז זה, יוגדר 

בהתאם להזמנת ריתוכים  הקבלן הזוכה, אשר ייבחר לביצוע העבודות הנדרשות,

ואשר יכול ויהיו מכל אחד מסוגי על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,  עבודה,

 הריתוך המפורטים. 

ככל שהזמנת העבודה תהיה ל"יום עבודה" הקבלן יהיה זכאי לשכר על פי "יום עבודה" 

 ללא כל קשר לסוגי ו/או כמות הריתוכים שייעשו על ידו במהלך יום העבודה.
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

אולם סופו של  ,כי ככל והזמנת העבודה תהיה על פי "יום עבודה" ,יחד עם זאת מובהר 

דבר העבודה תתבצע בפרק זמן הקצר מהגדרת יום עבודה כאמור, התשלום יהיה על פי 

לא תפחת לקבלן התמורה שתשולם בכל מקרה , וכי מתמורת יום עבודה חלק יחסי

יארך פרק  עבודהאם ביצוע האף זאת  ,"יום עבודה"מתמורה השווה למחצית תמורת 

 כאמור. עבודה חצי יוםזמן שאינו מגיע לכדי 

 כללי

על המציע להמציא אישור שהינו עוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ואישור על  .1

 .ניהול ספרים כחוק

המציע יצרף להצעתו אישור על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .2

. כמו כן, המציע יצרף 1976 –התשל"ו  )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,

 להצעתו אישור מרשויות המס על ניכוי מס במקור, בתוקף.

 היה והמציע הינו תאגיד, אזי עליו לצרף להצעתו גם את העתקי המסמכים הבאים: .3

 תעודת התאגדות. .3.1

 תזכיר ותקנון. .3.2

אישור מאת עורך דין או רואה חשבון על מורשי החתימה בתאגיד ועל  .3.3

 ימה בתאגיד.זכויות החת

החברה זכאית שלא לבחור במציע כקבלן זוכה, גם אם הצעתו תהא הזולה ביותר  .4

יש ולחברה ו/או למ.א בני שמעון ו/או המטיבה ביותר עם החברה וזאת במקרה 

ו/או מי  םניסיון שלילי קודם עם המציע בפרויקטים קודמים שהמציע ביצע עבור

הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי  ו/או ניסיון שלילי קודם של מזמין, םמטעמ

 והמוחלט של החברה .

 .העבודות .5

 הנחת, התקנת וביצוע ריתוכים בצנרת השירותים והעבודות שעל פי מכרז זה יהיו

HDPE  להולכת גז באתר סילוק הפסולת "דודאים", בתוואי כפי שייקבע מראש ועל

הממונים  הגורמיםהנדרש על פי הוראות ועל פי פי שיקול דעת הבלעדי של החברה 

 באתר. 

מ"מ,  315הבאים:  בקטרים HDPEהריתוכים המבוקשים יהיו לצנרת  .5.1

  מ"מ. 90וכן  מ"מ 110מ"מ,  160מ"מ,  200

, בין השירותים והעבודות שיבוצעו על ידי הקבלן/הקבלנים הזוכים יכללו .5.2

הוראות היצרן ומפרט ריתוכי הפלסטיק וחיבורי האביזרים על פי השאר 

 הריתוך.
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

 על פני הקרקע. םוקיבוע פלסטיק יחת קוהנ .5.3

ביצוע כל עבודות התקנת וחיבור ראשי הבאר, המגופים, הברזים,  .5.4

, הכל על פי מלכודות מים ואביזרי חיבור כפי הנדרש לביצוע  מושלם

 . צורכי החברה ושיקול דעתה הבלעדי

, למען הסר ספק והבהר, ביצוע העבודות האמורות באופן מושלם יכלול .5.5

 :לצורכי החברהבהתאם 

 ;כל עבודות ריתוך הפלסטיק על אביזריו .5.5.1

קשירה הנחת קווי פלסטיק וקיבועם על פי הקרקע לרבות  .5.5.2

על ידי מוטות ברזל אשר יסופקו על ידי  ההולכה יוקיבוע קו

 ;החברה

ממנכ"ל החברה או ממנהל התפעול של אתר  אישור בכתב .5.5.3

  .רהעל ביצוע מלוא העבודות לשביעות רצונה של החב דודאים

למען הסר ספק יובהר כי תשלום בגין ביצוע העבודות יועבר 

בכפוף לקבלת אישור מנהל התפעול של האתר או מנכ"ל 

 החברה על סיום ביצוע העבודות כאמור.

 הבהרה:

 

כל  חומרי הצנרת ואביזרי הפלסטיק לפי הנדרש לפרויקט יסופקו על ידי 

 .(החברה )מזמינת העבודה

 

על , שירותיםהעבודות ומתן ה זמינים לביצועלהיות המציעים מתחייבים  .5.6

ו זכאי/ים כי התמורה לה יהי -, כמפורט להלן )מובהרפי קריאה

להלן  10"לתמורה המבוקשת " כמפורט בסעיף תהיה בהתאם  /יםןהקבל

 .ולרבות התוספות כמפורט להלן(

קריאה לקבלן, לביצוע עבודות ריתוך קריאה רגילה:  .5.6.1

 .לבימי חו 20:00ועד   08:00שתתבצע בין השעות 

להגיע לאתר דודאים לשם מתן השירותים  המציעים יתחייבו

שעות ממועד קבלת הקריאה הרגילה  8וזאת לכל היותר תוך 

על פי  , כפי שיתבקש על ידי החברה,או כל מועד ארוך יותר

 שיקול דעתה של החברה. 

ו זכאים הקבלן/ים בגין ביצוע עבודות בקריאה רגילה יהי

להלן  10המבוקשת", כמוגדר בסעיף תמורה "לזוכים ה

 .במסמכי המכרז וכן בהסכם ההתקשרות שבין הצדדים
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

קריאה לקבלן שתתבצע בין  יום חול:  -לילהקריאת חירום ב .5.6.2

 (.08:00ועד לשעה  20:00השעות 

להגיע לאתר דודאים לשם מתן  ים/מתחייבים הקבלן/

שעות ממועד קבלת קריאת  4השירותים וזאת לכל היותר תוך 

 לילה. בחירום 

לילה, יהיה בקריאת חירום ביצוע ומתן השירותים על פי בגין 

 50%בצירוף תוספת של  המבוקשת", התמור"זכאי הקבלן ל

 )חמישים אחוז(.

שתתבצע  לקבלן/יםקריאה  קריאת חירום שבתות/חגים:  .5.6.3

 בשבתות/חגים )מכניסת שבת/חג ועד ליציאת חג/שבת(.

להגיע לאתר דודאים לשם מתן ים מתחייב/ים הקבלן/

שעות ממועד קבלת קריאת  2השירותים וזאת לכל היותר תוך 

 חירום שבתות/חגים. 

בקריאת חירום מתן השירותים וביצוע העבודות בגין 

המבוקשת" ה תמור"ליהיו זכאים הקבלן/ים שבתות/חגים, 

 .)מאה אחוז( 100%בצירוף תוספת של 

של קריאת חירום שבתות/חגים בשעות כי במקרה יובהר כי 

הלילה, לא תינתן תוספת נוספת מעבר לתוספת שבת/חג 

 האמורה.

 :/ההצעות הזוכותבחירת ההצעה .6

קבלנים( למתן השירותים  3כאמור, מכרז זה הינו לבחירת קבלנים )עד  .6.1

 שעל פי מכרז זה.

 כל אחד מהמציעים ייתן הצעתו בכל ששת הרכיבים המרכיבים את המכרז: .6.2

נקודות מהניקוד  50עד  –הצעה לתמורה בגין יום עבודה  .6.2.1

 ;Aרכיב  –הכולל במכרז 

נקודות  25עד  –מ"מ  315ריתוך צינור לתמורה בגין  הצעה  .6.2.2

 ;Bרכיב  -מהניקוד הכולל במכרז

נקודות  3עד  –מ"מ  200ריתוך צינור תמורה בגין הצעה ל .6.2.3

 ;Cרכיב  –מהניקוד הכולל במכרז 
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

נקודות  15עד  -מ"מ 160ר ך צינוריתותמורה בגין הצעה ל .6.2.4

 ;Dרכיב  –מהניקוד הכולל במכרז 

נקודות  5עד  –מ"מ  110צינור תמורה בגין ריתוך הצעה ל .6.2.5

 ;Eרכיב  -מהניקוד הכולל במכרז

נקודות מהניקוד  2עד  –מ"מ  90צינור תמורה בגין הצעה ל .6.2.6

 ;Fרכיב  -הכולל במכרז

מהרכיבים  ואחדלכל אחד  בפרק זה יציעו המציעים הצעת מחיר

עבור יום עבודה ועבור ריתוכים בקטרים המפורטים  -המפורטים לעיל

ברה ככל ולא יפורט מחיר לגבי צינור מסוים, תהיה רשאית הח לעיל.

 לפסול את ההצעה.

( A-F )רכיבים 7.1.1 -7.1.6הכספית הזולה ביותר לגבי כל אחד מהרכיבים  ההצעה .7

פציפי, בעוד יתרת ההצעות לגבי כל רכיב תקבל את מלוא הנקודות בגין הסעיף הס

 יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה להצעה שקיבלה את הניקוד המקסימלי.

 תחשיב ניקוד המציעים השונים יהיה באופן הבא:           

 ) הצעת מציע )מכנה(/ הצעה זולה )מונה(( Xניקוד מציע נוסף = ניקוד מקס' לרכיב 

חישוב הניקוד הכולל של מציע יתבצע על ידי סכימת הניקוד אותו יקבל המציע בגין כל 

 אחד ואחד מן הרכיבים שבהצעה:

 F+E+D+C+B+Aניקוד כולל של הצעת מציע = 

לביצוע העבודות ומתן  על מנת לבחור את הקבלנים שיוכרזו כזוכים ושיאושרו .8

החברה תבחר את הצעות שלושת ההצעות בעלות  השירותים שעל פי המכרז,

 ."(ההצעות הטובות)להלן: " הניקוד הכולל הטוב ביותר

בהצעות (, ייעשה ממוצע של התמורה המבוקשת F-A)רכיבים בגין כל רכיב ורכיב .9

הטובות, וכך תיקבע התמורה המבוקשת בגין כל רכיב שבו יצטרך לעמוד כל קבלן 

 "(.המבוקשתהתמורה שיוכרז כזוכה )להלן: "

, יוכרזו כזוכים ובלבד שנתנו ההצעות הטובותשלושת המציעים שהצעותיהם  .10

לכך שהתמורה ימים ממועד פניית החברה,  3בכתב, תוך הסכמתם אישורם ו

 המבוקשת היא תהיה התמורה שתחול על ההתקשרות שבין הצדדים.
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

 המבוקשתלא יאשר את התמורה בעלי ההצעות הטובות, ככל ומי והמציעים  .11

תהיה רשאית החברה לעבור  , הרי שזה לא יוכרז כזוכה ובמקרה שכזהכאמור לעיל

. מציע שכזה יוכרז כזוכה ובלבד שיאשר בכתב למציע הבא מבחינת טיב ההצעה

 לעיל. 11כאמור בסעיף 

קבלנים ויכולה לאשר אף  3מובהר כי החברה לא תהיה חייבת לאשר רשימה של  .12

 רשימה קטנה יותר.

הטובים לא יאשרו את התמורה המבוקשת כאמור, תהיה רשאית ככל והמציעים  .13

החברה לאשר את המציע שהצעתו קיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר 

 "(. התמורה המקוריתכזוכה וזאת על פי הצעתו המקורית )להלן: "

תהיה התמורה  התמורה המבוקשת או התמורה המקורית )בהתאם לנסיבות( .14

בגין ביצוע כל העבודות )לעניין זה  קבלנים הזוכים/ו הקבלן/ההיחידה שיקבל

העלות תכלול, בין השאר, גם את שכר המפעיל/פועלים לרבות כל התנאים 

ו/או כל הפרשת חובה, ביטוחים שונים, סולר, רישיון, עלות הובלה  םהסוציאליי

ו/או שינוע של ציוד כלשהו הנדרש לשם ביצוע העבודות ו/או כל עלות אחרת 

 שחלה(.

חברה יכולה להודיע לקבלן על סיום ההתקשרות ביניהם בכל רגע נתון, בהודעה ה .15

בכתב, מכל סיבה שהיא וללא כל נימוק, ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי החברה 

. אין בסיום ההתקשרות כאמור כדי לגרוע מחובת החברה לשלם לקבלן בעניין זה

 בגין עבודה שבוצעה על ידו בהתאם להוראות הסכם זה.

, בטופס ההצעה, את התמורה המבוקשת בגין כל על המציע למלא במסמכי המכרז .16

. לסכומים ללא מע"מ. המחירים שימלא המציע במסמכי המכרז יהיו רכיב ורכיב

 שהחברה תשלם למציע יתווסף מע"מ כדין.

 –כל הוצאה ו/או עלות שתהיה כרוכה בהכנת ו/או בהגשת הצעת המציע למכרז  .17

 חשבונו בלבד.תחול על המציע ועל 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה בלבד והמציע אינו רשאי לעשות כל  .18

 שימוש במסמכי המכרז, למעט הגשת הצעתו למכרז זה.

העסקת קבלן משנה  ע"י הקבלן הזוכה מחייבת אישור החברה מראש ובכתב אולם   .19

 אין בה כדי לגרוע מהתחייבות הקבלן לעמידה בלוחות הזמנים.

, הם מושאלים לשם הכנת ההצעה והגשתה. יש החברהמכי המכרז הם רכוש כל מס .20

אין להעתיקם  להחזירם עד מועד הגשת ההצעות בין אם הוגשה הצעה ובין אם לאו.

 או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.



8 
 

 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

חודשים ממועד חתימת ההסכם  12למשך  שבמכרז זה תהיה תקופת ההתקשרות .21

   .על ידי החברה

 תנאי תשלום: .22

עבודה שתבוצע על ידי הקבלן בין אם כריתוך ספציפי ובין אם כ"יום  כל .א

עבודה" על פי הזמנת החברה, תירשם ותחתם ביומן עבודה כאשר על הקבלן 

להחתים את מנהל אתר דודאים ו/או כל גורם מוסמך אחר בחברה על ביצוע 

 העבודות.

די נציגי עבודות שלא יירשמו ביומן העבודה ולא יאושרו ב"זמן אמת" על י

 החברה, לא יאושרו לתשלום

בתום ביצוע העבודות ומסירתם לידי החברה, ינפיק הקבלן חשבון בגין  .ב

לחשבון יצורף דו"ח המפרט את העבודות שבוצעו ואשר  התמורה המגיעה לו.

 נרשמו ואושרו ביומן העבודה.

החשבון, לאחר שיאושר על ידי הגורמים המוסמכים בחברה וזאת תוך לא יותר  .ג

 יום. 45יום ממועד העברת הדיווח על ידי הקבלן, ישולם שוטף +  14 -מ

 לא הועבר הדוח במועד, יידחה מועד התשלום. .ד

 התחייבות לעריכת ביטוחים .23

הקבלן מצהיר כי יש בידו פוליסות הביטוח הרלוונטיות בכל האמור לציוד  .24

שלה, אחריות כלפי צד ג', חבות מעבידים וכל פוליסה אחרת נדרשת,  

 יותו שאיננה קשורה לעבודות נשואות הסכם זה.לאחר

 :יטוח על ידי החברהב .24.1

זה או לפי כל דין,  הסכםלפי  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  .24.1.1

 הקבלןעל עצמו אחריות כלשהי כלפי  תנוטל החברהומבלי ש

פוליסות ערכה ו/או תערוך כי  החברהה , מצהירו/או במקומו

"ביטוח )להלן:  ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך

בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות  (עבודות קבלניות"

המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח 

העבודות הקבלניות, תכלול הפוליסה לביטוח העבודות 

 הקבלניות, את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

24.1.2.  

 ביטוח הרכוש -( 1פרק )
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

ייגרמו באתר אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים ש 

 לעבודות במשך תקופת הביטוח.

 אחריות כלפי צד ג' -( 2פרק )

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק  

 לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע.

 פוליסה לביטוח חבות מעבידים –( 3פרק )

"ביטוחי )הביטוחים המצוינים בסעיפים לעיל, יקראו להלן: 

 .(החברה"

/או ם המבוטח בביטוחי החברה יורחב לכלול את הקבלן ש .24.1.3

 קבלני משנה, והקבלן ישתתף בדמי הביטוח של ביטוח זה

אמור להלן. , בהתאם לובכל תשלום והוצאה הקשורים בו

תהיה על ידי בעלויות הביטוח השתתפות הקבלן מוסכם כי 

( אחוז 0.4פרומיל ) 4 -ניכוי משכר החוזה, של סכום השווה ל

 אחר שיגיש הקבלן למזמין.סופי או ל חשבון חלקי או מערך כ

על פי החוזה,  הקבלןבכפוף למילוי כל התחייבויותיו של  .24.1.4

( של 1מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח, המבוטח על פי פרק )

)זולת אם מקרה  לעבודות נשוא חוזה זה ביטוחי החברה

הביטוח אירע בשל מעשה ו/או מחדל רשלני ו/או זדוני של 

 קבלןלהעביר ל החברה ת, מתחייב/או מי מטעמו(ו הקבלן

כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת 

( עד ולאחר ניכוי ההשתתפות העצמית המבטח )אם יתקבלו

לסכום הדרוש לשם שיקום האובדן או הנזק לעבודות על ידי 

 .הקבלן

המכוסה  לחברהבמקרה של אירוע ו/או אבדן ו/או נזק  

 הקבלןאת  החברהות הקבלניות, פוטרת בביטוח העבוד

מאחריותו לתשלום בגין האבדן ו/או הנזק עד לגובה תגמולי 

הביטוח אשר ישולמו לו בפועל על ידי המבטחים מהמועד בו 

 . הקבלןישולמו לו תגמולי הביטוח. יתרת הנזק תחול על 

מתחייבת לתבוע מאת המבטחים את האבדן ו/או  החברה

 .הנזק שיגרמו לו כאמור

לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום, אלא אך ורק  הקבלן 

מכספים שיתקבלו מחברת הביטוח, כפי שאושר על ידי שמאי 

 חברת הביטוח ובניכוי ההשתתפות העצמית.
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

 הקבלן. החברה ביטוחיביפנה אל החברה כדי לעיין  הקבלן .24.1.5

בכל התנאים  אמתחייב ללמוד את תוכן הפוליסה ולהיות בקי

מתחייב להודיע  הקבלןוזאת לפני תחילת ביצוע עבודות. 

מיד על כל אירוע העשוי להוות עילה לתביעה על פי  לחברה

 החברהלשתף פעולה עם  הקבלןביטוח הקבלנים, כן מתחייב 

ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח 

 הקבלנים. 

כדי להטיל  ברההח ביטוחילמען הסר ספק, אין בעריכת  

אינו רשאי להסתמך על  הקבלן, והחברהאחריות כלשהי על 

מצהיר ומאשר בזה כי הוא  הקבלן, והחברה ביטוחיעריכת 

יהיה מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג 

, תכנם או היקפם או עצם החברה ביטוחי שהוא באשר לקיום

 עריכתם בכלל.

יישא בסכומי ההשתתפות העצמית בהתאם להחלטת  הקבלן .24.1.6

סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי . ולפי קביעתו החברה

 בגין הסכם זה.  קבלןמכל סכום שיגיע ל החברה

ביטוחי שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים ב החברה .24.1.7

, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי החברה

 לידיעתו בכתב.יובא  קבלןהניתן ל

מוסכם ומוצהר במפורש כי הוראות סעיפים אלה אינן באות  .24.1.8

ו/או מאחריותו על פי הסכם זה,  הקבלןלגרוע מחיובי 

מתחייב לערוך לעצמו ביטוחים ו/או ביטוחים  הקבלןו

משלימים על מנת שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם 

ת הביטוח כי בפוליסו הקבלןזה ועל פי כל דין. כן מתחייב 

שיערכו על ידו ייכלל סעיף לפיו לא תוכל חברת הביטוח 

מטעמו לטעון טענות של יתר ביטוח, ביטוח חסר ו/או כל 

טענה אחרת שהיא שיכולה להיות מושפעת מעצם קיומם של 

המכסה אף  החברהפוליסת הביטוח מצד אחד והביטוח של 

 מצד שני. הקבלןאת 

 :קיום ביטוחים על ידי הקבלן .24.2

לעיל, המזמין יהיה רשאי להטיל את רכישת  25.1האמור בסעיף  למרות

הביטוח על המציע/הזוכה. אם תוטל רכישת הביטול על הקבלן על ידי 

הרי שמבלי לגרוע מהחובה לבצע את כל הביטוחים המפורטים המזמין, 

 לעיל יתווספו ההוראות הבאות: 25.1בסעיף 
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

באחריות הקבלן ועל חשבונו לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת 

המבנה, העבודות, הציוד, הכלים ו/או החומרים לרבות מפני גשמים, 

רוח, אבק וכיוצ"ב. אמצעי ההגנה כאמור יכללו, בהתאם לצורך, 

אספקת משאבות מים והפעלתן, חפירת תעלות סביב המבנה או 

 כל אמצעי שיידרש ע"י המפקח". העבודות וסתימתן בגמר הביצוע וכן

 כדלקמן:אשר יכלול את ההוראות הבאות יוסף סעיף בהמשך 

הקבלן מתחייב לבטח את הרכוש והציוד א.   

אחראי בגינו    שבבעלותו ו/או הרכוש שהינו

הכוללת  עבודות קבלניות / הקמהבפוליסת 

סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, והכיסוי לא 

קיום הביטוחים יפחת מהמפורט באישור 

כאשר בפוליסה תוותר  המצורף לחוזה זה

 המבטחת על זכות השיבוב כלפי המזמין.

הפוליסה תהייה מסוג ביטוח הקמה, היה 

ובפרויקט כולל מערכות אלקטרומכניות כל 

שהן, ותקופת ההרצה לסעיף זה תעמוד על 

 יום. 90

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיו הינם  ב. 

וכי  -יטוח הנערך ע"י המזמין קודמים לכל ב

מבטחו של הקבלן מוותר על כל טענה או 

 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

בכל הפוליסות המצוינות לעיל יתחייבו   ג. 

המבטחים לא לבטל הפוליסות או לשנות 

יום מראש  60תנאיהן ללא הודעה של 

למזמין, והקבלן מתחייב לחדש את 

ת ההסכם הפוליסות מדי שנה לכל תקופ

 ולהציג הפוליסות טרם תחילת פעילות.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן דלעיל  ד. 

במקרה שהקבלן לא ירכוש הביטוחים או לא 

יחזיק הפוליסות בתוקף כמתחייב, יהא 

המזמין רשאי, אך לא חייב, לרכוש הביטוח 

 על חשבון הקבלן.
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

הקבלן ימציא למזמין את אישור קיום   ה. 

ווה חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוחים המה

זה, כשהוא חתום ע"י מבטחיו, וללא 

מחיקות כל שהן. הקבלן יחזור וימציא את 

אישור קיום הביטוחים כל עוד החוזה 

בתקפו ו/או קיימת לקבלן אחריות ע"פ דין 

  בגין העבודות נשואות חוזה זה.

נאי סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת ת .25

. מצ"ב למסמכי המכרז טופסי תהווה הפרה יסודית של ההסכם הקבלןע"י  מתנאיו

 בנוסףאישור על קיום ביטוחים של הקבלן. המציע יחתום על מסמכי הביטוח . 

 .מומלץ להעביר לחב' הבטוח טרם הגשת ההצעה,  את מסמכי הבטוח לעיונם

האישור לקיום ביטוחים, בעיות בהמצאת  יאושר עיכוב בביצוע העבודות בשל לא

עיכוב מסוג זה יכול לשמש עילה לפסילת הצעת הקבלן )גם אם ייקבע כזוכה(, 

. לא יינתן צו התחלת העבודה והעברת העבודה לקבלן אחר לפי שיקולי מזמין

( וכן  ללא מחיקות או תוספות כלשהןעבודה ללא חתימה על מסמכי הביטוח )

 . אישורי בטיחות

או  25.1למעלה מכך, בין אם בחר הקבלן בחלופה לפי סעיף  .25.1.1

קיים צורך להרחיב את  הקבלןככל שלדעת ., הרי 25.2לפי 

היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוחים נוספים, 

להוסיף או לערוך את הביטוח הנוסף כאמור,  הקבלןמתחייב 

יחד, ולבקשת  החברהלטובתו ולטובת  על חשבונו הוא

. מבלי לפגוע החברהלשם המבוטח את  הקבלןיוסיף  ברההח

ואת מתחייב לבטח את עצמו  הקבלןבכלליות האמור לעיל, 

בפוליסות מתאימות כנגד נזקים שעלולים להיגרם לו  החברה

, מי מבין עושי דברו, הקבלןכתוצאה מנזק שגרם  ו/או לחברה

ם קבלני משנה מטעמו, פועליו, שלוחיו וכדומה וכנגד כל אות

סיכונים להם הוא אחראי ושאינם מכוסים בפוליסה הנזכרת 

לעיל ולא אמורים להיות מכוסים על ידי  21.1בסעיף 

כאמור  הקבלןעל ביטוחים נוספים שיערוך  הפוליסות הנ"ל.

 יחולו הוראות חוזה זה.

על פי חוזה זה או על פי כל דין,  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  .25.1.2

לבצע ולקיים את הביטוחים  על חשבונו הוא הקבלןמתחייב 

)שכולם יחד  יחד החברהלטובתו ולטובת  המפורטים להלן

כניסת הסכם ( וזאת מיום "ביטוחי הקבלן"להלן: יקראו 

ההתקשרות שבין החברה לקבלן לתוקף ולמשך כל תקופת 

 :ההסכם
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה  .25.1.2.1

 הקבלןגופנית עקב השימוש בכלי רכב על ידי 

/או מי מטעמו בכל שלבי העבודה. מוסכם ו

במפורש כי המונח "כלי רכב" כולל גם 

מנופים, מלגזות, טרקטורונים, טרקטורים, 

גוררים ונגררים וכן כלים נעים ממונעים מכל 

 סוג שהוא.

ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי  .25.1.2.2

ו/או מי  הקבלןעקב השימוש בכלי רכב על ידי 

עבודה, עד לסך שלא יפחת מטעמו בכל שלבי ה

בגין טרקטורונים, טרקטורים,  250,000$ –מ 

גוררים ונגררים וכן כלים נעים ממונעים מכל 

וכן ביטוח צד ג' מתאים לנזקי גוף  סוג שהוא.

לצד ג' עקב פגיעה ע"י כלי רכב/ציוד רכב 

 שאינו חייב על פי חוק בביטוח חובה.

ו/או מי מטעמו מביא לאתר  הקבלןבמידה ו .25.1.2.3

ציוד מכני הנדסי לרבות ציוד ) העבודותיצוע ב

מתקנים, חומרים, רכוש מכל סוג אחר(, 

וכלי עבודה מכל סוג שהוא אשר אינם  שהוא,

לבטח  הקבלןעצמן, מתחייב  העבודותחלק מ

עצמו בביטוח כל הסיכונים מפני אבדן או נזק 

;  הביטוח על בסיס ערך כינון לרכוש כאמור

יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות 

וכלפי  החברהתחלוף של המבטח כלפי 

הבאים מטעמו, וכן כלפי קבלנים אחרים 

וגורמים אחרים המעורבים בביצוע ובתכנון 

 .העבודות

בכל עת למלא אחר כל דרישות והוראות  מתחייב הקבלן .25.1.3

החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל 

ווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, על מנת הצ

, יהיו בכל עת העבודותשכל העובדים והמשמשים בביצוע 

זכאים לכל הזכויות על פי  העבודותובמשך כל תקופת ביצוע 

 החוקים המצוינים לעיל. 
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

)למעט בביטוח חובה לכלי רכב(  הקבלן ביטוחישם המבוטח ב .25.1.4

ו מי מעובדיה כמו כן יכללו ו/אהחברה יורחב לכלול גם את 

 סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף הקבלן ביטוחי

(SUBROGATION נגד )ונגד כל אדם או גוף  החברה

שלמבוטח זיקה אליו וכן כנגד כל אדם או גוף שמבוטח סביר 

לא היה תובע ממנו פיצוי, לרבות בני משפחותיהם, עובדיהם, 

ם, וכל הפועלים מטעמם, קבלנים אחרים, אדריכלים, יועצי

וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור 

לעבודה ו/או בחוזה עבודה במפורש או מכללא ו/או עקב 

על זכות התחלוף לא  רהוויתו, ובלבד שהאמור בדבר ושירות

 יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

נערכים על מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים ה הקבלן .25.1.5

 החברהלשתף פעולה עם  הקבלןפי הסכם זה וכן מתחייב 

 על פיהם. החברהלשם שמירה ומימוש של זכויות 

ייכלל תנאי מפורש לפיו ביטוחים אלה הנם  הקבלן ביטוחיב .25.1.6

וכי מבטחו של  החברהקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי 

מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי  הקבלן

מתחייב כי בפוליסות שיערכו על שמו יצוין  הקבלן .רההחב

שהמבטחים מסכימים לכך כי כל סעיף בפוליסות )אם יהיה 

כזה(, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות 

  .החברההמבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

יצוין כי הפוליסות לא  הקבלן ביטוחיבפוליסות כמו כן, 

 העבודותניתנות לצמצום ו/או לביטול במהלך תקופת ביצוע 

 ובמהלך תקופת התחזוקה ו/או הבדק ו/או האחריות. 

מצהיר  כי לא תהיה לו  כל טענה ו/או דרישה ו/או  הקבלן .25.1.7

ו/או מי מטעמו בגין נזק שהוא זכאי   החברהתביעה  כנגד 

ידו, או שהיה זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שייערכו על 

לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, 

 מכל אחריות לנזק כאמור.  החברהוהוא פוטר בזאת את 

מתחייב להימנע מלהחזיק כל ציוד, סחורה, כלים או  הקבלן .25.1.8

חפצים אשר מטבעם ו/או מאופיים הם בבחינת חפצים 

פעולה בתוך  מסוכנים, וכן ימנע מעשיית כל שימוש, מעשה או

ו/או בסמוך לו העלולים לגרום להתפוצצות  החברהשטח 

ו/או דליקה או שיש בהם כדי להגדיל את דמי הביטוח אשר 

 .החברהיחולו על 
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

מתחייב לגרום לכך כי הוראות הביטוח יובאו לידיעת  הקבלן .25.1.9

כי השינויים  ויוודאמנהליו, עובדיו וקבלני המשנה שלו, 

כם זה, יבוצעו הן במסגרת הנדרשים למימוש הוראות הס

ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו, אם 

 יועסקו, על ידו בביצוע העבודה. 

בכל עת  הקבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב  .25.1.10

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח  לאומי וחוק 

ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, 

קנו לפי החוקים הנ"ל, על מנת שכל העובדים, שהות

, יהיו בכל עת ובמשך העבודותהשליחים והמשמשים בביצוע 

זכאים לכל הזכויות על פי החוקים  העבודותכל תקופת ביצוע 

 המצוינים לעיל. 

מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעים הדרושים כדי  הקבלן .25.1.11

אחראי  הקבלןלמנוע את הנזקים, האובדן והקלקולים אשר 

 להם על פי כל דין ועל פי הוראות הסכם זה.

מכל אחריות לגבי טיב והיקף  החברהמשחרר את  הקבלן .25.1.12

הביטוחים, וכן מצהיר הנ"ל כי בבדיקת הביטוחים על ידי 

, במידה ותעשה כזו, אין כדי לגרוע מכל חובה החברה

 החברה, או להטיל על על פי הסכם זה הקבלןהמוטלת על 

 . היאחריות כלש

אי המצאת קיום הביטוחים האמורים ו/או מו כן מוסכם כי כ

 הקבלן, אינה פוטרת את לחברהאישורי עריכת הביטוח 

מהתחייבות כלשהי על פי חוזה זה, ומבלי לגרוע מכלליות 

 הקבלןו, האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים

מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם 

 החברהימנע ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת נכסים לחצרי 

 בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל.

אישור ביטוח לביטוחיו, על פי דרישות מתחייב להציג  הקבלן

האישור הנ"ל באופן זה מידי שנה וכל עוד לא תמה  , החברה

יום לפני מועד  14 -רויקט, אולם לא יאוחר ממעורבותו בפ

 תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי כל אישור.
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

ו/או להמשיך להתחיל  הקבלןיהיה רשאי למנוע מ החברה

 הקבלן ביטוחיעל עריכת במקרה שאישור  העבודותבביצוע 

 הקבלןכאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי או הארכתם 

עקב כך שלא  החברהד יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנג

בעבודות בטרם המציא או להמשיך  יתאפשר לו להתחיל

 כאמור.  יםעותק הפוליסות או האישור

בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר  הקבלןלא התקשר  .25.1.13

בהם על פי הוראות החוזה, או שלא קיים במלואן ו/או 

במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות 

 הבאות:

 נה, לאחר שנתת, אך לא חייבתשאיר החברה .25.1.13.1

)שבעה( ימים, להתקשר  7התראה של  קבלןל

בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, 

לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי 

 חוזי הביטוח.

כאמור בפסקה זו יחולו כל  החברהה תעש .25.1.13.2

. מבלי לגרוע מן האמור הקבלןעל  ההוצאותי

 החברה מהלעיל, יראו כל סכום ששיל

וינהגו בו  קבלןששולמה לכמקדמה 

, אם החברה תכבהקדמת תשלום, אולם רשאי

, לנכות כל הלעשות כן, לפי שיקול דעת הבחר

 קבלןסכום ששילם מכל סכום שיגיע ממנו ל

בכל זמן שהוא, לפי החוזה או לפי חוזה אחר 

לגבות סכום זה  ת היאאו לפי דין, ורשאי

 בכל דרך אחרת. הקבלןמ

ות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות אין בהורא .25.1.13.3

המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל  הקבלן

 חבות כלשהי. החברהעל 

 הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות באתר העבודה. .26

 הקבלן להעסיק עובדים כדין.  תבאחריו .27

 

 

 הגשת ההצעה במכרז .28
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

לחתום בכל על המציע למלא במסמכי המכרז את הסכום שהוא מציע,  .28.1

ממסמכי ונספחי המכרז ולהכניסם כשהם בתוך מעטפה  ועמוד עמוד

 26/3/2019כפולה וסגורה, לתיבת המכרזים של החברה, וזאת עד ליום 

מובהר כי הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד  12:00בשעה 

 לא תתקבל. –האחרון האמור 

המציע, בהגשתו את הצעתו למכרז, מאשר כי קרא את כל מסמכי  .28.2

והבין את תוכנם ואת משמעותם וכן הוא מאשר ומצהיר כי כל המכרז 

 מסמכי המכרז מצויים בפניו.

, אוהד קליין, עבור מר מציע שיידרשו לו הבהרות מוזמן לפנות לחכ"ל, בכתב בלבד .29

דואר עבור גברת יעל שימן בוכן  ohadk@bns.org.ilלדואר אלקטרוני וזאת 

באחריות המציע לוודא  19/3/2019יך וזאת עד לתאר yaels@bns.org.ilאלקטרוני 

או אצל גברת יעל שימן  08-6471001בטלפון  אוהד קלייןוזאת אצל מר המייל הגעת 

. שאלות והבהרות שלא יתקבל או באמצעות דואר אלקטרוני 08-6257968 :בטל

 .על הגעתן, לא תענינהמטעם החברה אישור 

סמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתקשרות שבין הצדדים. בכל מקרה של מ .30

סתירה ו/או   אי התאמה בין האמור במסמך זה ובין האמור בשאר מסמכי המכרז 

 ייגבר האמור במסמך זה". –ו/או החוזה 

 

 

 

 יו"ר -ניר זמיר                                                                                                  

 החברה הכלכלית                                                                                                  

  למ.א בני שמעון בע"מ

   ולראייה באתי על החתום:

 _______________________  שם המציע : 

 :________________________מספר זיהוי / ח.פ 

 כתובת: _________________________טלפון:_____________________

 פקס: _____________________________

 חותמת + חתימה : ____________________________________________
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

  2נספח 

 2/ד/2019 `מכרז זוטא מס

 הצעת הקבלן 

 ________________________שם המציע: 

 הצעת הקבלן: 

הצעתי הינה כי עבור ביצוע כל העבודות והשירותים המפורטים להלן 

 כמפורט להלן:תשולם לי תמורה 

 .אינה כוללת מע"מהתמורה המפורטת על ידי 

 השירותים והעבודות יהיו:התמורה בגין 

סך  -התמורה בגין "יום עבודה" )כמוגדר במסמכי המכרז( .1

 (;A)פריט  ₪של _________ 

סך  -(Bמ"מ )פריט  315התמורה בגין ריתוך צנרת בקוטר  .2

 לרתוך; ₪של ___________ 

סך  -(Cמ"מ )פריט  200התמורה בגין ריתוך צנרת בקוטר  .3

 לרתוך; ₪של ___________ 

סך  -(Dמ"מ )פריט  160התמורה בגין ריתוך צנרת בקוטר  .4

 לרתוך; ₪של ___________ 

סך  -(Eמ"מ )פריט  110רה בגין ריתוך צנרת בקוטר התמו .5

 לרתוך; ₪של ___________ 

סך  -(Fמ"מ )פריט  90התמורה בגין ריתוך צנרת בקוטר  .6

 לרתוך; ₪של ___________ 

מובהר כי השירותים והעבודות שיבוצעו על ידי יכללו בין  .7

 השאר:

פי כל עבודות ריתוכי הפלסטיק וחיבורי האביזרים על    א.     
 הוראות היצרן ומפרט הריתוך
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

ב.      הנחת קווי פלסטיק וקיבועם על פני הקרקע, לרבות 
קשירה וקיבוע על ידי מוטות ברזל שיסופקו על 

 ידי החברה

צוע עבודות התקנת וחיבור ראשי בארות גז, בג.    
המגופים, הברזים, מלכודות מים ואביזרי חיבור 

י כפי הנדרש לביצוע מושלם בהתאם לצרכ
 החברה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תימת המציע_____________ח     תאריך_____________
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 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

 3ספח נ

 הסכם לביצוע עבודות 

 2/ד/2019 מכרז זוטא מס

 במשרדי שנערך ונחתם 

  בע"מ למועצה האזורית בני שמעון החברה הכלכלית
 2019בשנת _____בחודש  ____ -ב 

 

 ב י ן

 

 בע"מ האזורית בני שמעוןלמועצה  החברה הכלכלית

 שכתובתה:

 ( "החברה")להלן: 

 מצד אחד;

 

 ל ב י ן

 

 ________________ ע.מ/ח.פ ___________   

 שכתובתו:                                             

 "הקבלן"()להלן: 

 מצד שני

 

 
הולכת של עבודות ריתוך צנרת והחברה מבקש לקבל שירותים וביצוע  הואיל 

כפי שמוגדר  בקטרים שונים גז באתר סילוק הפסולת "דודאים"

 בהסכם זה.

מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה למסור לקבלן, וברצון החברה  והואיל 
והקבלן מעוניין לקבל על עצמו את כאמור,  ביצוע עבודותהבלעדי, 

 ;ביצוע העבודות

כולת וכוח האדם ויש לקבלן הניסיון, הידע מקצועיות הציוד והי והואיל 
המקצועי, המורשה והמיומן לבצע את העבודות בהתאם להוראות 

 ;הסכם זה
 

 וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם בהסכם זה;  והואיל
 



21 
 

 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

 אי לכך סוכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

הנוחות בלבד ואין להיעזר בהן הכותרות להסכם זה ניתנו לשם  .1.2

 בפרשנותו של הסכם זה.

 

 הצהרות הקבלן .2

 הקבלן מצהיר בזאת ומתחייב כדלקמן:

כי יש לו את הידע, הניסיון המקצועיות, הכישורים והמומחיות לביצוע  .2.1

, הציוד וצוות נשוא הסכם זה, כי עומדים לרשותו כל האמצעים העבודות

הדרושים לכך, וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים  העובדים המיומן

 מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואם ובמועדם.

את השירותים והעבודות הנדרשים על פי מכרז זה וכן כי הוא בחן ובדק  .2.2

כל דבר הרלוונטי לביצוע העבודות ומתן השירותים, ועל כן הסכם זה 

ם הגיעו הצדדים והנוגעים לביצוע מגלם את כל ההסכמות אליה

 העבודות כאמור על ידי הקבלן.

כי אין בפני הקבלן כל מניעה חוקית או אחרת לביצוע העבודות נשוא  .2.3

 הסכם זה.

כי לא יעסיק לצורך ביצוע העבודות עובדים זרים למעט אם יש להם  .2.4

אישורי עבודה כדין להעסקתם על ידי הקבלן ולצורך ביצוע העבודות 

 ה בפרט.אצל החבר

כי ישלם ויפריש לכל עובדיו לרבות עובדים זרים שברישיון את מלוא  .2.5

 הסכומים החלים עליו כמעסיק על פי כל דין.

 ההתקשרות .3

 

השירותים והעבודות שהקבלן מתחייב לבצע על פי הוראות הסכם זה  .3.1

 יהיו:

צנרת הולכה לביוגז מעל פני ביצוע עבודות ריתוך והנחת  .3.1.1

 .הפלסטיק וחיבורי אביזריםריתוכי לרבות  הקרקע

עבודות הריתוך יהיו בהתאם להזמנות שיבוצעו, ככל שיבוצעו,  .3.1.2

על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתיחס לקטרי 

 90 -מ"מ ו 110מ"מ,  160מ"מ,  200מ"מ,  315צנרת הבאים: 

 מ"מ.
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ביצוע העבודות יהיה פר ריתוך או לחילופין על פי "יום עבודה"  .3.1.3

יום עבודה לעניין זה יהיה יום  מסמכי המכרז.כהגדרתם ב

 שעות עבודה. 9עבודה בן 

 :למען הסר ספק והבהר, ביצוע העבודות באופן מושלם יכלול .3.1.4

 כל עבודות ריתוך הפלסטיק על אביזריו; .א

הנחת קווי פלסטיק וקיבועם על פני הקרקע לרבות  .ב

ההולכה על ידי מוטות ברזל אשר  קשירה וקיבוע קוי

 .יסופקו על ידי החברה

, "יום עבודה"מוסכם כי ככל והזמנת החברה תהיה לביצוע עבודה על פי  .3.2

 3.1.3לעיל בסעיף וביצוע העבודה בפועל ארך פחות מיום עבודה כמוגדר 

ובמסמכי המכרז, אזי הקבלן יהיה זכאי לחלק יחסי שת התמורה 

בפועל, אולם בכל מקרה התמורה לא  בהתאם להיקף שעות העבודה

 תפחת משווי מחצית יום עבודה.

בכל מקרה שבו תבוצע עבודה על ידי הקבלן, הקבלן יפרט את העבודה  .3.3

ביומן עבודה, ויחתים את נציג החברה על העבודות ביומן. מובהר כי רק 

עבודות שנרשמו ביומן העבודה ואושרו על ידי נציג החברה ב"זמן אמת" 

 ות שבגינן יהיה זכאי הקבלן לתמורה.יהיו עבוד

מוסכם על הצדדים כי כל חומרי הצנרת ואביזרי הפלסטיק לפי הנדרש  .3.4

 לפרוייקט יסופקו על ידי החברה.

הקבלן מתחייב להיות זמין לביצוע העבודות ומתן השירותים שעל פי  .30.1
כי התמורה  -הסכם זה, על פי קריאה מהחברה, כמפורט להלן )מובהר

כמוגדר  לתמורה המבוקשתלה יהיו זכאים הקבלן תהיה בהתאם 
בהתאם לנסיבות וכמוגדר  –ו/או התמורה המקורית במסמכי המכרז 
 ת כמפורט להלן(.ולרבות התוספובנספח התמורה, 

קריאה לקבלן, לביצוע עבודות ריתוך קריאה רגילה:  .30.1.1

 בימי חול. 20:00ועד   08:00שתתבצע בין השעות 

הקבלן/נים מתחייב/ים להגיע לאתר דודאים לשם מתן 

שעות ממועד קבלת  8השירותים וזאת לכל היותר תוך 

הקריאה הרגילה או כל מועד ארוך יותר, כפי שיתבקש על ידי 

 ה, על פי שיקול דעתה של החברה. החבר

בגין ביצוע עבודות בקריאה רגילה יהיה זכאי הקבלן  

 לתמורה בהתאם לנקוב בנספח התמורה ללא כל תוספת.

קריאה לקבלן שתתבצע בין  יום חול:  -קריאת חירום בלילה .30.1.2
 (.08:00ועד לשעה  20:00השעות 

הקבלן/קבלנים מתחייב/ים להגיע לאתר דודאים לשם מתן 
שעות ממועד קבלת קריאת  4השירותים וזאת לכל היותר תוך 

 חירום בלילה. 



23 
 

 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

בגין ביצוע ומתן השירותים על פי קריאת חירום בלילה, יהיה 
זכאי הקבלן לתמורה בהתאם לנספח התמורה המצורף 

 )חמישים אחוז(. 50%להסכם זה, בתוספת של 

קריאה לקבלן/ים שתתבצע  את חירום שבתות/חגים: קרי .30.1.3
 בשבתות/חגים )מכניסת שבת/חג ועד ליציאת חג/שבת(.

הקבלן/ים מתחייב/ים להגיע לאתר דודאים לשם מתן 
שעות ממועד קבלת קריאת  2השירותים וזאת לכל היותר תוך 

 חירום שבתות/חגים. 

בגין מתן השירותים וביצוע העבודות בקריאת חירום  ב
נספח בתות/חגים, יהיו זכאים הקבלן/ים לתמורה על פי ש

 )מאה אחוז(. 100%בצירוף תוספת של התמורה 

יובהר כי במקרה של קריאת חירום שבתות/חגים בשעות 
הלילה, לא תינתן תוספת נוספת מעבר לתוספת שבת/חג 

 האמורה.

להסכם זה  "  1כנספח " התמורה המפורטת בנספח "התמורה" המצורף  .3.5

התמורה היחידה שיקבל בגין ביצוע כל העבודות להלן, תהיה  5ובסעיף 

)לעניין זה העלות תכלול, בין השאר, גם את שכר המפעיל/פועלים לרבות 

ו/או כל הפרשת חובה, ביטוחים שונים, סולר,  םכל התנאים הסוציאליי

ע רישיון, עלות הובלה ו/או שינוע של ציוד כלשהו הנדרש לשם ביצו

 העבודות ו/או כל עלות אחרת שחלה(.

על פי דרישות החברה ו/או מי  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות .3.6

 בהסכם זה. תתמורת התמורה המפורט מטעמה

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שלחברה יש הזכות להתקשר עם קבלנים  .3.7

, והכל בהתאם לתנאי המכרז, וכמו כן אחרים לביצוע עבודות הריתוך

שרות הצדדים בהסכם זה אינה מהווה התחייבות של מצהיר כי התק

החברה לבצע הזמנות עבודה מהקבלן ו/או לכמות העבודה שתוזמן, 

והכל על פי שיקול דעתה של החברה ומבלי שלקבלן תהיה כל טענה 

 בעניין זה כלפי החברה.

חתימת הצדדים על הסכם זה תהווה את ההתקשרות שבין הצדדים  .3.8

 ותנאיה. 

ישמש כנציג החברה בכל האמור לביצוע העבודות מול  אוהד קלייןמר  .3.9

 הקבלן.

 תקופת ההתקשרות: .4

ממועד חתימת  חודשים 12משך תקופת ההתקשרות שבמכרז זה תהיה ל .4.1

 החברה על הסכם זה.

 התמורה .5
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לביצוע כל העבודות המפורטות בהסכם זה ועל פי מסמכי בתמורה  .5.1

המצורף כנקוב בנספח התמורה המכרז יהיה זכאי הקבלן לתמורה 

 (."התמורה" בתוספת מע"מ כדין )להלן:זה  להסכם 1כנספח 

התמורה תהיה התמורה היחידה שיקבל בגין העבודות ו/או השירות 

שיינתן על ידי הקבלן  )לעניין זה העלות תכלול, בין השאר, גם את שכר 

ו/או כל הפרשת חובה,  םהמפעיל לרבות כל התנאים הסוציאליי

ביטוחים שונים, סולר, רישיון, ביטוחים, עלות הובלה ו/או שינוע לאתר 

 "דודאים" ו/או ממנו ו/או כל עלות אחרת שחלה על הקבלן(.

הקבלן יגיש לחברה  בכל חודש 5 -בו, עד ל 5 -במהלך כל חודש, עד ה .5.2

ירוט . לחשבון יצורף דו"ח פבחודש שקדם חשבון בגין העבודות שביצע

העבודות והעתק מיומן העבודה ובו העבודות שביצוען אושר על ידי נציג 

 . החברה.

החשבון, לאחר שיאושר על ידי הגורמים המוסמכים בחברה וזאת תוך  .5.3

יום ממועד העברת הדיווח על ידי הקבלן, ישולם שוטף +  14 -לא יותר מ

 יום 45

קבלן, יהיה לא אושרה העבודה או חלקים ממנה כפי שבוצעה לטענת ה .5.4

הקבלן רשאי לקבוע פגישה עם נציג החברה לצורך בדיקת סיבת אי מתן 

 האישור.

 שמירת דינים .6

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים,  .6.1

תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות 

ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת, וכן לבצע כל הוראה חוקית, שיצאה 

 ., ולמלא אחר הוראות כל דיןעבודותמוסמכת בנוגע ל

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם  .6.2

במהלך כל אדם אחר המגיע לשטח שמירה על שלומם של העובדים ו/או 

ביצוע העבודה. הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים 

וד מגן וציוד בטיחותי, הדרוש בהתאם להוראות החוק מטעמו, כל צי

ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוגה של העבודה נושא 

 הסכם זה.

למען הסר כל ספק, מובהר כי אין חלים יחסי עובד מעביד בין הקבלן  .6.3

למזמין וכי הקבלן הוא קבלן עצמאי לכל דבר ועניין. כן מוסכם ומוצהר, 

הצדדים לפי הסכם זה אינם יוצרים יחסי שותפות מכל  כי היחסים בין

 מין וסוג שהוא.
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, והוא מטעמוקבלן מצהיר בזה, שהוא בלבד המעביד של העובדים ה .6.4

לבדו נושא באחריות ובכל החובות המוטלות על המעביד על פי חוק 

 .אחרביטוח לאומי או על פי כל דין 

 אחריות: .7

בטיחות בעבודה על פי הדין הקבלן מתחייב להבטיח את קיומם של תנאי  .7.1

הכללי, לשמירה על שלמותם של עובדיו ו/או של עובדים אחרים במהלך 

כמו כן מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להוראות והנחיות  ביצוע העבודה.

 ".3כנספח "נספח הבטיחות המצורף להסכם זה 

הקבלן מתחייב כי אם ייגרמו נזקים בשל מחדל ו/או רשלנות שלו יתקן  .7.2

ו/או יישא בעלות התיקון שיידרש )נזקים שנגרמו לחברה ו/או בעצמו 

 לתשתיות ו/או לחכ"ל למ.א. בני שמעון ולכל צד ג'(.

אם ינוהלו הליכים כנגד החברה בשל מחדל ו/או רשלנות של הקבלן,  .7.3

בגין כל סכום, הוצאה וכל תשלום, החברה את  מתחייב הקבלן לפצות

העביר  והכל בכפוף לכך שהחברההליכים כאמור לשלם בשל  ושיהיה עלי

קבלן לנו ובתנאי שנת, לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור

ובלבד שנקבע על ידי בית המשפט המוסמך ו/או כל , הזדמנות להתגונן

ו/או עקב מחדל שנגרם היה באחריותו ו/או  נזקהרשות מוסמכת כי 

/או ההוצאות הוא החייב בכל התשלומים וקבלן וכי הקבלן של הרשלנות 

 כאמור לעיל. 

ור לעיל יהיה הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או מבלי לגרוע מכלליות האמ .7.4

נזק גוף, שייגרם לעובדיו, לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא בשירותו 

כתוצאה מתאונה או מפגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר, שייגרם תוך 

ישפה את החברה אם  כדי ביצוע העבודה עקב העבודה או במהלכה, והוא

הוצאה כלשהי כתוצאה מנזק  ואחריות כלשהי או תיגרם ל ותוטל עלי

 האמור בסעיף משנה זה.

כל האמצעים כדי את הקבלן מתחייב, כי במהלך ביצוע העבודה ינקוט  .7.5

 .למנוע כל פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור

מעשה היה ובמהלך העבודה יגרום הקבלן בשל רשלנות ו/או מחדל ו/או  .7.6

מצדו ו/או מצד מי מעובדיו נזק לציוד ו/או רכוש של החברה הוא 

 מתחייב לשאת בעלות הנזקים כאמור.
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 ןהפסקת התקשרות עם הקבל .8

החברה תהיה רשאית להודיע לקבלן, מראש ובכתב, על הפסקת ההתקשרות 

בין הצדדים מכל סיבה שהיא, ללא כל צורך בנימוק ועל פי שיקול דעתה 

יום טרם המועד בו תופסק ההתקשרות ומבלי שהדבר יהווה  14ת הבלעדי וזא

הפרת ההסכם על ידי החברה. הצדדים מתחייבים לעמוד בכל התחייבויותיהם 

שעל פי הסכם זה אף בתקופה שבין ההודעה על סיום ההתקשרות ועד לסיומה 

 בפועל. 

 תיקון ליקויים:אחריות לעבודה ו .9

ל פעולה ו/או תיקון ו/או השלמה כ, על חשבונו, להשלים הקבלן מתחייב .9.1

 .מעבודה לקויהלעבודה שלא נעשתה /או כתוצאה 

לקבלן ידוע וברור כי אי ביצוע העבודות בצורה ראויה יכולה לגרום  .9.2

לעיכובים בפעילות בארות הגז ועל כן לגרום לנזקים כלכליים כבדים 

לחברה ועל כן תיקון הליקויים ו/או השלמת העבודה יבוצעו על ידי 

  החברה.תוך מועד סביר מיום קבלת ההודעה על ידי בלן הק

היה ומסיבה כלשהי יימנע הקבלן מלבצע תיקונים/השלמת העבודה  .9.3

יום ממועד מתן  14כאמור בפרק זמן סביר )אשר בכל מקרה לא יעלה על 

הודעת החברה(, תהא רשאית החברה , אך לא חייבת(, לבצע את התיקון 

 ה שכזה יחולו ההוראות הבאות:באמצעות בעל מקצוע אחר. במקר

הקבלן יהיה מחויב לפצות את החברה במלוא עלות ביצוע  .9.3.1

 עבודות התיקון.

ביצוע תיקונים באמצעות קבלן אחר אין ולא תהיה בה כדי  .9.3.2

לגרוע מתקופת האחריות כפי המוגדרת בהסכם זה ובהצעת 

 מחיר אף בהתייחס לעבודות הקבלן האחר.

  ביטוח: .10

 יטוח על ידי החברהב .10.1

לפי חוזה זה או לפי כל דין,  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  .10.1.1

 הקבלןאחריות כלשהי כלפי  העל עצמ תנוטל החברהומבלי ש

פוליסות  כה ו/או תערוךכי ער החברה ה, מצהירו/או במקומו

"ביטוח )להלן:  ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך

 בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות (עבודות קבלניות"

המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח 

העבודות הקבלניות, תכלול הפוליסה לביטוח העבודות 

 הקבלניות, את פרקי הביטוח המפורטים להלן

 ביטוח הרכוש -( 1פרק )
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אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות 

 במשך תקופת הביטוח.

 אחריות כלפי צד ג' -( 2פרק )

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו 

 במשך תקופת הביצוע.

 פוליסה לביטוח חבות מעבידים –( 3פרק )

"ביטוחי )הביטוחים המצוינים בסעיפים לעיל, יקראו להלן: 

 (החברה"

/או ם המבוטח בביטוחי החברה יורחב לכלול את הקבלן ש .10.1.2

ובכל  הביטוח של ביטוח זהקבלני משנה, והקבלן ישתתף בדמי 

אמור להלן. מוסכם כי , בהתאם לתשלום והוצאה הקשורים בו

תהיה על ידי ניכוי משכר בעלויות הביטוח השתתפות הקבלן 

( מערך כל אחוז 0.4פרומיל ) 4 -החוזה, של סכום השווה ל

 אחר שיגיש הקבלן למזמיןסופי או חשבון חלקי או 

על פי החוזה,  הקבלן בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של .10.1.3

( של 1מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח, המבוטח על פי פרק )

)זולת אם מקרה  לעבודות נשוא חוזה זה ביטוחי החברה

הביטוח אירע בשל מעשה ו/או מחדל רשלני ו/או זדוני של 

 קבלןלהעביר ל החברה, מתחייב ו/או מי מטעמו( הקבלן

ועל מאת כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפ

( עד ולאחר ניכוי ההשתתפות העצמית המבטח )אם יתקבלו

לסכום הדרוש לשם שיקום האובדן או הנזק לעבודות על ידי 

 .הקבלן

במקרה של אירוע ו/או אבדן ו/או נזק לחברה המכוסה 

 הקבלןאת  החברהבביטוח העבודות הקבלניות, פוטרת 

מאחריותו לתשלום בגין האבדן ו/או הנזק עד לגובה תגמולי 

הביטוח אשר ישולמו לו בפועל על ידי המבטחים מהמועד בו 

. הקבלןישולמו לו תגמולי הביטוח. יתרת הנזק תחול על 

מתחייבת לתבוע מאת המבטחים את האבדן ו/או  החברה

 הנזק שיגרמו לו כאמור.

לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום, אלא אך ורק  הקבלן

מכספים שיתקבלו מחברת הביטוח, כפי שאושר על ידי שמאי 

 חברת הביטוח ובניכוי ההשתתפות העצמית.
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 הקבלן. החברה ביטוחייפנה לחברה כדי לעיין  ב הקבלן .10.1.4

בכל התנאים  אמתחייב ללמוד את תוכן הפוליסה ולהיות בקי

מתחייב להודיע  הקבלןע עבודות. וזאת לפני תחילת ביצו

מיד על כל אירוע העשוי להוות עילה לתביעה על פי  לחברה

 החברהלשתף פעולה עם  הקבלןביטוח הקבלנים, כן מתחייב 

ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח 

 .הקבלנים

כדי להטיל  החברה ביטוחילמען הסר ספק, אין בעריכת 

אינו רשאי להסתמך על  הקבלן, וההחבראחריות כלשהי על 

מצהיר ומאשר בזה כי הוא  הקבלן, והחברה ביטוחיעריכת 

יהיה מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג 

, תכנם או היקפם או עצם החברה ביטוחי שהוא באשר לקיום

 עריכתם בכלל.

יישא בסכומי ההשתתפות העצמית בהתאם להחלטת  הקבלן .10.1.5

סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי . קביעתוולפי  החברה

 .בגין הסכם זה קבלןמכל סכום שיגיע ל החברה

ביטוחי שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים ב החברה .10.1.6

, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי החברה

 .יובא לידיעתו בכתב קבלןהניתן ל

מוסכם ומוצהר במפורש כי הוראות סעיפים אלה אינן באות  .10.1.7

 הקבלןו/או מאחריותו על פי הסכם זה, ו הקבלןלגרוע מחיובי 

מתחייב לערוך לעצמו ביטוחים ו/או ביטוחים משלימים על 

מנת שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל 

ו על ידו כי בפוליסות הביטוח שיערכ הקבלןדין. כן מתחייב 

ייכלל סעיף לפיו לא תוכל חברת הביטוח מטעמו לטעון טענות 

של יתר ביטוח, ביטוח חסר ו/או כל טענה אחרת שהיא שיכולה 

להיות מושפעת מעצם קיומם של פוליסת הביטוח מצד אחד 

 .מצד שני הקבלןהמכסה אף את  החברהוהביטוח של 

 :קיום ביטוחים על ידי הקבלן .10.2

חברה כי הוא מבקש שלא להיכלל בגדרי רשאי הקבלן להודיע ל .10.2.1

. אם אישרה החברה את 10.1פוליסות הביטוח כאמור בסעיף 

בקשתו הקבלן  מתחייב לערוך את כל הפוליסות הרלוונטיות 

בסכומים הנדרשים על אחריותו ועל חשבונו וכתנאי להסכם 

 .זה
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או  10.1למעלה מכך, בין אם בחר הקבלן בחלופה לפי סעיף  .10.2.2

קיים צורך להרחיב את  הקבלןככל שלדעת י , הר10.2לפי 

היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוחים נוספים, 

להוסיף או לערוך את הביטוח הנוסף כאמור,  הקבלןמתחייב 

 החברהיחד, ולבקשת  החברהלטובתו ולטובת  על חשבונו הוא

לשם המבוטח את החברה וגם את המועצה  הקבלןיוסיף 

 הקבלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, וןהאזורית בני שמע

והמועצה האזורית בני  החברהואת מתחייב לבטח את עצמו 

בפוליסות מתאימות כנגד נזקים שעלולים להיגרם לו  שמעון

, מי הקבלןכתוצאה מנזק שגרם  ו/או למועצה ו/או לחברה

וכדומה  מבין עושי דברו, קבלני משנה מטעמו, פועליו, שלוחיו

וכנגד כל אותם סיכונים להם הוא אחראי ושאינם מכוסים 

לעיל ולא אמורים להיות  10.1בפוליסה הנזכרת בסעיף 

על ביטוחים נוספים שיערוך  מכוסים על ידי הפוליסות הנ"ל.

 .כאמור יחולו הוראות חוזה זה הקבלן

על פי חוזה זה או על פי כל דין,  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  .10.2.3

על חשבונו הוא לבצע ולקיים את הביטוחים  הקבלן מתחייב

)שכולם יחד  יחד החברהלטובתו ולטובת  המפורטים להלן

כניסת הסכם ( וזאת מיום "ביטוחי הקבלן"להלן: יקראו 

ההתקשרות שבין החברה לקבלן לתוקף ולמשך כל תקופת 

 .ההסכם

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב  .א

ו/או מי מטעמו בכל  הקבלןהשימוש בכלי רכב על ידי 

שלבי העבודה. מוסכם במפורש כי המונח "כלי רכב" 

כולל גם מנופים, מלגזות, טרקטורונים, טרקטורים, 

 .גוררים ונגררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג שהוא

נזק לרכוש של צד שלישי עקב ביטוח אחריות בגין  .ב

ו/או מי מטעמו בכל  הקבלןהשימוש בכלי רכב על ידי 

בגין  250,000$ –שלבי העבודה, עד לסך שלא יפחת מ 

טרקטורונים, טרקטורים, גוררים ונגררים וכן כלים 

וכן ביטוח צד ג' מתאים  נעים ממונעים מכל סוג שהוא.

וד רכב לנזקי גוף לצד ג' עקב פגיעה ע"י כלי רכב/צי

 .שאינו חייב על פי חוק בביטוח חובה

בגין  החברהו הקבלןביטוח חבות מוצר, המבטח את  .ג

נשואות  העבודותתביעות גוף ורכוש הנובעות מן 

ההסכם, ושאינן מכוסות ברובד צד ג' של פוליסת 

 הקבלנים.
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פוליסות אחריות מקצועית לבעלי מקצוע הפועלים בשמו  .ד

 .וא הסכם זהב"עבודות" נש הקבלןומטעמו של 

בכפוף  החברהיורחב לכלול את  אלו יםשם המבוטח בביטוח .10.2.4

 .לסעיף אחריות צולבת

 העבודותו/או מי מטעמו מביא לאתר ביצוע  הקבלןבמידה ו .10.2.5

מתקנים, חומרים, רכוש ציוד מכני הנדסי אחר(, לרבות ציוד )

וכלי עבודה מכל סוג שהוא אשר אינם חלק  מכל סוג שהוא,

לבטח עצמו בביטוח כל  הקבלןעצמן, מתחייב  העבודותמ

על בסיס ערך  הסיכונים מפני אבדן או נזק לרכוש כאמור

;  הביטוח יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף כינון

וכלפי הבאים מטעמו, וכן כלפי  החברהשל המבטח כלפי 

קבלנים אחרים וגורמים אחרים המעורבים בביצוע ובתכנון 

 .העבודות

בכל עת למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח  מתחייב קבלןה .10.3

לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, 

שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, על מנת שכל העובדים והמשמשים בביצוע 

זכאים לכל  העבודות, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות

 .המצוינים לעילהזכויות על פי החוקים 

)למעט בביטוח חובה לכלי רכב( יורחב  הקבלן ביטוחישם המבוטח ב .10.4

 הקבלן ביטוחיו/או מי מעובדיה כמו כן יכללו החברה לכלול גם את 

( נגד SUBROGATION) סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף

ונגד כל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו וכן כנגד כל אדם או  החברה

מבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי, לרבות בני משפחותיהם, גוף ש

עובדיהם, קבלנים אחרים, אדריכלים, יועצים, וכל הפועלים מטעמם, 

וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה 

, ובלבד שהאמור ושירותו/או בחוזה עבודה במפורש או מכללא ו/או עקב 

ות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך ויתור על זכובדבר ה

 .כוונת זדון

מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה  הקבלן .10.5

לשם שמירה ומימוש של  החברהלשתף פעולה עם  הקבלןוכן מתחייב 

 .על פיהם החברהזכויות 

ייכלל תנאי מפורש לפיו ביטוחים אלה הנם קודמים לכל  הקבלן ביטוחיב .10.6

מוותר על כל טענה  הקבלןוכי מבטחו של  החברהביטוח הנערך על ידי 

מתחייב כי בפוליסות  הקבלן .החברהו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

שיערכו על שמו יצוין שהמבטחים מסכימים לכך כי כל סעיף בפוליסות 

ו מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות )אם יהיה כזה(, המפקיע א

 .החברההמבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 
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יצוין כי הפוליסות לא ניתנות לצמצום  הקבלן ביטוחיבפוליסות כמו כן, 

ובמהלך תקופת התחזוקה  העבודותו/או לביטול במהלך תקופת ביצוע 

 .ו/או הבדק ו/או האחריות

יה לו  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כנגד מצהיר  כי לא תה הקבלן .10.7

ו/או מי מטעמו בגין נזק שהוא זכאי  לשיפוי על פי הביטוחים  החברה

שייערכו על ידו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות 

מכל אחריות  החברההעצמית הנקובה בפוליסה, והוא פוטר בזאת את 

 .לנזק כאמור

זיק כל ציוד, סחורה, כלים או חפצים אשר מתחייב להימנע מלהח הקבלן .10.8

מטבעם ו/או מאופיים הם בבחינת חפצים מסוכנים, וכן ימנע מעשיית כל 

ו/או בסמוך לו העלולים  החברהשימוש, מעשה או פעולה בתוך שטח 

לגרום להתפוצצות ו/או דליקה או שיש בהם כדי להגדיל את דמי 

 .החברההביטוח אשר יחולו על 

גרום לכך כי הוראות הביטוח יובאו לידיעת מנהליו, מתחייב ל הקבלן .10.9

כי השינויים הנדרשים למימוש  ויוודאעובדיו וקבלני המשנה שלו, 

הוראות הסכם זה, יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת ביטוח 

 .קבלני המשנה שיועסקו, אם יועסקו, על ידו בביצוע העבודה

בכל עת למלא אחר  הקבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב  .10.10

כל דרישות והוראות החוק לביטוח  לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, על מנת שכל 

, יהיו בכל עת ובמשך העבודותהעובדים, השליחים והמשמשים בביצוע 

קים המצוינים זכאים לכל הזכויות על פי החו העבודותכל תקופת ביצוע 

 .לעיל

מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעים הדרושים כדי למנוע את  הקבלן .10.11

אחראי להם על פי כל דין ועל  הקבלןהנזקים, האובדן והקלקולים אשר 

 .פי הוראות הסכם זה

מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחים, וכן  החברהמשחרר את  הקבלן .10.12

, במידה ותעשה כזו, החברהמצהיר הנ"ל כי בבדיקת הביטוחים על ידי 

, או להטיל על פי הסכם זה הקבלןאין כדי לגרוע מכל חובה המוטלת על 

 .אחריות כלשהי החברהעל 

אי המצאת אישורי קיום הביטוחים האמורים ו/או מו כן מוסכם כי כ .10.13

מהתחייבות כלשהי על  הקבלן, אינה פוטרת את לחברהטוח עריכת הבי

פי חוזה זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר 

מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי הסכם  הקבלןו, לוחות זמנים

 החברהזה גם אם ימנע ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת נכסים לחצרי 

 פורט לעילבשל אי הצגת אישורים כמ



32 
 

 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

 , החברהאישור ביטוח לביטוחיו, על פי דרישות מתחייב להציג  הקבלן

האישור הנ"ל באופן זה מידי שנה וכל עוד לא תמה מעורבותו בפרויקט, 

יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי  14 -אולם לא יאוחר מ

 כל אישור.

בביצוע ו/או להמשיך להתחיל  הקבלןיהיה רשאי למנוע מ החברה

כאמור או הארכתם  הקבלן ביטוחיעל עריכת במקרה שאישור  העבודות

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד  הקבלןלא יומצא במועד. מוסכם כי 

בעבודות בטרם או להמשיך  עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל החברה

 כאמור.  יםהמציא עותק הפוליסות או האישור

לעיל, המזמין יהיה רשאי להטיל את רכישת  10.1למרות האמור בסעיף 

על הקבלן על ידי  חהביטוח על המציע/הזוכה. אם תוטל רכישת הביטו

הרי מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן לעריכת כל הביטוחים המזמין, 

 על תתי סעיפים, תתווסף גם ההוראה הבאה לפיה  10.1כמפורט בסעיף 

האמצעים הדרושים להגנת באחריות הקבלן ועל חשבונו לנקוט בכל 

המבנה, העבודות, הציוד, הכלים ו/או החומרים לרבות מפני גשמים, 

רוח, אבק וכיוצ"ב. אמצעי ההגנה כאמור יכללו, בהתאם לצורך, אספקת 

משאבות מים והפעלתן, חפירת תעלות סביב המבנה או העבודות 

 וסתימתן בגמר הביצוע וכן כל אמצעי שיידרש ע"י המפקח".

 ן יחולו ויוספו ההוראות הבאות:כמו כ  .10.14

הקבלן מתחייב לבטח את הרכוש והציוד שבבעלותו ו/או   10.14.1

 עבודות קבלניות / הקמהאחראי בגינו בפוליסת    הרכוש שהינו

הכוללת סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, והכיסוי לא יפחת 

כאשר  מהמפורט באישור קיום הביטוחים המצורף לחוזה זה

 ת על זכות השיבוב כלפי המזמין.בפוליסה תוותר המבטח

הפוליסה תהייה מסוג ביטוח הקמה, היה ובפרויקט כולל 

מערכות אלקטרומכניות כל שהן, ותקופת ההרצה לסעיף זה 

 יום. 90תעמוד על 

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח  10.14.2

ה וכי מבטחו של הקבלן מוותר על כל טענ -הנערך ע"י המזמין 

 .או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין

בכל הפוליסות המצוינות לעיל יתחייבו המבטחים לא לבטל  10.14.3

יום מראש  60הפוליסות או לשנות תנאיהן ללא הודעה של 

למזמין, והקבלן מתחייב לחדש את הפוליסות מדי שנה לכל 

 .תקופת ההסכם ולהציג הפוליסות טרם תחילת פעילות
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מהתחייבויות הקבלן דלעיל במקרה שהקבלן לא מבלי לגרוע  10.14.4

ירכוש הביטוחים או לא יחזיק הפוליסות בתוקף כמתחייב, יהא 

 .המזמין רשאי, אך לא חייב, לרכוש הביטוח על חשבון הקבלן

הקבלן ימציא למזמין את אישור קיום הביטוחים המהווה חלק  10.14.5

 בלתי נפרד מחוזה זה, כשהוא חתום ע"י מבטחיו, וללא מחיקות

כל שהן. הקבלן יחזור וימציא את אישור קיום הביטוחים כל 

עוד החוזה בתקפו ו/או קיימת לקבלן אחריות ע"פ דין בגין 

 העבודות נשואות חוזה זה

בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי  הקבלןלא התקשר  .10.15

הוראות החוזה, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי 

 :ח, יחולו ההוראות הבאותהביטו

 7התראה של  קבלן, לאחר שנתן ל, אך לא חייברשאי החברה .10.15.1

)שבעה( ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי 

ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי 

 .הביטוח

. הקבלןכאמור בפסקה זו יחולו כל הוצאותיו על  החברהעשה  .10.15.2

 החברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, יראו כל סכום ששילם 

וינהגו בו כבהקדמת תשלום, אולם  קבלןששולמה לכמקדמה 

, אם בחר לעשות כן, לפי שיקול דעתו, לנכות כל החברהרשאי 

בכל זמן שהוא,  קבלןסכום ששילם מכל סכום שיגיע ממנו ל

לגבות לפי החוזה או לפי חוזה אחר או לפי דין, ורשאי הוא 

 .בכל דרך אחרת הקבלןסכום זה מ

 הקבלןאין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות  .10.15.3

 .חבות כלשהי החברההמפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על 

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת  .10.16

 .תהווה הפרה יסודית של ההסכם הקבלןע"י  תנאי מתנאיו

יב כי בכל תקופת ביצוע העבודות יהיו תחת ידיו פוליסות הקבלן מתחי .10.17

 כדלקמן:

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי; .10.17.1

 ביטוח חבות מעבידים; .10.17.2

פוליסות הביטוח יהיו כפי המפורט בהסכם זה וכן בנספח אישור עריכת  .10.18

 להסכם זה;"2" כנספח ביטוחי הקבלן המפורט ומצורף 

המועסקים על ידי הקבלן  ביטוח חבות המעבידים יחול על כל העובדים .10.19

 ואשר יבצעו את העבודות.

פוליסות הביטוח יציינו עיסוק הקבלן התואם את העבודות כפי  .10.20

 שמבוצעות על ידו.
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 המבוטחים בפוליסות הביטוח האמורות לעיל יהיו הקבלן וכן החברה. .10.21

 

 הפרת ההסכם .11

ימים מהמועד בו ניתנה הודעה  7שלא תוקנה תוך  10, 9, 7, 6, 3, 2 הפרת סעיפים

 תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.על כך לצד המפר, 

 

 

 

 תהוראות שונו .12

הקבלן מתחייב בזה לא להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה,  .12.1

או כל חלק מהן, לכל אדם או גוף זולתו ושלא לשעבדם במלואם או 

 שעבוד איזשהו. בחלקם בכל 

כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב, שאם לא כן לא יהא להם  .12.2

 כל תוקף.

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה או ארכה שתינתן לא ייחשבו  .12.3

כוויתור מצד החברה או הקבלן על זכות מזכויותיהם, כולן או מקצתן, 

 בכל עת שימצאו לנכון.

תובענות הכרוכות בחוזה זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית  .12.4

 .בבאר שבעמשפט בעל סמכות עניינית אשר מקום מושבו 

 הודעות .13

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן כנקוב בכותרת להסכם זה. כל הודעה 

למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דלעיל, אלא אם כן הודיע  אחד  שתישלח מצד

שעות  12למשנהו על שינוי בה, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום אחד צד 

 בעת מסירתה. -מעת מסירתה למשלוח בדואר, ואם נמסרה ביד 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 הקבלן                     

  

 החברה

 

 

 

 



35 
 

 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

 

 

 

 

 

 

 

 להסכם 1נספח 

 נספח תמורה

 :התמורה לה יהיה זכאי הקבלן תהיה כמפורט כדלקמן

 התמורה המבוקשת יום עבודה/קוטר צינור

  יום עבודה

  מ"מ 315

  מ"מ 200

  מ"מ 160

  מ"מ 110

  מ"מ 90

 

 הסכומים האמורים אינם כוללים מע"מ

הסכומים האמורים אינם כוללים תוספות בגין קריאות חירום ו/או קריאות חירום 

 לילה

על ידי החברה לאחר בחינת הצעות נספח זה אינו למילוי על ידי הקבלן. הנספח ימולא 

 המציעים במכרז.

 

 

 

 

_____________________   ______________________ 

 חתימת נציג החברה    חתימת נציג הקבלן
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 להסכם 2ספח נ

 2/ד/2019מכרז זוטא מס 
לידיעת המבטח מחיקה או שינוי של נוסח מסמך זה, ללא אישור בכתב של חברת 

החשמל הירוק בע"מ הינם הפרה של החוזה בין הקבלן לבין המועצה, וכי חתימת 

המבטח ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין 

, וללא שינויכנדרש, החברה לקבלן, ובהיעדר חתימת המבטח  ע"ג אישור ביטוחים 

   המועצה לא הייתה מתקשרת עם הקבלן אף במחירים אחרים.

 תאריך: __/__/__

 אישור לקיום ביטוחים. 

 )אם הטיל המזמין את עריכת הביטוח על הקבלן(

 2/ד/2019 ’מכרז זוטא מס

 צנרת ריתוך ביצוע עבודות 

 באתר סילוק הפסולת "דודאים"
 לכבוד

ו/או  שמעון בע"מ ו/או המועצה האזורית בני שמעוןהחברה הכלכלית למ.א. בני 

חברות בנות של המועצה ו/או תאגידים של המועצה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם

 צומת בית קמה, ד.נ. הנגב

 ("המזמין")להלן:  
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לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו  ___________________ חברה ,מאנו הח"

פוליסות ( "הקבלן ")להלן:  ח.פ. ____________ __________עבור ___________

במלואם  והתנאים המפורטים להלןביטוח עבודות קבלניות, אשר כוללת את הסעיפים 

"(, בכיסוי ביטוחי העבודותההסכם ההתקשרות )להלן: "נשוא  עבודותוהמתייחסת ל

 שלא יפחת מתנאי ביט הרלוונטים למועד תחילת הביטוחים.

 2013 ביט מתנאי יפחתו לא הכיסוי תנאי

 באתר סילוק הפסולת "דודאים" ביצוע עבודות ריתוך מהות העבודות:

לפי חוזה מיום "(, העבודות)להלן: " 

 "(החוזה___________________________)להלן: "

הפוליסה כוללות כיסוי אחריותם של המזמין, הקבלן, קבלני המשנה שלהם וכל 

מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע אלה הבאים מכוחם, 

 העבודות.

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 ___________ פוליסה:  מס' ביטוח עבודות קבלניות : פרק א' רכוש .1

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________ 

תקופת הביטוח.  אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך  

או מי מטעמו או  קבלןהכיסוי יחול גם על עבודות אשר תבוצענה על ידי ה

 .הקבלןלטובתו שלא ע"י 

 .___________________ ₪ שווי העבודות הקבלניות הינו 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 מסכום הביטוח 20%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1

 לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.  ₪ 200,000אך לא פחות מ

אך לא  מסכום הביטוח 20%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2

 לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.  ₪ 200,000פחות מ 

יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח  .1.3

 סכום הביטוחמ 10%או למזמין או לכל צד שלישי שהוא, עד לסך של 

 , לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. ₪ 150,000אך לא פחות מ 

יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של  .1.4

אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים לשם כינון האבדן או הנזק עד 

 מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%לסך של 

 ., עבודה לקוייה ו/או חמרים לקוייםכיסוי הנובע מתכנון לקוי יכלל .1.5

 יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע ורעידת אדמה. .1.6

סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של  .1.7

 הרכוש.
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חודש, אשר לאחריה  12הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.8

 חודש נוספים 12ילה " של תהיה בתוקף תקופת תחזוקה " רג

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב  .1.9

 , ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.כנגד המועצה

 

 

 

 

  ביטוח צד שלישי:ב'  פרק .2

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום 

 12לתקופה )  ₪ 4,000,000מסכום של  לאירוע ולא פחות  4,000,000₪של 

 חודשים(.

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

צוין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל יבפוליסה  .2.1

 הקבלן ייחשב כצד שלישי.

יצוין במפורש בפוליסה כי המועצה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה  .2.2

 ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

 .תאונתיפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי ה .2.3

 רכוש של המועצה שאינו נשוא הסכם זה יחשב לצד ג' לענין פוליסה זו. 

כנגד  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.4

 בתנאי ביט(. 1)הרחבה  .המועצה

, כבלים הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות .2.5

למקרה, נזק תוצאתי  ₪ 300,000ומתקנים תת קרקעיים בגבול של 

כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד לסך 

300,000 ₪  

הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך  .2.6

ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של  500,000.-בגבול אחריות של 

 לתנאי ביט ( 2פוליסה ) הרחבה ה

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.7

 , ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.המועצה

 

  ביטוח חבות מעבידים:פרק ג'  .2
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ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים 

לאירוע  ולתקופת ביטוח  ₪ 20,000,000.-בגבולות אחריות של בביצוע העבודות, 

 )שנים עשר( חודשים. 12של 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

פרק זה אינו כולל כל חריג בדבר קבלנים או קבלני משנה ועובדיהם עבודות    3.1 

ובעומק, עבודות הריסה ו/או פיצוץ, הרעלה במאכל או במשקה,  בגובה

 , כליעבודות נוער

מעל לסכום  ₪ 300,000רכב )למעט אחריות לפי חוק הפלת"ד( עד סך של          

 המכוסה 

בביטוח הרכב, פרעות או מהומות אזרחיות, עובדים מהשטחים, שביתה          

 ו/או 

 השבתה, שעות עבודה ומנוחה.         

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.2

על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן  הביטוח חל .3.3

 משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4

המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט  4.1

המזמין כמפורט בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את 

ברישא למסמך זה, המפקח )למעט אחריתו המקצועית(, קבלנים וקבלני 

 משנה של הקבלן

המועצה האזורית בני שמעון  החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון ו/או  4.2

נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א' 

בתנאים הכלליים  18סעיף לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות וכן לצורך 

 לפוליסה.

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך   4.3

ע"פ הודעת המבוטח וגם או  ובאופן אוטומטי, תקופת הביטוחים בהתאם

שלא לחדש את הביטוחים  נועל כוונת מועצהל נודיעאלא אם כן  המועצה,

ניסת הביטול או אי החידוש יום לפני כ)שישים(  60במכתב רשום, לפחות 

יום לא תחוייב  60. הארכת תוקף הפוליסה לתקופה של עד לתוקף

יום רשאי המבטח לגבות  60בפרמיה נוספת. אם תוארך הפוליסה מעבר ל 

מן הפרמיה הראשונית לכל  1/12פרמיה יחסית למשך התקופה הנוספת 

 חודש נוסף.
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ה בטלים ומבוטלים: כל בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה ז . 4.4

 – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו –חריג או הוראה בפוליסה 

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק 

ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי 

ים, גז, הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אד

שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, 

זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות 

 נוער, בעלי חיים, אופניים או רכוש של המועצה. 

כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש  . 4.5

( נגד כל יחיד SUBROGATIONתור של המבטח על זכותו לתחלוף )בדבר וי

מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח 

התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. סעיף זה לא יחול לטובת מי 

שגרם לנזק בזדון וכן לא יחול כלפי מהנדסים, אדריכלים וחברות שמירה 

 ואבטחה.

הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה  כל . 4.6

לא ייפגעו זכויות המועצה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת 

תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למועצה, שלעניין זה מוגדר 

כמנכ"ל המועצה או גזבר המועצה או הממונה על הביטוחים במועצה 

 נמסרה למבטח תוך זמן סביר מיום שנודע למועצה על כך. והודעה על כך

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה  . 4.7

ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר 

קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המועצה. כל הביטוחים 

"ביטוח  ויה הביטוח ביחס למועצה הינהאמורים כוללים הוראה לפ

ראשוני", המזכה את המועצה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי 

תנאיו, מבלי שמבטחי המועצה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או 

 החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

ות או לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שבית . 4.8

 השבתות.

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד  . 4.9

 לרבות החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי    4.10

לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח 

 60ה הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות למועצ

 )שישים( יום מראש.



41 
 

 חתימת המציע____________                                             תאריך: _________

אנו מאשרים בזאת כי אם הקבלן יוכרז חדל פירעון או יוכרז פושט רגל או   4.11

שיפסיק עבודתו כפי המתחייב בחוזה או שלא ישלם את הפרמיות 

לנו, תהיה כמוסכם או שאנו החלטנו לבטל את הפוליסות מסיבה המותרת 

רשאית להעביר את הפוליסות כולן או חלקן על שמה והיא תהיה  מועצה ה

מתחייבת לקחת על עצמה כל חוב  מועצההמבוטחת הראשית ובתנאי שה

במקרה זה לא תהיה  כספי שחב הקבלן בגין הפוליסה או הפוליסות.

 המבטחת רשאית לבטל את הפוליסה עד לתום תקופת הביטוח.

יר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה .  המבטח מצה4.12

הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין המועצה לקבלן, ובהיעדר 

חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המועצה לא הייתה מתקשרת עם הקבלן, אף 

 במחירים אחרים. 

 .  הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.4.13

 

 

 :על החתוםולראייה באנו 

_______________ ______________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך   חתימה וחותמת 
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 להסכם 3נספח 

 נספח בטיחות קבלנים דודאים.

כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי  ,הקבלן מצהיר .1
הגישה אליו וכן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, כולל 

מרים, וטיבן והסיכונים הכרוכים בהן, וכי בידיו הכלים, האמצעים, הח
הכישורים, הידע וכוח האדם המתאימים לביצוע העבודה, תוך שמירה מלאה 

 על פי כל כללי הזהירות והבטיחות בעבודה, בין עפ"י כל דין, בין  על קיום אחר
הוראות הממונה על הבטיחות  על פי נוהלי הבטיחות של אתר דודאים  ובין 

 מטעם דודאים. 
 

כי ידועות ומוכרות לו כל הוראות הדין המתייחסות לבטיחות  ,הקבלן מצהיר .2
בפרט, לרבות ומבלי בעבודה בכלל ולבטיחות בביצוע העבודה נשוא ההסכם 

 -לגרוע מכלליות האמור, הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 
והתקנות שהותקנו על פיה, והוראות חוק ארגון ופיקוח על העבודה  1970

 .1954תשי"ד 
 

 . בהדרכה זוכלל עובדי הקבלן חייבים לעבור הדרכת בטיחות בכניסה לאתר .3
יובהרו הסיכונים הקיימים באתר. כל עובד חדש שיביא הקבלן במהלך 

 ההתקשרות, חייב לידע את מנהל האתר ולעבור הדרכת בטיחות באתר. 
 

הקבלן מתחייב להישמע ולקיים וכן לגרום לכך שעובדיו ישמעו ויקיימו אחר  .4
כפי  דודאיםכל הוראותיו של מנהלי האתר לרבות ממונה על הבטיחות מטעם 

 שתינתנה מעת לעת.
 

להורות לקבלן בכל עת  םרשאי ויהי או מנהלי האתר הממונה על הבטיחות .5
ו/או מי  להפסיק ביצוע העבודה או כל חלק ממנה אם נוכח לדעת כי הקבלן

אינו מקיים אחר הוראה מהוראות נספח זה מעובדיו ו/או מי מטעם הקבלן, 
 אלתר את הדרוש תיקון.והקבלן מתחייב לפעול לפי הוראותיו ולתקן ל

 
לפני תחילת ביצוע העבודה מתחייב הקבלן למסור למנהל האתר או איש  .6

  מטעמו, תיק קבלן המכיל:
 
רשימה שמית של כל העובדים שיעבדו מטעמו במקום ביצוע העבודות,  .א

 לרבות פרטיהם האישיים, גילם ומקצועם. 

בה או כל רשימת הסמכות והדרכות של עובדי הקבלן, לרבות הדרכה בגו .ב
 הסמכה רלוונטית אחרת. 

רשימה  של כל הציוד, לרבות כלי רכב, שבדעת הקבלן להביא ולהפעיל  .ג
 במקום ביצוע העבודה. 

טופס הדרכת הבטיחות וטופס הצהרה על פיו ידועות לו הוראות הבטיחות  .ד
 באתר וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

מנהל עבודה. במידה והקבלן נדרש להעסיק מתוקף הסכם ההתקשרות  .ה
מנהל העבודה האמור המועסק על ידי הקבלן באתר, יהיה בעל תעודה  

 בתוקף מטעם משרד העבודה המאשר מינוי לשמש כמנהל עבודה.
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בגובה כמשמעה בתקנות עבודה  במידה והעבודה שמבצע הקבלן כרוכה בביצוע  .7

חובתו להדריך להסמיך את  2007 -בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"זהבטיחות 
עובדיו על פי תקנות אלו. לספק לעובדיו את כל הציוד המתאים לאופי העבודה 

  ולוודא שימוש בו. 
 

הקבלן מתחייב לבצע סקר סיכונים לעבודה אותה הוא עומד לבצע, ידריך את  .8
 עובדיו כיצד לנהוג לצמצום הסיכונים בעבודה. 

 
על ידו או ע"י מי מעובדיו במסגרת הקבלן מתחייב כי כל ציוד אשר יופעל  .9

ביצוע העבודה יהיה תקין ובטוח להפעלה וכן יהיה מצויד בכל הרישיונות, 
לרבות כלים חשמליים  ההיתרים ואישורי התקינות כנדרש עפ"י כל דין.

 מטלטלים. 
 

הקבלן מתחייב כי כל כלי רכב אשר יופעל על ידו או ע"י מי מעובדיו יהיה תקין  .10
ולהסעה וכן יהיה מצויד ברישיון רכב בר תוקף ומבוטח כנדרש ובטוח לנהיגה 

 עפ"י כל דין.
 

יצוידו בציוד מגן אישי מתאים תקין, תקף   וכל עובדיהקבלן מתחייב לכך כי  .11
, אפוד או (עם לוגו של  הקבלן )עם עדיפות לביגוד ותקני הכולל: בגדי עבודה 

די עבודה בעלי פסים בגד זוהר בצבעים צהוב, כתום, ירוק או לחילופין בג
כפפות עבודה לפחות,  S3זוהרים בגב. נעלי עבודה על פי תקן מתאים ובדרגה 

או במגני שמיעה ישתמשו  ,יחבשו משקפי מגן העובדים על פי התקן המתאים.
כל ציוד מגן אישי אחר הנדרש לעבודה ועולה מתוך סקר הסיכונים שביצע. 

 . שימוש בציוד זה באחריות הקבלן
 

מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודות בצורה נקייה מסודרת הקבלן  .12
 ובטוחה.

 
, שלתוכו ניתן ליפול כל בור או פתח לאבטחהקבלן מתחייב לכסות וגם/או לגדר .13

 עבודה.הביצוע שהוא יצר אותו ובין אם הוא נמצא במקום  בין אם 
 

רכב  מרים, כליוממקום ביצוע העבודה כל ציוד, חמידית הקבלן מתחייב לסלק  .14
או שקיבל על כך הוראה ממנהלי האתר או  וכל כיוצא בזה שאינם תקינים.

 ממנוה הבטיחות. 
 

הקבלן מתחייב כי כל אביזר הרמה או מכונת הרמה בה ישתמשו הוא או  .15
עובדיו במקום ביצוע העבודה יהיה ממבנה טוב, מחומר מחוזק וללא כל פגם, 

יירשם עומס העבודה הבטוח של כי יוצב במקום ביצוע העבודה על לוח, עליו 
על פי  כל אביזר או מכונה וכי הציוד האמור יופעל בהתאם לאותו עומס בלבד

 התקנות והחוקים. 
 

לרבות הקבלן מתחייב לא לאחסן או להכניס לשטח האתר כל חומר מסוכן,  .16
 ללא תאום מראש עם מנהל האתר או איש מטעמו. דלק מכל סוג שהוא, 

 
 ועובדיו לא יעשו דבר העלול לסכן אותם או את זולתם. הקבלן מתחייב כי הוא .17

 
הקבלן מתחייב כי כל עובד ועובד יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית לאחר  .18

 כל דין. על פי שעבר את כל הבדיקות הרפואיות 
דריך את עובדיו כי  הנסיעה בכבישים ך גם ההקבלן יצהיר כי הוא יודע וכ .19

קמ"ש.  יובהר בזאת  כי כלל כללי  30ובדרכים באתר לא תעלה על מהירות של 
התעבורה החלים בנסיעה בכביש חלים גם בשטח האתר. ציות מלא לתמרורים, 
חובה חגירת חגורת בטיחות, נסיעה בפנסים דולקים, משקל מותר או כל 

 הוראה אחרת. 
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לגרום לכך כי במהלך ביצוע העבודות, עובדיו לא ישתו הקבלן מתחייב  .20
 אזורים לא להם.באלכוהול, לא ישחקו במשחקי מזל כלשהם ולא יסתובבו 

 

הקבלן מתחייב כי עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו לא ישאר ללון באתר ו/או לא  .21
ישהה באתר מעבר לשעות הפעילות של האתר אלא אך ורק לצורך ביצוע 

 קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל האתר.העבודות ולאחר 
 
 

חובת הקבלן לעמוד בדרישות ונהלי הבטיחות  של האתר כפי שיובהרו לו  .22
 בכניסתו הראשונה לעובדה.

חובתו של הקבלן לעמוד בדרישות ונהלי הבטיחות של האתר על פי מסמך זה  .23
 וכפי שיובהר לו בעת ההדרכה. 

 
בשום מקרה וללא יוצא מן הכלל, לא תותר כניסה לאתר של קטינים )מתחת  .24

 שנה( אלא למרכז המבקרים.   18לגיל 
 

עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו מתחייבים להישמע ולנהוג ע"פ הנחיות מנהל  .25
 האתר וכן התמרורים והשילוט שבאתר.

 
מעט אזור רכב קל הנכנס לאתר, חייב בנסיעה עם מהבהב צהוב על גג הרכב, ל .26

המשרדים. נוסעיו חייבים בנעלי עבודה, ווסט זוהר ובכל מקרה אין לעלות 
 לפסי הפריקה ללא תאום מראש. 

 
אשר לא יכבד הוראות אלו ולא ינהג קבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מבקר מטעמו  .27

 מהאתר לאלתר.  יורחק  ,על פיהם
 
 

 
 

 


