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 2ד//2021 ’מכרז מס

 גז  אתר דודאים ביצוע עבודות קידוח ופריסת צנרת למטרת איסוף

 תנאים כלליים

"(, מזמינה בזה הצעות מחיר עבור ביצוע עבודות החברההחברה הכלכלית למ.א בני שמעון בע"מ )להלן : "

 "(.דודאיםילוק הפסולת "דודאים" )להלן: "קידוח ופריסת צנרת הולכת גז באתר ס

כולל מע"מ  )שלא יוחזרו(, ורק מציע שרכש את ₪  3000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של 

בימי  11/5/2021מסמכי המכרז יהיה זכאי להגיש הצעה במכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 

 .08-6471000ל שימן במשרדי החברה בטלפון אצל הגב' יע 15:00 -08:00חול בין השעות 

מובהר, כי מכרז זה הינו מכרז לבחירת קבלן אשר יוכרז כזוכה לשם ביצוע עבודות כמוגדר במכרז, על פי 

הזמנות עבודה שתוצאנה מפעם לפעם על ידי החברה, במהלך תקופת ההתקשרות, ובאופן המפורט במסמכי 

 המכרז.

ה להזמנת עבודה כלשהי מהקבלן הזוכה ו/או התחייבות כלשהי אין במכרז זה התחייבות של החבר

 לכמות/היקף עבודה אשר יוזמן על ידי החברה )ככל שתוזמן(.

הצעות המחיר כפי שיינתנו על ידי המציעים השונים, תהיה לביצוע העבודות השונות שמפורטות במכרז זה, 

 כמפורט. שר תספק החברהלמעט חומרים אאשר כוללות עבודה וכלים וכל דבר נוסף, וזאת 

לדואר , וזאת עידו רובינשטיין, עבור מר מציע שיידרשו לו הבהרות מוזמן לפנות לחכ"ל, בכתב בלבד

המייל באחריות המציע לוודא הגעת .  18/5/2021וזאת עד לתאריך  idorubin1971@gmail.comאלקטרוני 

על מטעם החברה . שאלות והבהרות שלא יתקבל אישור או באמצעות דואר אלקטרוני 050-5238993 :בטל

 .רק מציע שרכש את מסמכי המכרז יוכל לשאול שאלות הבהרה .הגעתן, לא תענינה

 לחתום על ההצעהעל המציע למלא בנספח א' למסמכי המכרז את הסכום שהוא מציע בגין כל שורה בטבלה, 

 ,כשהם בתוך מעטפה ,ולהכניסם , וכן מענה לשאלות הבהרה באם יהיוונספחי המכרזועל כל אחד ממסמכי 

מובהר כי הצעה שלא תהיה בתיבת . 12:00בשעה  25/5/2021לתיבת המכרזים של החברה, וזאת עד ליום 

 לא תתקבל. –המכרזים במועד האחרון האמור 

רז והבין את תוכנם ואת משמעותם המציע, בהגשתו את הצעתו למכרז, מאשר כי קרא את כל מסמכי המכ

 וכן הוא מאשר ומצהיר כי כל מסמכי המכרז מצויים בפניו.

 חוברת המכרז כוללת

 מסמך א'. - הצעת המציע .א

 .מסמך ב' נוסח כתב ערבות להצעה .ב

 , אשר כולל:מסמך ג'-נוסח חוזה התקשרות .ג

 .1מסמך  -נספח תמורה 1ג.    

 .2מסמך  - כתב ערבות ביצוע 2ג.    

mailto:idorubin1971@gmail.com
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 .ב'3מסמך  –א', אישור ביטוחי קבלן 3מסמך  –, כתב ויתור 3 מסמך-סעיפי ביטוח  3ג.    

 4מסמך  –קבלנים נספח בטיחות  4ג.  

 :מסמכים ואישוריםנאי סף ת
 

וכן לאורך כל תקופת ההתקשרות עם החברה, להיות בעלים  ,על המציע בעצמו, במועד הגשת ההצעה .1
)יש לצרף  כמפורטצמ"ה כלי  3, של לפחות שימוששנותן למציע רשות ו/או חתום על הסכם 

 :אסמכתאות להוכחת העמידה בתנאי זה(

 .( JCBמחפרון ) .1.1

 .מ' 1 עד מ', רוחב כף 5מחפר )באגר( עומק חפירה לפחות  .1.2

 .או שווה ערך M-250מכונת קידוח קלונסאות מדגם  .1.3

רה, להיות בעלים על המציע בעצמו, במועד הגשת ההצעה וכן לאורך כל תקופת ההתקשרות עם החב .2
 :)יש לצרף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי זה( על אמצעי הריתוך הבאים

 .מ"מ 315מכשיר לריתוך פנים בקוטר עד  .2.1

  .מכשיר לריתוך אלקטרופיוז'ן .2.2

 .העבודות: גנרטור, כלי עבודה ידניים וכיו"ב לביצוע הנדרשים הנוספים העבודה כלי כלל .2.3

להיות בעל  ,וכן לאורך כל תקופת ההתקשרות עם החברה על המציע בעצמו, במועד הגשת ההצעה .3
רבתי. להוכחת תנאי סף זה יצרף  2 בסעיףכל הציוד כאמור  תעודות הסמכה מתאימות להפעלת

המציע להצעתו תעודות/רשיונות וכל מסמך אחר אשר יעיד על הסמכתו לבצע את הפעולות המנויות 
 רבתי. 2 בסעיף

)פנים  HDPEניסיון מוכח בעבודות ריתוך צנרת להיות בעל  ,צעהעל המציע בעצמו, במועד הגשת הה .4
להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע  .ואלקטרופיוז'ן( לצורך איסוף גז/ תשטיפים במטמנות פסולת

להצעתו המלצות הכוללות את פרטי המזמין וטלפון, מלפחות מטמנה אחת אשר בה ביצע המציע 
במטמנה  ת המציעהשנים שחלפו )קרי המלצות על עבוד שלושמהלך ב זה עבודה מסוג הנדרש במכרז

 .(2018-2020בין השנים 

להוכחת - PVCבעבודות צנרת ניסיון מוכח על המציע בעצמו, במועד הגשת ההצעה, להיות בעל  .5
תנאי סף זה יצרף המציע להצעתו המלצות הכוללות את פרטי המזמין וטלפון, משלוש השנים שחלפו 

 .(2018-2020המציע בין השנים )קרי המלצות על עבודת 

 .על המציע להמציא אישור שהינו עוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ואישור על ניהול ספרים כחוק .6

והמציע הינו  היה .בישראל כדין רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים .7

 תאגיד, אזי עליו לצרף להצעתו גם את העתקי המסמכים הבאים:

 תאגדות.תעודת ה .7.1

 תזכיר ותקנון. .7.2

אישור מאת עורך דין או רואה חשבון על מורשי החתימה בתאגיד ועל זכויות החתימה  .7.3

 בתאגיד.
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 :מציע להצעתו בעת הגשתה יצרף ה .8
 

ש"ח.  20,000, בסכום של ציעשהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המ ערבות בנקאית, .8.1
, בהתאם לדוגמת הערבות חברהפקודת ההערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(, ל

חברה , וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. ה31.12.2021בתוקף עד לתאריך (, 'בנספח )הרצ"ב 
בויותיו על פי יתהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחי

יתן לצרף שיק נ תנאי מכרז זה. אי המצאת ערבות בנקאית, כאמור, תביא לפסילת ההצעה.
 ביצוע כמפורט.בערבות  ,ערבות זו תוחלף בעת חתימת החוזה בנקאי במקום ערבות בנקאית.

 

חתומים על ידי המציע בשולי יוגשו החוזה ונספחיו כל מסמכי המכרז, על נספחיהם, לרבות  .8.2
 .כל דף ובמקום המיועד לכך

 
גופים ציבוריים )אכיפת  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות .8.3

 .1976-ניהול חשבונות(, תשל"ו
 
 אישור על ניכוי מס במקור. .8.4

 
 

 

  העבודות .9
 

ביצוע קידוחי גז, הנחת, התקנת וביצוע  כולליםהשירותים והעבודות שעל פי מכרז זה  .9.1

להולכת גז באתר סילוק הפסולת "דודאים", בתוואי כפי שייקבע  HDPEריתוכים בצנרת 

ול דעתה בלעדי של החברה ועל פי הנדרש בהתאם להוראות הגורמים מראש ועל פי שיק

 הממונים באתר. 

מ"מ,  160מ"מ,  200מ"מ,  315בקטרים הבאים:  HDPEהריתוכים המבוקשים יהיו לצנרת  .9.2

 מ"מ.  90מ"מ וכן  110

יכללו, בין השאר ריתוכי הפלסטיק  ההשירותים והעבודות שיבוצעו על ידי הקבלן הזוכ .9.3

 .(PVC)בצנרת ובאביזרי  והחיבור יזרים על פי הוראות היצרן ומפרט הריתוךוחיבורי האב

 .בקטרים שונים וקיבועם על פני הקרקע  HDPEוי והנחת ק .9.4

ביצוע כל עבודות התקנת וחיבור ראשי הבאר, המגופים, הברזים, מלכודות מים ואביזרי  .9.5

 דעתה הבלעדי. חיבור כפי הנדרש לביצוע  מושלם, הכל על פי צורכי החברה ושיקול 

 הצעת המציע.-העבודות נשוא מכרז זה מפורטות כולן בנספח א'  .9.6

יסופקו על ידי החברה )מזמינת החומרים הדרושים לצורך העבודות נשוא מכרז זה כל  יובהר כי  .10

 העבודה(.
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המפורטים במכרז זה על פי לוחות הזמנים  המציע מתחייב להיות זמין לביצוע העבודות ומתן השירותים .11

מתחייב הקבלן  ,צנרת עבודות קידוח וריתוךסבב הזוכה הזמנה לביצוע קבלן שנשלחה למיום  הבאים;

מ"א  400קידוחים או  7סבב עבודות, יכלול לפחות קלנדריים.  ימים 7הזוכה להיכנס לעבודה תוך 

להגיע  הקבלן הזוכה מתחייב ,האחזקביצוע יום לצורך "(. סבב עבודותחפירות מאסף אלכסוני )להלן: "

ממועד קבלת הקריאה או כפי  שעות 8וזאת לכל היותר תוך  ,לשם מתן השירותים ,לאתר דודאים

  שיתבקש על ידי החברה, על פי שיקול דעתה של החברה.

 
 

 בחירת ההצעה הזוכה: .12

בהצעת המציע לכל הרכיבים המרכיבים את המכרז, כמפורט % הנחה הצעתו בהמציע ייתן  .12.1
% למסמכי המכרז. מציע שלא ימלא  '1אא ונספח  כנספחורף כתב הכמויות המצועל פי 
  כאילו לא הציע הנחה כלל.תראה החברה בהצעתו הצעתו הנחה ב

הצעתו, עבור כל הרכיבים אחוז ההנחה אשר הציע בו ,המציע  שעמד בכל תנאי הסף .12.2
  .יוכרז כזוכה )כלומר הצעתו היא הזולה ביותר( ביותר, הוא הגבוההמרכיבים את המכרז, 

ככל והמציע הזוכה, לא יחתום על הסכם התקשרות עם החברה, הרי  ובמקרה שכזה תהיה  .12.3
 רשאית החברה לעבור למציע הבא וכך הלאה עד לקביעת זוכה. 

ככל ותהיה יותר מהצעה אחת עם אחוז הנחה זהה, תערוך החברה התמחרות או הגרלה,  .12.4
 לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

 

קשת תהיה התמורה היחידה שיקבל הקבלן הזוכה בגין ביצוע כל העבודות )לעניין זה התמורה המבו .13

ו/או כל הפרשת  םהעלות תכלול, בין השאר, גם את שכר המפעיל/פועלים לרבות כל התנאים הסוציאליי

חובה, ביטוחים שונים, סולר, רישיון, עלות הובלה ו/או שינוע של ציוד כלשהו הנדרש לשם ביצוע 

 ו/או כל עלות אחרת שחלה(. העבודות

החברה יכולה להודיע לקבלן על סיום ההתקשרות ביניהם בכל רגע נתון, בהודעה בכתב, מכל סיבה  .14

שהיא וללא כל נימוק, ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה. אין בסיום ההתקשרות כאמור 

 דו בהתאם להוראות הסכם זה.כדי לגרוע מחובת החברה לשלם לקבלן בגין עבודה שבוצעה על י

תחול על המציע ועל  –כל הוצאה ו/או עלות שתהיה כרוכה בהכנת ו/או בהגשת הצעת המציע למכרז  .15

 חשבונו בלבד.

בלבד והמציע אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכי  חברהלכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .16

 המכרז, למעט הגשת הצעתו למכרז זה.

ע"י הקבלן הזוכה מחייבת אישור החברה מראש ובכתב אולם אין בה כדי לגרוע העסקת קבלן משנה    .17

 מהתחייבות הקבלן לעמידה בלוחות הזמנים.

, הם מושאלים לשם הכנת ההצעה והגשתה. יש להחזירם עד מועד החברהכל מסמכי המכרז הם רכוש  .18

 ם לשום מטרה אחרת.אין להעתיקם או להשתמש בה הגשת ההצעות בין אם הוגשה הצעה ובין אם לאו.
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החברה זכאית שלא לבחור במציע כקבלן זוכה, גם אם הצעתו תהא הזולה ביותר ו/או המטיבה ביותר  .19

יש ניסיון שלילי ו/או למ.א בני שמעון ו/או לכל גוף ציבורי אחר,  חברהלועם החברה וזאת במקרה 

או ניסיון שלילי קודם /ו םו/או מי מטעמ םקודם עם המציע בפרויקטים קודמים שהמציע ביצע עבור

 של מזמין, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה .

  ההתקשרות תקופת .20

חברה לחודשים ממועד חתימת ההסכם על ידי החברה.  12במכרז זה תהיה למשך תקופת ההתקשרות 

, כל ותתקופות נוספ 4 דובעהבלעדי,  הלפי שיקול דעתתהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות 

על חמש שנים(. הארכת תקופת המצטברת  ההתקשרותבסה"כ לא תעלה תקופת ) חודשים  12בת  תקופה

 . תעשה על פי שיקול דעתה של החברה בלבד , לתקופות האופציהההתקשרות

 תנאי תשלום:  .21

ובין  כביצוע עבודת קידוחים/הנחת צנרת ספציפיתכל עבודה שתבוצע על ידי הקבלן בין אם  .21.1
עבודה" על פי הזמנת החברה, תירשם ותחתם ביומן עבודה כאשר על הקבלן  אם כ"יום

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

עבודות שלא יירשמו ביומן העבודה ולא יאושרו ב"זמן אמת" על ידי נציגי החברה, לא יאושרו  .21.2
 .לתשלום

לידי החברה, ינפיק הקבלן חשבון בגין התמורה המגיעה לו. בתום ביצוע העבודות ומסירתם  .21.3
 לחשבון יצורף דו"ח המפרט את העבודות שבוצעו ואשר נרשמו ואושרו ביומן העבודה.

יום  14 -החשבון, לאחר שיאושר על ידי הגורמים המוסמכים בחברה וזאת תוך לא יותר מ .21.4
 .יום 45ממועד העברת הדיווח על ידי הקבלן, ישולם שוטף + 

 לא הועבר הדוח במועד, יידחה מועד התשלום. .21.5

  התחייבות לעריכת ביטוחים .22

הקבלן מצהיר כי יש בידו פוליסות הביטוח הרלוונטיות בכל האמור לציוד שלו, אחריות  .22.1
קשורה  אף אם אינהכלפי צד ג', חבות מעבידים וכל פוליסה אחרת נדרשת,  לאחריותו 

להסכם  ב' 3, 3נדרש בנספחי הביטוח , אך לא פחות מהלעבודות נשואות הסכם זה
 המצורף.

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(  .22.2
 את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינויחברה לימציא 

 בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  .22.3
חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות 

 של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

 הכולל, הפרויקט שווי את טחלב נדרש" קבלניות"עבודות  בביטוח כי, הקבלן לב תשומת
 .המזמין"י ע המסופקים החומרים עלות את ובנוסף זה מכרז נשוא העבודות שווי את הן

 כל תקופת ההתקשרות.המציע יידרש לביטוח לגבי  –לתשומת לב המציע  .22.4



7 

 

 ___________חתימה וחותמת ___

 

 באישוריהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו  חברהלמובהר בזאת כי  .22.5
שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים  חברהלמובהר, כי  .כנספח המצורף ביטוחיםה

כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי 
תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או  חברההמכרז ואי המצאתו חתום לידי ה

 הביצוע.  ערבות

 הקבלןע"י  סכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיוסעיף זה על סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי הה .23

טופסי אישור על קיום ביטוחים  ,המכרז למסמכי  3 מצ"ב מסמך. תהווה הפרה יסודית של ההסכם

 של הקבלן. המציע יחתום על מסמכי הביטוח . 

בעיות בהמצאת האישור לקיום ביטוחים, עיכוב מסוג זה  יאושר עיכוב בביצוע העבודות בשל לא .24

שמש עילה לפסילת הצעת הקבלן )גם אם ייקבע כזוכה(, והעברת העבודה לקבלן אחר לפי יכול ל

ללא מחיקות . לא יינתן צו התחלת עבודה ללא חתימה על מסמכי הביטוח )העבודה שיקולי מזמין

 . ( וכן אישורי בטיחות או תוספות כלשהן

לאומי וחוק ביטוח בריאות בכל עת למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח  מתחייב הקבלן .25

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

זכאים לכל הזכויות  העבודות, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודותוהמשמשים בביצוע 

 על פי החוקים המצוינים לעיל. 

ו/או מי החברה לכלי רכב( יורחב לכלול גם את )למעט בביטוח חובה  הקבלן ביטוחישם המבוטח ב .26

 סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף הקבלן ביטוחימעובדיה כמו כן יכללו 

(SUBROGATION נגד )ונגד כל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו וכן כנגד כל אדם או  החברה

ובדיהם, קבלנים אחרים, גוף שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי, לרבות בני משפחותיהם, ע

אדריכלים, יועצים, וכל הפועלים מטעמם, וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או 

, ובלבד שהאמור בדבר ושירותהקשור לעבודה ו/או בחוזה עבודה במפורש או מכללא ו/או עקב 

 על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. רהוויתו

לשתף  הקבלןמתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה וכן מתחייב  לןהקב .27

 על פיהם. החברהלשם שמירה ומימוש של זכויות  החברהפעולה עם 

 הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות באתר העבודה. .28

 באחריות הקבלן להעסיק עובדים כדין.  .29

ההתקשרות שבין הצדדים. בכל מקרה של סתירה ו/או   אי סמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי מ .30

 בחוזה.ייגבר האמור  –התאמה בין האמור במסמך זה ובין האמור בשאר מסמכי המכרז ו/או החוזה 

                                                                                                  

 

 מנכ"ל  –ניר בר דוד  

 החברה הכלכלית למ.א בני שמעון בע"מ                                                                                    
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   ולראייה באתי על החתום:

 _______________________  שם המציע : 

 מספר זיהוי / ח.פ :________________________

 לפון:_____________________כתובת: _________________________ט

חותמת + חתימה : ____________________________________________
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 ___________חתימה וחותמת ___

 

 נספח א 

 2ד//2021 `מכרז מס

 הצעת הקבלן 

 שם המציע: ________________________

 הצעת הקבלן: 

( הנחה על כלל המחירים         )במילים:     אני נותן בזאת % .1

 .'1המפורטים בטבלה כנספח א

וכי אין להציע הנחה גדולה יותר, שכן הדבר יביא לפסילת  30%ידוע לי כי % ההנחה המקסימלי הינו  .2

 ההצעה.

ככל ויהיו יותר מהצעה אחת עם אחוז הנחה זהה, לרבות אחוז הנחה המקסימלי, תערוך החברה  .3

 התמחרות או הגרלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

 

 

 

 

 _______________________  שם המציע : 

 מספר זיהוי / ח.פ :________________________

 כתובת: _________________________טלפון:_____________________

 : _____________________________כתובת דוא"ל

 חותמת + חתימה : ____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ___________חתימה וחותמת ___

 

 
 נספח א1 פירוט העבודות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .כל העבודות כוללות בתוכן את כל הכלים ההנדסיים וכח האדם הדרושים לביצוע העבודה

 .(15כל אספקת החומר על חשבון החכ"ל )למעט אספקת מצעים לסלילת דרך בסעיף 

  שם הסעיף יח' מחיר ליח' כמות יח' סה"כ
מ', לרבות השחלת הצנרת לבור  20ס"מ ולעומק של עד  60קידוח אנכי בפסולת בקוטר  מ"א 1,350 800 1,080,000

 הקידוח.
1 

מ', לרבות  25מ' לעד  20ס"מ ולעומק של בין  60תוספת עבור קידוח אנכי בפסולת בקוטר  מ"א 1,600 200 320,000
 דוחהשחלת הצנרת לבור הקי

2 

 3 מ"מ  160קוטר  PVCהדבקת צנרת  יח' הדבקה  140 200 28,000
והשלמת    -פיזור טוף / חצץ שטוף ובנטונייט בהיקף הקידוח לאחר השחלת צנרת ה     מ"א 140 800 112,000

     PVC מילוי פסולת וחול מקומי לפי מפרט. 
4 

  אש קידוח קומפלט לרבות: הדבקת אלקטרופיוז'ן,הרכבת ר אביזרי PVC,  מחברי קומפלט 5,000 40 200,000
ויצירת נק' ביקורת. ריתוכי פנים ומחברים מכאניים, חיבור צנרת שרשורית   

ס"מ בראש הקידוח ומילוי חול מקומי בנפח השוחה והכל לפי  100הנחת שוחות בקוטר 
 מפרט.

5 

מ', לעומק של  1מחפר באגר ברוחב כף של חפירת מאסף אלכסוני בגוף הפסולת באמצעות  מ"א 400 1,300 520,000
'.מ 2.5  

6 

מ"מ,  160הנחת חצץ שטוף/טוף בתחתית החפירה, הנחת צנרת איסוף מחוררת בקוטר  מ"א 430 900 387,000
בפסולת. ס"מ, כיסוי החפירה 60הנחת שכבת חצץ שטוף/טוף בהיקף הצנרת בגובה של   

7 

ר וכיסוי בפסולת ללא פיזור חצץ שטוף/טוףהנחת צינור איסוף עיוו מ"א 250 400 100,000  8 
אלקטרופיוז'ן   מ"מ קומפלט לרבות: ריתוכי 160ייצור והנחת מלכודת תשטיפים בצנרת  קומפלט 9,200 5 46,000

ריתוכי פנים ומחברים מכאניים, חיבור צנרת שרשורית, חפירה בגוף הפסולת ומילוי 
.מבוקר בחול/חצץ לפי מפרט  

9 

מ"מ )תפר יחיד( 160ריתוך פנים לצנרת  יח' 400 500 200,000  10 
מ"מ )תפר יחיד( 315ריתוך פנים לצנרת  יח' 600 100 60,000  11 
מ"מ )אביזר יחיד( 160ריתוך אלקטרופיוז'ן לצנרת  יח' 200 150 30,000  12 
ךמ"מ לרבות כל העבודה הקשורה בכ 160הרכבת מגוף אלכסוני בצינור  קומפלט 1,400 10 14,000  13 
מ"מ לרבות כל העבודה הקשורה בכך 315הרכבת מגוף אלכסוני בצינור  קומפלט 3,100 4 12,400  14 
550,000 

 
 160/315סלילת דרך מצעים )לרבות אספקת המצעים( לצורך הנחת צנרת איסוף ראשית ) מ"א 550 1,000

.מ"מ(  
.ס"מ עומק 30-מ' בשכבת מצעים סוג ב' שלא תפחת מ 3הדרך ברוחב של   

, לרבות פילוס הדרך בגוף הפסולת במידת 3%-הדרך תהיה בשיפוע מבוקר שלא יפחת מ
באמצעות הוספת עפר מקומי או הסרת פסולת. הצורך  

15 

   אספקת יום עבודה לאחזקת מערכת הכולל: מחפרון  JBC,     יומית 7,000 10 70,000
  רתך צנרת ואמצעי ריתוך פנים ואלקטרופיוז'ן.

16 

    סה"כ  3,455,400



 

 ___________חתימה וחותמת ___

 

 ערבות בנקאית )ערבות הצעה(-מסמך ב'

 ______/____/2021תאריך 

 לכבוד,

 החברה הכלכלית למ.א בני שמעון בע"מ 

 :__________הנדון: ערבות בנקאית מס'

"(, אנו _______________________ מרחוב המבקשעל פי בקשת________ )להלן: " .1

"( ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום הערבים__________________________ )להלן: "

"(, סכום הערבות)להלן: "₪ ( ___________ במילים:)___________לפי דרישתכם, עד לסכום 

 .  2ד//2021מספר  מכרז עםבקשר 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן  .2

( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת 7מידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 ה בראשית כתב ערבות זה.המופיע

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3

התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 

 יעלה על סכום הערבות.

לל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכ .4

 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

 .31/12/2021, ויעמוד בתוקפו עד ליום מיום הוצאתוכתב ערבות זה ייכנס לתוקפו  .6

        

 כבוד רב,ב         

  

  בע"מ ____________בנק ___              

 

 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _________________________ וחותמת הסניף.
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 ___________חתימה וחותמת ___

 

 

 'גנספח 

 הסכם לביצוע עבודות 

 2ד//2021 מכרז מס

 במשרדי שנערך ונחתם 

 האזורית בני שמעון בע"מ  למועצההחברה הכלכלית 

 2021בשנת _____בחודש  ____ -ב 

 

 ב י ן

 

 האזורית בני שמעון בע"מ למועצההחברה הכלכלית 

 שכתובתה:

 ( "החברה")להלן: 

 מצד אחד;

 

 ל ב י ן

 

 ________________ ע.מ/ח.פ ___________

 שכתובתו:                                             

 "הקבלן"()להלן: 

 מצד שני

 

 
עבודות קידוח ופריסת צנרת הולכת גז באתר  והחברה מבקש לקבל שירותים וביצוע של הואיל 

 סילוק הפסולת "דודאים" בקטרים שונים כפי שמוגדר בהסכם זה.

 למסור לקבלן, מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ביצוע עבודותוברצון החברה  והואיל 
 ;והקבלן מעוניין לקבל על עצמו את ביצוע העבודותכאמור, 

ן, הידע מקצועיות הציוד והיכולת וכוח האדם המקצועי, המורשה ויש לקבלן הניסיו והואיל 
 ;והמיומן לבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה

 
 וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם בהסכם זה;       והואיל

 
 אי לכך סוכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא ונספחים .1

 נו.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימ .1.1

 הכותרות להסכם זה ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין להיעזר בהן בפרשנותו של הסכם זה. .1.2
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 ___________חתימה וחותמת ___

 

 הצהרות הקבלן .2

 הקבלן מצהיר בזאת ומתחייב כדלקמן:

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

הדרושים לכך, וכי הוא  בדים המיומן, הציוד וצוות העוזה, כי עומדים לרשותו כל האמצעים

בעל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואם 

 ובמועדם.

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

הסכמות אליהם הגיעו לביצוע העבודות ומתן השירותים, ועל כן הסכם זה מגלם את כל ה

 הצדדים והנוגעים לביצוע העבודות כאמור על ידי הקבלן.

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

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

 ות אצל החברה בפרט.להעסקתם על ידי הקבלן ולצורך ביצוע העבוד

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

 כמעסיק על פי כל דין.

 ההתקשרות .3

 

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

 :' המצורפת למסמכי המכרז1א

יהיו בהתאם להזמנות שיבוצעו, ככל שיבוצעו, על  הגז הקידוח והנחת צנרתעבודות  .3.1.1

  .ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי

קידוחים או  7כלול לפחות תיובהר כי הזמנה לביצוע סבב עבודות קידוח וריתוך  .3.1.2

 "(. סבב עבודותמ"א חפירות מאסף אלכסוני )להלן: " 400

או לחילופין על פי  נרתקידוח והנחת צ סבב עבודותביצוע העבודות יהיה או פר  .3.1.3

לפי החלטת החברה, כהגדרתם במסמכי המכרז. יום עבודה וזאת "יום עבודה", 

 שעות עבודה. 9לעניין זה יהיה יום עבודה בן 

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

 ;PVCאו חיבורי צנרת ואביזרי  כל עבודות ריתוך הפלסטיק על אביזריו .א

וי ופלסטיק וקיבועם על פני הקרקע לרבות קשירה וקיבוע ק הנחת קווי .ב

 ההולכה על ידי מוטות ברזל אשר יסופקו על ידי החברה.

עבודות קידוח, חפירה, פיזור חצץ וכל הדרוש לביצוע מערכות איסוף הגז על  .ג

 פי הנחיות המזמין.

הנחת ראשי קידוח ומלכודות תשטיפים לרבות כל הדרוש לביצוע עבודות  .ד

 אלו.



14 

 

 ___________חתימה וחותמת ___

 

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

התמורה  לש, אזי הקבלן יהיה זכאי לחלק יחסי שעות 9בן בפועל ארך פחות מיום עבודה 

בהתאם להיקף שעות העבודה בפועל, אולם בכל מקרה התמורה לא תפחת משווי מחצית יום 

 עבודה.

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

את נציג החברה על העבודות ביומן. מובהר כי רק עבודות שנרשמו ביומן העבודה ואושרו על 

 ידי נציג החברה ב"זמן אמת" יהיו עבודות שבגינן יהיה זכאי הקבלן לתמורה.

, החצץ וכל יתר PVC-וה סטיקאביזרי הפל, מוסכם על הצדדים כי כל חומרי הצנרת .3.4

 יסופקו על ידי החברה.כולו כולל סבב העבודות,  לפרוייקט  יםהנדרש החומרים

הקבלן מתחייב להיות זמין לביצוע העבודות ומתן השירותים שעל פי הסכם זה, על פי קריאה  .4

כי התמורה לה יהיו זכאים הקבלן תהיה בהתאם לתמורה  -מהחברה, כמפורט להלן )מובהר

בהתאם לנסיבות וכמוגדר בנספח  –וקשת כמוגדר במסמכי המכרז ו/או התמורה המקורית המב

 התמורה, ולרבות התוספות כמפורט להלן(.

 : גז צנרת והנחת קידוח סבב עבודות לביצוע קריאה .4.1

 7הקבלן/נים מתחייב/ים להגיע לאתר דודאים לשם מתן השירותים וזאת לכל היותר תוך 

נשוא  עבודותהסבב ולמשך כל הזמן שידרש לביצוע  קריאהממועד קבלת ה ימי עבודה

  הקריאה.

ועד   08:00שתתבצע בין השעות אחזקה קריאה לקבלן, לביצוע עבודות : ליום אחזקהקריאה  .4.2

 בימי חול. 20:00

 8הקבלן/נים מתחייב/ים להגיע לאתר דודאים לשם מתן השירותים וזאת לכל היותר תוך 

ילה או כל מועד ארוך יותר, כפי שיתבקש על ידי החברה, שעות ממועד קבלת הקריאה הרג

 על פי שיקול דעתה של החברה. 

עבודות בקריאה רגילה יהיה זכאי הקבלן  לתמורה בהתאם לנקוב בנספח סבב בגין ביצוע 

 התמורה ללא כל תוספת.

תמורת התמורה  על פי דרישות החברה ו/או מי מטעמה הקבלן מתחייב לבצע את העבודות .4.3

 בהסכם זה. תרטהמפו

יש הזכות להתקשר עם קבלנים אחרים לביצוע עבודות חברה להקבלן מצהיר כי ידוע לו ש .4.4

, והכל בהתאם לתנאי המכרז, וכמו כן מצהיר כי התקשרות הצדדים בהסכם זה נשוא המכרז

אינה מהווה התחייבות של החברה לבצע הזמנות עבודה מהקבלן ו/או לכמות העבודה 

י שיקול דעתה של החברה ומבלי שלקבלן תהיה כל טענה בעניין זה כלפי שתוזמן, והכל על פ

 החברה.

 חתימת הצדדים על הסכם זה תהווה את ההתקשרות שבין הצדדים ותנאיה.  .4.5
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 תקופת ההתקשרות: .5

 חברהלחודשים ממועד חתימת ההסכם על ידי החברה.  12במכרז זה תהיה למשך תקופת ההתקשרות 

, כל תקופות נוספות 4 דובעהבלעדי,  הלפי שיקול דעתתקופת ההתקשרות תהיה האופציה להאריך את 

על חמש שנים(. הארכת תקופת המצטברת  ההתקשרותבסה"כ לא תעלה תקופת ) חודשים  12בת  תקופה

 . תעשה על פי שיקול דעתה של החברה בלבד  , לתקופות האופציהההתקשרות

 התמורה .6

כם זה ועל פי מסמכי המכרז יהיה זכאי הקבלן לביצוע כל העבודות המפורטות בהסבתמורה  .6.1

ולאחר הפחתת ההנחה  זה להסכם 1כנספח לתמורה כנקוב בנספח התמורה המצורף 

 (."התמורה" בתוספת מע"מ כדין )להלן: שהוצעה ע"י הקבלן בזכייתו במכרז,

התמורה תהיה התמורה היחידה שיקבל בגין העבודות ו/או השירות שיינתן על ידי הקבלן  

 םעניין זה העלות תכלול, בין השאר, גם את שכר המפעיל לרבות כל התנאים הסוציאליי)ל

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

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

חשבון בגין העבודות שביצע בחודש  חברהלש הקבלן יגי ,בכל חודש 5 -במהלך כל חודש, עד ל .6.2

שקדם. לחשבון יצורף דו"ח פירוט העבודות והעתק מיומן העבודה ובו העבודות שביצוען 

 אושר על ידי נציג החברה. 

יום  14 -החשבון, לאחר שיאושר על ידי הגורמים המוסמכים בחברה וזאת תוך לא יותר מ .6.3

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

לא אושרה העבודה או חלקים ממנה כפי שבוצעה לטענת הקבלן, יהיה הקבלן רשאי לקבוע  .6.4

 פגישה עם נציג החברה לצורך בדיקת סיבת אי מתן האישור.

 שמירת דינים .7

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים  .7.1

ו שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן לבצע כל הוראה חוקית, שיצאה וחוקי עזר שהוצאו א

 ., ולמלא אחר הוראות כל דיןעבודותו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע ל

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של  .7.2

הקבלן יספק לעובדיו ו/או במהלך ביצוע העבודה. כל אדם אחר המגיע לשטח העובדים ו/או 

לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי, הדרוש בהתאם להוראות 

 החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוגה של העבודה נושא הסכם זה.

הוא למען הסר כל ספק, מובהר כי אין חלים יחסי עובד מעביד בין הקבלן למזמין וכי הקבלן  .7.3

קבלן עצמאי לכל דבר ועניין. כן מוסכם ומוצהר, כי היחסים בין הצדדים לפי הסכם זה אינם 

 יוצרים יחסי שותפות מכל מין וסוג שהוא.

, והוא לבדו נושא באחריות מטעמוקבלן מצהיר בזה, שהוא בלבד המעביד של העובדים ה .7.4

 .אחרפי כל דין  ובכל החובות המוטלות על המעביד על פי חוק ביטוח לאומי או על
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 אחריות: .8

הקבלן מתחייב להבטיח את קיומם של תנאי בטיחות בעבודה על פי הדין הכללי, לשמירה על  .8.1

כמו כן מתחייב הקבלן  שלמותם של עובדיו ו/או של עובדים אחרים במהלך ביצוע העבודה.

 ".4כנספח "לפעול בהתאם להוראות והנחיות נספח הבטיחות המצורף להסכם זה 

מתחייב כי אם ייגרמו נזקים בשל מחדל ו/או רשלנות שלו יתקן בעצמו ו/או יישא הקבלן  .8.2

ו/או לתשתיות ו/או לחכ"ל למ.א. בני שמעון  למועצהבעלות התיקון שיידרש )נזקים שנגרמו 

 ולכל צד ג'(.

 אם ינוהלו הליכים כנגד החברה בשל מחדל ו/או רשלנות של הקבלן, מתחייב הקבלן לפצות .8.3

הליכים כאמור והכל לשלם בשל  ון כל סכום, הוצאה וכל תשלום, שיהיה עליבגיהחברה את 

נו ובתנאי שנת, העביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור בכפוף לכך שהחברה

ובלבד שנקבע על ידי בית המשפט המוסמך ו/או כל רשות מוסמכת , הזדמנות להתגונןקבלן ל

הוא החייב קבלן וכי הקבלן של הו/או רשלנות מחדל  עקבשנגרם היה באחריותו ו/או  נזקהכי 

 בכל התשלומים ו/או ההוצאות כאמור לעיל. 

ור לעיל יהיה הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף, שייגרם מבלי לגרוע מכלליות האמ .8.4

לעובדיו, לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או מפגיעה גופנית 

ק אחר, שייגרם תוך כדי ביצוע העבודה עקב העבודה או במהלכה, והוא ישפה כלשהי או כל נז

הוצאה כלשהי כתוצאה מנזק האמור  ואחריות כלשהי או תיגרם ל ואת החברה אם תוטל עלי

 בסעיף משנה זה.

כל האמצעים כדי למנוע כל פגיעה שלא את הקבלן מתחייב, כי במהלך ביצוע העבודה ינקוט  .8.5

 .ורלצורך בנוחיות הציב

היה ובמהלך העבודה יגרום הקבלן בשל רשלנות ו/או מחדל ו/או מעשה מצדו ו/או מצד מי  .8.6

 מעובדיו נזק לציוד ו/או רכוש של החברה הוא מתחייב לשאת בעלות הנזקים כאמור.

 

 ןהפסקת התקשרות עם הקבל .9

יבה החברה תהיה רשאית להודיע לקבלן, מראש ובכתב, על הפסקת ההתקשרות בין הצדדים מכל ס

יום טרם המועד בו תופסק  14שהיא, ללא כל צורך בנימוק ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת 

ההתקשרות ומבלי שהדבר יהווה 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:לעבודה ו אחריות .10

כל פעולה ו/או תיקון ו/או השלמה לעבודה שלא נעשתה , על חשבונו, להשלים הקבלן מתחייב .10.1

 .מעבודה לקויהאו כתוצאה /

לקבלן ידוע וברור כי אי ביצוע העבודות בצורה ראויה יכולה לגרום לעיכובים בפעילות בארות  .10.2

ועל כן תיקון הליקויים ו/או השלמת  חברהלהגז ועל כן לגרום לנזקים כלכליים כבדים 

  החברה.תוך מועד סביר מיום קבלת ההודעה על ידי העבודה יבוצעו על ידי הקבלן 
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היה ומסיבה כלשהי יימנע הקבלן מלבצע תיקונים/השלמת העבודה כאמור בפרק זמן סביר  .10.3

אך  יום ממועד מתן הודעת החברה(, תהא רשאית החברה , 14)אשר בכל מקרה לא יעלה על 

לא חייבת(, לבצע את התיקון באמצעות בעל מקצוע אחר. במקרה שכזה יחולו ההוראות 

 הבאות:

 הקבלן יהיה מחויב לפצות את החברה במלוא עלות ביצוע עבודות התיקון. .10.3.1

ביצוע תיקונים באמצעות קבלן אחר אין ולא תהיה בה כדי לגרוע מתקופת  .10.3.2

בהתייחס לעבודות הקבלן  האחריות כפי המוגדרת בהסכם זה ובהצעת מחיר אף

 האחר.

  ביטוח: .11

ב' המצורפים בזאת והמהווים חלק 3א', 3, 3דרישות הביטוח להסכם זה הינן בכפיתה לנספחים 

 בלתי נפרד להסכם זה.

 

 הפרת ההסכם .12

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

 ית של הסכם זה.תיחשב כהפרה יסוד

 

 תהוראות שונו .13

הקבלן מתחייב בזה לא להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה, או כל חלק מהן, לכל  .13.1

 אדם או גוף זולתו ושלא לשעבדם במלואם או בחלקם בכל שעבוד איזשהו. 

 כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב, שאם לא כן לא יהא להם כל תוקף. .13.2

או הימנעות מפעולה במועדה או ארכה שתינתן לא ייחשבו כוויתור מצד החברה שום ויתור,  .13.3

 או הקבלן על זכות מזכויותיהם, כולן או מקצתן, בכל עת שימצאו לנכון.

תובענות הכרוכות בחוזה זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית משפט בעל סמכות  .13.4

 .בבאר שבעעניינית אשר מקום מושבו 

 הודעות .14

 אחד  הצדדים לעניין הסכם זה הן כנקוב בכותרת להסכם זה. כל הודעה שתישלח מצדכתובות 

למשנהו על שינוי בה, תיחשב אחד למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דלעיל, אלא אם כן הודיע צד 

בעת  -שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר, ואם נמסרה ביד  12כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 מסירתה.

 צדדים על החתום:ולראיה באו ה

 

 הקבלן                     

  

 החברה
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 להסכם 1נספח 

 נספח תמורה

 

 :התמורה לה יהיה זכאי הקבלן תהיה כמפורט כדלקמן

 לאחר בחירת הזוכה- הזוכה  )נספח א'( הצעת המציעמ % ההנחהכולל  כתב הכמויות את החברה תוסיף 

 הסכומים האמורים אינם כוללים מע"מ

 ו למילוי על ידי הקבלן. הנספח ימולא על ידי החברה לאחר בחינת הצעות המציעים במכרז.נספח זה אינ

 

 

 

 

_____________________           ______________________ 

 חתימת נציג החברה                            חתימת נציג הקבלן
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 ערבות ביצוע-2נספח 

 לכבוד:

מועצה האזורית בני שמעון החברה הכלכלית ל

  בע"מ

 _._____שם הבנק:  ________________

 __._____סניף הבנק: _______________

 ______ .___מס' טלפון של הסניף:  _____

 מס' הפקס של הסניף: ____________.

 הנדון: ערבות בנקאית, ערבות ביצוע 

______ מרחוב לפי בקשת _________________ ]הזוכה[ מס' זיהוי ______ .1

( אנו "הנערב"________________________________ ]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: 

₪( אלף מאה )במילים: ₪  100,000ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך 

 2ד//2021מכרז מס'  להסכם שנחתם בקשר עם( שתדרשו מאת הנערב בקשר "סכום הערבות")להלן: 

 הכלכלית למועצה האזורית בני שמעון בע"מ. חברהשפורסם על ידי ה

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  .2

 ( בתנאי הצמדה שלהלן:"המדד"המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: 

 .ההסכםאשר יתפרסם במועד חתימת לעניין ערבות זו יהא מדד "המדד היסודי"  

לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות "המדד החדש"  

 זו.

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן: .3

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה למכפלת  

 לוט מחולק במדד היסודי.ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החי

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  

 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

( ימים ממועד קבלת דרישתכם בפקסימיליה 5לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחמישה ) .4

הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל 

סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון 

כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלפיכם או  לדרוש תחילה את סילוק 

 הסכום האמור מאת הנערב. 
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כוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מ .5

בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום 

 הערבות.

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי הפרטים  4התשלום כאמור בסעיף  .6

מצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי שיקול דעתכם שיימסרו על ידכם בדרישתכם או בא

 הבלעדי.

כל  .זה תהיה בטלה ומבוטלת מועדולאחר  למשך שנה ממועד הוצאתהערבות זו תישאר בתוקפה  .7

 דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8

 בכבוד רב,                

  בע"מ בנק _______________              

 

 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _________________________ וחותמת הסניף.
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 סעיפי ביטוח חוזיים– 3נספח 

 ביטוחים ע"י הקבלן .1

שבונו הוא, לרכוש ולהחזיק מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן, על ח
 , ביטוחי הקבלן אישור -ב'3בביטוחים המפורטים בהמשך )שיקראו להלן "ביטוחי הקבלן"( כנדרש 

המצורף לחוזה זה מייד עם העמדת אתר הפרויקט לרשותו ו/או אחריותו ו/או חזקתו למטרת ביצוע עבודות 
בתוקף בכל תקופת הביצוע לרבות תקופת  הפרויקט על פי הסכם זה ולהמשיך ולוודא כי הביטוחים ישארו

 התחזוקה ותקופה נוספת לאחר מכן כפי שיפורט להלן לעניין אחריות מקצועית וחבות המוצר.

 הקבלן מתחייב להחזיק  א. במידה ויעשה הקבלן שימוש בכלי רכב/כלי צמ"ה לביצוע עבודות הפרויקט,  1.1
    לרבות ציוד מכני הנדסי המוגדר ככלי ) גדרתו בחוקביטוח חובה על פי כל דין לכל כלי רכב מנועי כה     
 וכן ביטוח צד שלישי בגין נזקי רכוש לכל כלי, בגבולות אחריות של , ( רכב מנועי שיש חובה לבטחו     
  לפחות.  כמו כן, על הקבלן לבטח את כלי הרכב הנ"ל בביטוח מקיף )לכלי רכב פרטיים ₪  600,000     
 או בביטוח צמ"ה )לכלי צמ"ה(./או מסחריים(  ו    
 
הקבלן רשאי שלא לבטח את כלי הרכב/צמ"ה בביטוח מקיף או ביטוח צמ"ה ובתנאי שפוטר את  .ב

המזמין מכל אחריות/טענה/דרישה לגבי ציוד זה, בגין נזקים שהיו יכולים להיות מכוסים בביטוח 
 .מקיף או ביטוח צמ"ה

 
ביטוחי  של המזמין על פי  ואו התנגדות למימוש זכויותי/הקבלן יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב ו 1.2

 הקבלן, ועליו לשתף פעולה עם המזמין למימוש זכויותיו כאמור.

לעיל, במלואן  הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות פוליסות הביטוח בגין הביטוחים שהתחייב עליהם 1.3
הנוגעות להיקף ולאיכות  ובמועדן, ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הביטוח לרבות ההוראות 

 עבודות הפרויקט ותקופת הבדק. השמירה על מנת לעמוד בתנאי הביטוח במשך כל תקופת ביצוע 

 ההשתתפויות העצמיות בכל ביטוחי הקבלן, יחולו על הקבלן בלבד.       

ב הקבלן מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ובוטלה פוליסה מפוליסות הקבלן שנדרשו בחוזה זה, מתחיי  1.4
הכיסוי לא יפחת מדרישות  לדאוג להמצאת פוליסה חלופית אצל מבטח סביר אחר ובתנאי שהיקף 

 חוזה זה.

  , כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, ובכל מקרה לפני כניסתו לאתר הפרויקט –להחזיק הקבלן מתחייב   1.5
ם ע"י מבטחו. כמו כן, כשהוא חתו , אישור ביטוחי הקבלן -ב' 3נספח כמופיע בבדרישות הביטוח 

כדי להתאימן להוראות חוזה נציג המזמין מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח מייד עם דרישת 
 זה.

   להחזיק ביטוח אחריות הקבלן מתחייב ועד מסירת עבודות הפרויקט לבעלים, במלואן או בחלקן, במ 
 כשהוא חתום ע"י מבטחו.תו , ולהמציא אוביטוחי הקבלן אישור -ב' 3נספח בהמוצר כמפורט 

 המצאת האישור הינו אחד מתנאי קבלת העבודות או חלקן על ידי המזמין.

הקבלן יחזור וימציא את אישור הביטוח מידיי תום תקופת ביטוח על פי הפוליסות וכל עוד לא תמה  
גבי אישורי יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצויין על  14-מעורבותו בפרויקט, וזאת לא יאוחר מ

רשאי למנוע מהקבלן להמשיך בביצוע העבודות היה ואישורי הביטוח  יהיההמזמין קיום הביטוח. 
כאמור לא יומצאו במועד. מוסכם בזאת, כי הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד המזמין ו/או 

רי הביטוח עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא את אישו ומי מטעמ
 כאמור.

לגבי ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, הקבלן יחזיק בביטוחים אלו כל עוד מתקיימת אחריותו  
מועדים אלו. הקבלן  2ממועד סיום עבודות הפרויקט, המאוחר מבין  שנים 3על פי דין או עד תום 

ר סיום עבודות מתחייב להמציא מידי שנה אישורי ביטוח מתאימים המעידים על כך, אף לאח
 .בעליםהפרויקט ומסירתו ל
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 הקבלן ביטוחי דרישות 1.6

 ביטוח עבודות קבלניות  .א

 המבטח אבדן או נזק לשווי הפרויקט הסופי במועד סיום ביצוע העבודות המבוצעות  -פרק   א'

 ת + עלות החומריםשווי העבודו) ₪____________  -על ידי היזם או ע"י קבלנים מטעמו בשווי של כ                

  . (שיסופקו ע"י המזמין               

 אישור ביטוחי הקבלן. -ב'3בנספח  כמפורט –הרחבות                 

 

 למקרה ולתקופה.₪  10,000,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של    -פרק ב'  

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד  הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב               

 ₪ ,  4,000,000מיחידי המבוטח. הפרק יורחב לכלול כיסוי לרעד והחלשת משען עד לסך                

 נזק ישיר למתקנים ו/או צנרת ו/או כבלים תת קרקעיים, נזק עקיף ממתקנים ו/או צנרת                

 תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, ₪ ,  2,000,000יים עד לסך קרקע-ו/או כבלים תת               

 כיסוי לנזקי גוף בגין ציוד מכני הנדסי שאין חובה לבטחו בביטוח חובה.               

 

 לביטוח חבות כלפי המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות  ביטוח אחריות מעבידים, -פרק ג'

 הביטוח אינו כולל כל  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח, לתובע,₪  20,000,000של              

 הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, עבודת נוער כחוק, פתיונות ורעלים.             

 של המזמין כלפי עובדי הקבלן, במידה ויחשב כמעסיקם. והפרק יורחב לכלול את חבות             

 

 )אפשרות לגבולות אחריות משותפים עם אחריות מקצועית( ר ביטוח אחריות המוצ .ב

גין נזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם או שאירע בקשר בפי כל דין, -הפוליסה מבטחת אחריות כלפי צד שלישי על
 עם מוצרים )לרבות עבודות, מבנים וחלקיהם( שבוצעו, יוצרו, נבנו, סופקו, הותקנו או טופלו ע"י המבוטח.

 .שנתית לארוע ובסה"כ במצטבר לתקופת ביטוח ₪  4,000,000  גבול אחריות: 

מסיבה כלשהי, מוסכם, כי תחול תקופת גילוי נזקים  הביטוח שלנו במקרה שהביטוח לא יחודש בחברת 
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח, וכל אירוע שאירע לאחר  12ותביעות מוארכת, למשך 

ימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין התאריך הרטרואקטיבי ושעליו ת
 כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.

 לא אחרי מועד התחלת העבודות.תאריך רטרואקטיבי בפוליסה הינו 
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 )אפשרות לגבולות אחריות משותפים עם אחריות מוצר( ביטוח אחריות מקצועית  .ג

תביעה כל הפועלים מטעמו בקשר עם הסכם זה, בגין וכן חבות בגין קבלן הפוליסה מבטחת את חבות  ה
מעשה ו/או מחדל ו/או הפרת חובה מקצועית, רשלנות, ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח בגין 

לאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪  4,000,000גבולות האחריות על פי הפוליסה לא יפחתו מסך  . טעות או השמטה
 ביטוח שנתית.

הפוליסה כוללת תקופת תחולה למפרע למן היום בו החל הקבלן בפועל להכין עבודה או מפרט כלשהם 
 אחרי מועד תחילת העבודות.בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה אך לא 

ובתנאי כי לא נערך על  חודשים במקרה של אי חידוש הביטוח 6הפוליסה תכלול הרחבה לתקופת גילוי בת 
הפוליסה לא תהיה כפופה לכל הגבלה בדבר אבדן שימוש,  .ילופי המעניק כיסוי מקבילידי הקבלן ביטוחי ח

 .עיכוב עקב מקרה ביטוח או אבדן מסמכים, מעילה מצד עובדי המבוטח

 

 ביטוח כלי צ.מ.ה. ד. 

 הנדסי הכבד )כגון : מחפרים, יעים אופניים, טרקטורים, מכבשים, -ביטוח כל הציוד המכני

 יח, מתקני הרמה, מעליות משא, מערבלים וכו'( המובא לאתר הפרויקט  מנופים ועגורני צר

לצורך הקמת הפרויקט, ב"פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי" )צמ"ה( לפי ערכם כחדש, כנגד כל ארוע 
תאונתי, נזקי זדון, פריצה, גניבה, נזקי טבע ורעידת אדמה, נזקי הובלת הציוד לאתר הבניה וממנו. הכיסוי 

 משווי כל כלי. 5% –סות הוצאות חילוץ/גרירה/הובלת הציוד לאחר נזק בסך שלא יפחת מ יורחב לכ

 ביטוח צ"ג רכוש מצמ"ה .ה
 בסך שלא אחריות בגבול צ.מ.ה בכלי שימוש עקב כלשהו שלישי צד של לרכוש נזק בגין אחריות יטוחב

 ולתקופת הביטוח. למקרה₪   1,000,000יפחת מסך 

, משען והחלשת רעד נזקי, קרקעי-תת לרכוש נזקים, בציוד מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח
 .יתר גובה או/ו יתר משקל עקב נזקים

 
 תנאים כלליים בכל הפוליסות :  .ו

דלעיל, יהיו לפי  מהדורת פוליסות ב.  –א. ו  נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים לעיל בסעיפים   1ו.
 ת המוצר(.                    עבודות קבלניות, אחריו)לפי ענפי הביטוח הנדרשים  ""ביט

נוסח הפוליסה לביטוח הנדרש בסעיף ג. )אחריות מקצועית(,  יהיה לפי הנוסח המקובל אצל המבטח             
 אך בכפוף לאמור באישור זה.

בתקופת  חודש הכוללת גם נזקים שארעו 24פוליסת עבודות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת של  2ו.    
 התחזוקה וסיבתם נעוצה בהקמת הפרויקט בתקופת הביטוח.

ו/או מי המזמין כלפי  המבטח  ( של subrogationיכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף ) ביטוחי הקבלן 3ו.                        
וכל קבלני המשנה, המתכננים והיועצים הקשורים לביצוע מנהל הפרויקט /, המפקחםמטעמ
ולבאים  למעט בגין אחריותם המקצועית(  –)מתכננים ויועצים שאינם עובדי המבוטח   דות העבו

התחייב הקבלן בכתב טרם קרות מקרה הביטוח. הוויתור האמור לעיל,  מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו
 .לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון 

המזמין, המפקח/מנהל הפרויקט, כל קבלני  ביטוח עבודות קבלניות כולל בשם המבוטח את הקבלן, 4ו.      
 ומומחים )למעט בגין אחריותם המקצועית(.המשנה, יועצים 

אחריות מקצועית(  ביטוחי החבויות של הקבלן )חבות כלפי צד שלישי, חבות מעבידים, חבות מוצר, ב  5ו.
בגין חבות  ומו/או מי מטעהמזמין יכלל סעיף על פיו ביטוחי הקבלן יורחבו לכסות את חבותם של 

 מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או כל הפועלים  מטעמו ו/או עבורו. אשר תחול עליהם בגין

    בביטוחי הקבלן המפורטים לעיל יכלל סעיף על פיו הם יהיו קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע"י  6ו.     

 .המזמין רישה לשיתוף ביטוחי, והמבטחת מוותרת מראש על כל תביעה ו/או דםועבורהמזמין                
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 אנו מאשרים, כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית בנזקים או    7ו.     

 בכל מקרה לא על המזמין.תביעות חלה על הקבלן בלבד, ו             

 לב ע"י   הפרתה בתום בפוליסות הקבלן יכלל סעיף, על פיו אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או    8ו.    

 על פי הפוליסות.המזמין ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויותיו של   הקבלן           

 
 ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לצמצם את  9ו.

 60 -שות כן, לא פחות מהודעה בדואר רשום על כוונתו לעבעלים היקפו אלא אם כן מסר המבטח ל        
 יום מראש לפני הביטול ו/או הצמצום כאמור.

 
גרר )נזקים  יכללו כיסוי לחבותו של המבוטח בגין נזקי דלעיל למען הסר ספק, ביטוחי החבויות  10ו.    

 .תוצאתיים( עקב נזקים לרכוש ו/או לגוף כאמור

 הקבלן. גם ללא הסכמת   קבלןעל פי ביטוחי ה ורשאי לממש את זכויותי היהי המזמין  11ו. 

 כל חריג  )אם קיים(, שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל הגדרה אחרת בעל משמעות דומה(, בטל בזאת.  12ו.

 

רשאי, אך  ה המזמיןאם לא יבצע הקבלן את ביטוחיו בהתאם להוראות פרק זה )"ביטוחי הקבלן"(, יהי    1.7
ובכתב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי חוזה זה או לפי כל דין  ימים מראש 14לאחר הודעה לקבלן  -לא חייב 

יחייב  לבצע את ביטוחי הקבלן במקומו ולשלם את דמי הביטוח שידרשו לשם כך. במקרה זה, המזמין –
לנכון  ודמי ניהול, בכל דרך שימצא 10%את הקבלן בכל הסכומים ששילם בגין ביטוחים אלה בתוספת של 

 לרבות בדרך של קיזוז.

החליט המזמין להגיש תביעה ע"פ ביטוחי הקבלן או מי מטעמו, מתחייב הקבלן להצטרף לתביעה ולתבוע   1.8
 יחדיו. ואית

למען הסר ספק, מוצהר בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בקיומם כדי להוות אישור      1.9
על המזמין ו/או כדי לצמצם את בדבר התאמתם להוראות הסכם זה ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא 

אחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן מודע כי דרישות הביטוח הנן מזעריות והקבלן 
 רשאי על פי שיקול דעתו להגדילן על פי רצונו.

כלשהיא         קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה  הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם     1.10
על פיה הוא מוותר )בשמו, בשם המזמין או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח עבודות 

ספקים ו/או יועצים או שפוטר את  קבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם  קבלנים ו/או
 הנ"ל מאחריותם על פי דין ועל פי הסכם זה.

בין היתר גם לקבלני הובלה, קבלני הרמה )הנפה(,  חברות שמירה, חברות לעיל מתייחס  1.9האמור בסעיף     1.11
 אדם, ספקי ציוד, יצרנים וכדומה.-כח

קבלני המשנה שלו, ויוודא ו הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו   1.12
גרת ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות נספח זה, יבוצעו הן במס

 המשנה שיועסקו על ידו בביצוע העבודה.

על הקבלן אחריות בלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו את דרישות הדין והביטוח לרבות הביטוחים 
 ו.כיאות ע"י מבטחחתום  כשהוא, לו אותווימציאו  אישור ביטוחי הקבלן -ב' 3 נספחהמנויים ב

לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב הקבלן מבלי    1.13
למלא אחר כל דרישות הוראות החוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו, ובעיקר אך מבלי לגרוע 
 מכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו והפועלים מטעמו, לרבות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת

 במשך כל תקופת הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.  

הקבלן מתחייב להגדיל את סכום הביטוח במקרה של שינויים בהיקף הפרויקט ומתחייב להאריך את    1.14
תקופת הביטוח עד למועד השלמת הפרויקט במקרה של המשך ביצוע העבודות מעבר לתקופה הנקובה 

 בפוליסה.



25 

 

 ___________חתימה וחותמת ___

 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים אשר לא קיים לגביהם ביטוח, מכל סיבה   הסר ספק הקבלןלמען    1.15
 שהיא, בין אם האחריות בגינם מוטלת עליו מכוח הסכם זה ובין אם לאו.

 , המצורף בזאת.כתב ויתור –א' 3נספח הקבלן מתחייב לחתום על    1.16

 רה יסודית של החוזה.תיחשב כהפדלעיל, הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח    1.17
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 כתב ויתור – א'3 נספח

 תאריך :_______

 לכבוד

 __________________ בע"מ  

_______________ 

 )להלן "המזמין"( 

 א.ג.נ.,

 הנדון : כתב ויתור

הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם, כי אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או 

או מכל גוף הקשור עמכם, בגין כל אובדן ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונות ו/או ציוד מהפועלים מטעמכם ו/

ו/או מתקנים לרבות כלי רכב וכל ציוד מכני הנדסי )שיקראו כולם להלן "הציוד"( שבבעלותנו ו/או 

ל ידנו באחריותנו על פי הסכם ו/או על פי דין, לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר הפרויקט נשוא הסכם זה, ע

 ו/או על יד קבלני משנה ו/או אחרים מטעמנו ו/או עבורנו.

ידוע לנו כי "ביטוח עבודות קבלניות" המבטח באמצעותכם ו/או באמצעות אחרים את עבודות הפרויקט, 

מחריג במפורש כל כיסוי לציוד שלנו ו/או הנמצא בחזקתנו ו/או באחריותנו, ו/או המובא לאתר הפרויקט 

 מטעמנו. כמו כן, ידוע לנו כי במידה ומועסקת באתר הפרויקט חברת ע"י קבלני משנה 

שמירה מטעמכם המבצעת עבודת שמירה, אין היא אמורה לשמור על הציוד ואנו אמורים לדאוג לשמירה 

מטעמנו. על כן, כל אובדן או נזק שיהיה לציודנו זה, יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על 

 דרישה כאמור, מכם ו/או ממבטחיכם.  כל תביעה ו/או

כמו כן, אנו מתחייבים בזאת לשפות אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו ע"י צדים שלישיים כלשהם 

 לרבות ספקים ו/או משכירים של ציוד בגין אובדן  או נזק לציוד.

ש חובה חוקית לבטחו הננו מתחייבים כלפיכם, במידה ונביא לאתר הפרויקט כלי רכב מנועי כלשהוא שי

כולל כלי צמ"ה שיש חובה חוקית לבטחם )לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלני משנה(, אנו נוודא תחילה כי 

קיימים לכלי רכב אלו ביטוח חובה כחוק וכל תביעה בגין נזק גוף /פגיעת גוף  או נזק רכוש שיגרם מכלי רכב 

מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או  אלה, יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו

 שיתוף של ביטוחיכם.

 ולראיה באנו על החתום 

 ________________  )שם הקבלן(

______      __________________     ________________      _________________ 

 יד החותם                   תאריךחתימה וחותמת הקבלן              שם החותם                      תפק
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 אישור ביטוחי הקבלן  -ב' 3נספח  

 :  האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים

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

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור
 כתובת ביצוע העבודות*

 האישורמעמד מבקש 

 שם
החברה הכלכלית למועצה 
 האזורית בני שמעון בע"מ

 שם
 

 
 

 אתר דודאים

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר: מזמין☒
 

 ח.פ. 
511486227 

 ח.פ.
 

 מען
 

 מען
 

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת

 סהפולי

 סכום/  האחריות גבול תאריך סיום תאריך תחילה
 העבודה שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

שווי עבודות 
חומרים עלות הציוד++

 שיסופקו ע"י המזמין

  
ביט עבודות 

קבלניות 
 ה __מהדור

 
 

 
 

 
_______ 

 
 ₪ 

 
 

309 ,313 ,314 ,316, 318, 328 ,
 קבלנים וקבלני משנה -317

 ₪  ________     ופריצה גניבה
 ₪  750,000     רכוש סמוך/עובדים עליו רכוש
 ₪  500,000     בהעברה רכוש
 ₪  500,000     הריסות פינוי

נזק ישיר מתכנון לקוי/עבודה 
 יםלקוי/חומרים לקוי

    1,000,000 ₪ 
 

 

מהנזק  20%     הוצאות מיוחדות לכינון נזק
 500,000מינ. 

 ₪  

  ₪  200,000     מתקנים וציוד קל
  ₪  200,000     מבני עזר

שכר אדריכלים, מהנדסים 
 ומומחים לכינון נזק

    500,000  ₪  

  ₪  500,000     הוצאות מנע והצלה לכינון נזק
  ₪  500,000     עבודות זמניות

  ₪  מהנזק 5%     הוצאות הכנת תביעה
  ₪  500,000     תוספות ושיפורים של דיירים

  צד ג'
 

 רעד והחלשת תמיכות
 

-נזק עקיף ממתקנים תת
 קרקעיים

    10,000,000 
 

4,000,000 
 

2,000,000 

 
 ₪ 

302 ,307 ,309,311 312 ,315, 
318, 321  ,322 ,328 ,329 

ביט חבות   ידיםאחריות מעב
מעבידים 

 מהדורה ___

   
20,000,000  

 
 ₪ 

304 ,309, 318, 319 ,328 

ביטוח העבודות הקבלניות 
 30כולל : תקופת הרצה של 

ימי עבודה,  תקופת אחזקה 
 חודשים 24מורחבת 

       

 צמ"ה 
 
 

 צד שלישי רכוש -צמ"ה 

    _________ 
 
 

1,000,000 

 309 ,313 ,314 ,316 ,328 
 
 

302 ,304 ,307 ,309 ,311 ,312 ,
315 ,321 ,322 ,328 ,329 

 אחריות מקצועית
-ניתן ביטוח משולב מקצועית

 מוצר

     
2,000,000 

 
 ₪ 

301 ,302,303 ,304 ,309 ,311 ,
321 ,325 ,326 ,327  ,328 ,332 – 

 חודשים 6

 אחריות המוצר
-ניתן ביטוח משולב מקצועית

 מוצר

ביט אחריות  
המוצר 
 ה __מהדור

   
4,000,000  

 
 ₪ 

 

302 ,304 ,309 , ,311,310 ,321  ,
 חודשים 12 – 332, 328
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 (*:ג'פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
  

069 ,068 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ס לתוקף אלא ייכנ לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 -בטיחות קבלנים דודאים נספח -4 נספח

כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו וכן את כל  ,הקבלן מצהיר .1
כולל טיבן והסיכונים הכרוכים בהן, וכי בידיו התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, 

מרים, הכישורים, הידע וכוח האדם המתאימים לביצוע העבודה, תוך והכלים, האמצעים, הח
נוהלי  על פי שמירה מלאה על קיום אחר כל כללי הזהירות והבטיחות בעבודה, בין עפ"י כל דין, בין 

 ונה על הבטיחות מטעם דודאים. הוראות הממ על פי הבטיחות של אתר דודאים  ובין 
 

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

, והוראות חוק ארגון והתקנות שהותקנו על פיה 1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 
 .1954ופיקוח על העבודה תשי"ד 

 
יובהרו הסיכונים  . בהדרכה זוכלל עובדי הקבלן חייבים לעבור הדרכת בטיחות בכניסה לאתר .3

הקיימים באתר. כל עובד חדש שיביא הקבלן במהלך ההתקשרות, חייב לידע את מנהל האתר 
 ולעבור הדרכת בטיחות באתר. 

 
ולקיים וכן לגרום לכך שעובדיו ישמעו ויקיימו אחר כל הוראותיו של מנהלי הקבלן מתחייב להישמע  .4

 כפי שתינתנה מעת לעת. דודאיםהאתר לרבות ממונה על הבטיחות מטעם 
 

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

אחר הוראה מהוראות נספח זה והקבלן מתחייב לפעול לפי הוראותיו ולתקן לאלתר את הדרוש 
 תיקון.

 
  לפני תחילת ביצוע העבודה מתחייב הקבלן למסור למנהל האתר או איש מטעמו, תיק קבלן המכיל: .6

 
ום ביצוע העבודות, לרבות פרטיהם רשימה שמית של כל העובדים שיעבדו מטעמו במק .א

 האישיים, גילם ומקצועם. 

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

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

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

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

 לשמש כמנהל עבודה.
 

בעבודה בגובה כמשמעה בתקנות הבטיחות עבודה  לן כרוכה בביצוע במידה והעבודה שמבצע הקב .7
חובתו להדריך להסמיך את עובדיו על פי תקנות אלו. לספק לעובדיו  2007 -)עבודה בגובה(, התשס"ז

  את כל הציוד המתאים לאופי העבודה ולוודא שימוש בו. 
 

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

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

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

 
הקבלן מתחייב כי כל כלי רכב אשר יופעל על ידו או ע"י מי מעובדיו יהיה תקין ובטוח לנהיגה  .10

 ולהסעה וכן יהיה מצויד ברישיון רכב בר תוקף ומבוטח כנדרש עפ"י כל דין.
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יצוידו בציוד מגן אישי מתאים תקין, תקף  ותקני הכולל: בגדי  וכל עובדיהקבלן מתחייב לכך כי  .11
, אפוד או בגד זוהר בצבעים צהוב, כתום, ירוק או (עם לוגו של  הקבלן ות לביגוד )עם עדיפעבודה 

לפחות,  S3לחילופין בגדי עבודה בעלי פסים זוהרים בגב. נעלי עבודה על פי תקן מתאים ובדרגה 
או כל ציוד במגני שמיעה ישתמשו  ,יחבשו משקפי מגן העובדים כפפות עבודה על פי התקן המתאים.

שימוש בציוד זה באחריות אחר הנדרש לעבודה ועולה מתוך סקר הסיכונים שביצע. מגן אישי 
 . הקבלן

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

 
שהוא יצר  , בין אם שלתוכו ניתן ליפול כל בור או פתח לאבטח הקבלן מתחייב לכסות וגם/או לגדר .13

 עבודה.הביצוע צא במקום אותו ובין אם הוא נמ
 

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

 
הקבלן מתחייב כי כל אביזר הרמה או מכונת הרמה בה ישתמשו הוא או עובדיו במקום ביצוע  .15

ודה יהיה ממבנה טוב, מחומר מחוזק וללא כל פגם, כי יוצב במקום ביצוע העבודה על לוח, עליו העב
יירשם עומס העבודה הבטוח של כל אביזר או מכונה וכי הציוד האמור יופעל בהתאם לאותו עומס 

 על פי התקנות והחוקים.  בלבד
 

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

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

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

 כל דין. על פי הרפואיות 
דריך את עובדיו כי  הנסיעה בכבישים ובדרכים באתר לא תעלה ך גם הכי הוא יודע וכ הקבלן יצהיר .19

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

 אחרת. מותר או כל הוראה 
 

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי במהלך ביצוע העבודות, עובדיו לא ישתו אלכוהול, לא ישחקו  .20
 אזורים לא להם.בבמשחקי מזל כלשהם ולא יסתובבו 

 
הקבלן מתחייב כי עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו לא ישאר ללון באתר ו/או לא ישהה באתר מעבר  .21

ביצוע העבודות ולאחר קבלת אישור מראש ובכתב  לשעות הפעילות של האתר אלא אך ורק לצורך
 ממנהל האתר.

22.  
חובת הקבלן לעמוד בדרישות ונהלי הבטיחות  של האתר כפי שיובהרו לו בכניסתו הראשונה  .23

 לעובדה.

חובתו של הקבלן לעמוד בדרישות ונהלי הבטיחות של האתר על פי מסמך זה וכפי שיובהר לו בעת  .24
 ההדרכה. 

 
שנה( אלא  18א מן הכלל, לא תותר כניסה לאתר של קטינים )מתחת לגיל בשום מקרה וללא יוצ .25

 למרכז המבקרים.  
 

עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו מתחייבים להישמע ולנהוג ע"פ הנחיות מנהל האתר וכן התמרורים  .26
 והשילוט שבאתר.

 
נוסעיו רכב קל הנכנס לאתר, חייב בנסיעה עם מהבהב צהוב על גג הרכב, למעט אזור המשרדים.  .27

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

 יורחק  ,אשר לא יכבד הוראות אלו ולא ינהג על פיהםקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מבקר מטעמו  .28
 מהאתר לאלתר. 


