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 יובלים אשדוד בע"מ
 9102/7מכרז פומבי מס' 

 

 אשדודעיר בהנחת קווי מים ו1או החלפתם  לביצוע עבודות
  

 ע הצעותהזמנה להצי
 

המשמשת כחברת המים של העיר אשדוד ומנויה על , ("התאגידאו " "יובליםיובלים אשדוד בע"מ )להלן: "
כמפורט במפרט החלפתם, 1או להנחת קווי מים ות מחיר והצע מזמינה בזאתאספקת המים לתושבי העיר, 

 הטכני ובמסמכי המכרז.

 

מסמכי הזוכה יידרש לחתום עליו )להלן: "את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם ש
. בנוסף, http://www.yuvallim.co.il/he "(, ניתן להוריד מאתר האינטרנט של התאגיד בכתובת: המכרז

ה, -, אשדוד, בימים א7, קומה 01ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי יובלים, בתיאום מראש, ברחוב אורט 
 .11-1891218רים: . טלפון לבירו00:11 – 2:11בין השעות 

 
בלתי מותנית וניתנת לגבייה צמודה ערבות בנקאית בנוסף לכל מסמכי המכרז,  ,תועל המציע לצרף להצע

. הערבות (מאות אלף שקלים חדשיםשלוש )במילים:  ₪ 011,111 בסך של יובליםעפ"י פניית  ,ללא כל תנאי
  .00.1.02עד ליום  תעמוד בתוקפה

 
, וזאת לשם קבלת כלל העדכונים,  etih@yuvallim.co.ilרז להירשם במייל על המעוניינים להשתתף במכ

"(. ההרשמה במייל אינה מהווה פרסומי התאגידההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיוצ"ב )להלן: "

ייבו את כלל המשתתפים, בין אם לם מובהר בזאת כי כל פרסומי המזמין יחתנאי להשתתפות במכרז, ואו
נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם 

 במייל הייעודי האמור, כי לא היה מודע לאיזה מפרסומי התאגיד. 

 .7, אשדוד, קומה  01 יש להגיע למשרדי יובלים, רחוב אורט. 00:11בשעה  ,07.4.02סיור קבלנים יתקיים ביום 

 חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.היא בסיור  פותהשתתה

 

תקים(, בצרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה הע את ההצעה )בשני
 ביום,  7קומה  01ברח' אורט  תאגיד יובלים,בתיבת המכרזים בידנית ולהניח   17/9102מכרז מס'  -מצוין 

 או מי מטעמה.  אתי אקלהגב' , בנוכחות בלבד  1022/-7022 ותבין השע , 7/.01.5
 

 .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 
 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 
 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

 

 

________________ 

 שלמה אטיאס      

 ובליםמנכ"ל י      

mailto:etih@yuvallim.co.il
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 'במסמך 

 יובלים אשדוד בע"מ
 7/9102' סממכרז 

 לביצוע עבודות הנחת קווי מים ו1או החלפתם בעיר אשדוד
 
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
  

 נשוא המכרז .0

לביצוע בזאת הצעות  נה( מזמי"החברה"" או יובלים")להלן: אשדוד בע"מ  תאגיד יובלים .א

כהגדרתם במכרז ובמפרט הטכני  לפתם בעיר אשדודהנחת קווי מים ו/או החיזומות לעבודות 
ביצוע העבודות יידרש מפעם לפעם, בהיקפים משתנים ועל פי צרכי החברה . "(ותהעבוד)להלן: "

  ועל כן מכרז זה מהווה מכרז מסגרת להתקשרות עם קבלן מבצע.

נה למשך שוהחל מיום חתימתו על ידי שני הצדדים  הינותוקפו של ההסכם מכוח מכרז זה  .ב
במהלך  .מיום קבלת כל עבודה על ידי המנהל שנה אחת, בתוספת תקופת אחריות בת אחת

להעביר לידי הזוכה הזמנות מפעם לפעם ובהתאם לשיקול  תקופת ההסכם תהא יובלים רשאית
 . דעתה הבלעדי

בשלוש שנים יובלים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקף ההתקשרות  .ג
 (4) ארבעבכל פעם, כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על או כל חלק ממנה שנה נוספות, 

   שנים.

סכום התמורה יוצמד למדד המחירים לצרכן, החל מהשנה השנייה להתקשרות, בתחילת כל  .ד
שנת התקשרות. מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע ביום חתימת החוזה. ההצמדה למדד 

ת כל שנה )החל מהשנה השנייה( והמחירים המוצמדים יחולו תתבצע באופן חד פעמי בתחיל
 במשך כל השנה הרלוונטית.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של יובלים לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך  .ה
 , לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט בחוזה. יום 02בהודעה מראש בת  תקופת ההתקשרות,

 

 מסמכי המכרז .9

מסמכי ים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, המסמכ

 המכרז0

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים   -   מסמך ב'

 .הצעת המציע   -  'גמסמך 

 אישור רו"ח בדבר נסיון. –להצעה  0נספח     
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 חוזה.  -  'דמסמך 

 במכרז ולהבטחת הצעת          וסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות( נ0)  -ה' מסמך 

 המציע.

 .נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה (9)   

 .לתקופת האחריות )בדק(נוסח הערבות הבנקאית  (0)   

 קיום ביטוחים.אישור    - 'ומסמך           

    .0271 –ופים ציבוריים, התשל"ו עסקאות גלפי חוק  יםתצהירשני    - 'זמסמך           

 נספח בטיחות כללי.             -מסמך ח'   

  הצהרת בטיחות.             -מסמך ט'   

 .0280 -, התשי"ג הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער  - 'י מסמך 

 .פרט טכנימ  - יא'מסמך 

 כתב כמויות.  - יב'מסמך 

 תעודת מסירה. ונוסח נוסח צו התחלת עבודה  - יג'מסמך 

 פרטים סטנדרטיים ומפרט טכני לקבלת מפות עדות                        - יד' מסמך

 

 

 השתתפות במכרז .0

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםכל רשאי להשתתף במכרז מציע העומד ב .א

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס  (0
 קיד השומה.פם במקור מטע

כמפורט  0271–, התשל"ועסקאות גופים ציבורייםוק על כל האישורים הנדרשים לפי חב (9
  .בתצהירים המצורפים כמסמך ז' למסמכי המכרז

 911 סיווגב וגם 0-ב 911 סיווגבקבלן רשום אצל רשם הקבלנים לעבודות צנרת ותשתית   (0
 .9-ג

בהיקף של לפחות מליון שקלים  ,צול לפחות 94בהנחת צנרת מים בקוטר  בעל ניסיון (4
בעבודה אחת בחמש השנים האחרונות. נדרש כי מזמין העבודה הנ"ל  ,חדשים+מע"מ

תושבים לפחות, על פי  71,111היה רשות מקומית או תאגיד של רשות מקומית בה 
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נדרש כי העבודה הנ"ל  רישומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועד ביצוע העבודה.
 )ולא כקבלן משנה(. כקבלן ראשיציע בוצעה על ידי המ

 בעל רשיון עסק, ככל שעסקו מחייב רשיון כאמור. (8

, כעובד אורגני של המציע )ולא "פרילנסר"( לפחות מנוסה מציע המעסיק מנהל עבודה (1
 בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעות למכרז זה.

 .השתתף בסיור קבלניםמציע ש (7

ובהתאם להוראות  0מסמך ה'בנוסח , במכרז מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות (1
 להלן. 1סעיף 

חייבת ההצעה , ע"י מס' מציעים במשותףכי במידה והוגשה הצעה ובהר מלמען הסר ספק,  .ב
על כל מציע שותף להצעה לעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל  ובנוסף  לפרט את כל המציעים

 ולהלן.

מפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות ה .ג

מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, 
 לפי העניין. 

יובהר בזאת, כי לאחר בחירת ההצעות הזוכות, יידרשו הזוכים להמציא ליובלים אישור  .ד
לילית בגין עבירות מין מהמשטרה בדבר היות המציע הזוכה והעובדים מטעמו נעדרי הרשעה פ

שביצעו בהיותם בגירים, כהגדרתם בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, 
 .9110-תשס"א

 

 הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א
כל בחן את ידע הנדרש, קיבל את מלוא המוכי המציע  ומסמכי המכרז ידועים ונהירים לו

והסכים  עבודותוע ה, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצהנתונים, הפרטים והעובדות
כי יש למציע את כל הידיעות,  ,להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה

כי הוא נשוא המכרז,  עבודותההכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע 
וגל מכל בחינה שהיא לבצע את וכי הוא מסעומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 

   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -נשוא המכרז  עבודותה

, לרבות מסמכיוהגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על  .ב

 החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  ל טענה בדבר טעות ו/אוכ .ג
, לא תתקבל במסמכי המכרזמפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 לאחר הגשת הצעת המציע.

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .8

  מכרזה במסמכי המציע ידי על שייעשו תוספת או/ו השמטה או/ו שינוי של מקרה בכל
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 :התאגיד רשאי"(, הסתייגויות: "להלן) שהיא צורה או/ו דרך בכל, לגביהם הסתייגות כל או/ו

 ;לפסול את הצעת המציע למכרז 

 מהן ולהתעלם כלל נכתבו לא כאילו בהסתייגויות לראות; 

 בלבד טכני פגם הן מהוות כאילו בהסתייגויות לראות; 

 מחיר את לשנות בכדי אין כאמור תיקוןשב ובלבד, ההסתייגויות את לתקן מהמציע לדרוש 

 .בה מהותי פרט או/ו ההצעה
 

 אחת לפי לנהוג התאגיד יחליט אם. התאגיד של דעתו לשיקול נתונה דלעיל האפשרויות בין ההחלטה

 או/ו ההצעה את לפסול התאגיד רשאי, להחלטתו להסכים יסרב והמציע, לעיל המנויות האלטרנטיבות

 .המציע ידי על שהוגשה הבנקאית הערבות את לחלט

 קבלניםסיור  .1

יתקיים במשרדי הנהלת הסיור . 022//בשעה , 02/7  באפריל 9/, רביעי סיור קבלנים ייערך ביום .א

 .7, אשדוד, קומה 01התאגיד שברחוב אורט 

לא תתקבלנה הצעות מטעם מציעים אשר הם בעצמם ו/או מי  .הינה חובהההשתתפות בסיור הקבלנים  .ב

לק בסיור הקבלנים. המציע יצרף להצעתו את פרוטוקול סיור הקבלנים כשהוא מטעמם לא נטלו ח

 חתום.

 הבהרות .7

 שעל המציע לבצע. עבודותמטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף ה מסמכי המכרז .א

להוריד מאתר האינטרנט של יובלים בכתובת: את מסמכי המכרז ניתן  .ב
http://www.yuvallim.co.il .כרז, כאמור לעיל, להירשם במייל על המוריד  את מסמכי המ

וזאת לשם קבלת כלל העדכונים,  etih@yuvallim.co.ilרכזת המכרזים בתאגיד, במייל 
"(. ההרשמה במייל פרסומי התאגידההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיו"ב )להלן: "

אולם מובהר בזאת כי כל פרסומי התאגיד יחייבו את אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ו
כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל 
טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם במייל הייעודי האמור, כי לא היה מודע לאיזה 

 מפרסומי התאגיד.

ל הסתייגות או שאלה אחרת תובא ע"י סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכ .ג
אל כתובת המייל:  09:11:בשעה ,8.8.02מיום המציע לתשומת לב יובלים בכתב, לא יאוחר 

etih@yuvallim.co.ilתשובת יובלים תפורסם . באחריות המציע לוודא קבלת המייל בתאגיד .
  ם ותישלח לכל מי שנרשם אצל ראש מדור מכרזים כמפורט לעיל,באתר האינטרנט של יובלי

ותהא סופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד יובלים 
לא יחייבו את יובלים. התשובה תישלח בפקס או במייל ועל המציע לוודא כי בידי יובלים נמצא 

 מספר פקס/כתובת מייל עדכנית שלו.

תאגיד רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או ה .ד
מסמך הבהרות ו/או מידע למשתתפי המכרז אשר נרשמו בתיבת המייל שפורטה לעיל לשלוח 

נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו 
 פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. -, בין עלהבלעדי, בין ביוזמתו

. שנרשמו במייל הייעודי כאמור תשובות תישלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז  .ה

מסמכי התשובות וכן כל שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל 

 .בין אם נרשם במייל הייעודי ובין אם לאו שובות להצעה ולחתום עליהןמציע לצרף את מסמכי הת

mailto:etih@yuvallim.co.il
mailto:etih@yuvallim.co.il
mailto:etih@yuvallim.co.il
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למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התאגיד אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים   .ו

"( יחייבו את התאגיד. הבהרותבמכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: "

, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור בכל מקרה של סתירה

במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה 

 המאוחרת יותר.

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד מצד נציג התאגיד איחור בקבלת התשובה  .ז
ת כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה להגשת הצעתו או להתחשבו

 אחרת לכל דבר.

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .ח

 מסמכים .1

 כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(:

מוסמך או מפקיד השומה כי תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון  .א
 .)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( הינו מנהל ספרים כחוק

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא .ב
 . עו"ד/רו"ח(

, התשל"ו גופים ציבוריים האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאותשני תצהירים חתומים בדבר  .ג
 .מסמך ז' למסמכי המכרז(במופיעים ) 0271 –

ההתקשרות, אופן הביצוע,  מועדי הביצוע, היקף ,עבודותהו פירוט המקומות בהם בוצע .ד

וביניהם לכל הפחות עבודה אחת בהיקף  לעיל (4)א()0וכיו"ב, בהתאם לסעיף  ביצועמת ההשל
לגרוע מן מבלי  .ן ראשי(, אשר בוצעו כולן על ידי המציע כקבל4)א()0המינימלי הנדרש בסעיף 

ואישור רו"ח  המעידות על הניסיון הנדרשאסמכתאות חייב לצרף להצעתו האמור, המציע 
פרטי הנסיון הקודם על גבי  אתכמו כן, על המציע למלא  .0בנוסח מסמך ג' מטעמו על ביצוען

 מסמך ג' למסמכי המכרז.

 ( לעיל.0)א()0בסעיף  בסיווגים הנדרשים ק תעודה בדבר היות הקבלן קבלן רשוםהעת .ה

 העתק תעודת רשיון עסק, ככל שעסקו דורש רשיון כאמור. .ו

קורות החיים של מנהל העבודה המועסק על ידי המציע כעובד אורגני של המציע, במשך השנה  .ז
שקדמה למועד הגשת ההצעות לפחות וכן העתק תלושי משכורת של מנהל העבודה, חתומים על 

רשימת עבודות שביצע המציע בהן מנהל העבודה המוצג שימש ידי רו"ח המציע. עוד יש לצרף 

 כמנהל עבודה בפועל ואישור הגוף המזמין על כך.

 להלן. 1בסעיף כמפורט מקורית רבות בנקאית ע .ח

את  עליו לצרףתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, ם המציע הוא א .ט
 המסמכים הבאים:

ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות ך כי על כ התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור (0
ת הצעהתאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 
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 התאגידולחייב את  התאגידחתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד 
וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז  בחתימתם על מסמכי המכרז

 .תאם למסמכי ההתאגדותהינם בה

 מות מנהלי התאגיד.ש (9

 מות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.ש (0

 תובת משרדו הרשום של התאגיד.כ (4

ישור אאם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף  .י
שותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם ה

 בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

וצירוף כל מסמכי ההבהרות שיצאו מטעם התאגיד )חתומים  אישור השתתפות בסיור קבלנים .יא
 .על ידי המציע(

פסל ע"י ועדת יעלולה לה, הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל .יב

 המכרזים.

לחקור ולדרוש מהמציע להציג  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות המכרזיםלוועדת  .יג
יכולת המימון שלו  מומחיותו, מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,מידע ו/או כל 

ייב המציע יהיה ח. (נוספות )לרבות המלצות וכיוב' נשוא המכרז עבודותוהתאמתו לביצוע ה
המציע יסרב למסור המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו דע/למסור לוועדה את מלוא המי

ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף וועדרשאית ה ,מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור

  לפסול את ההצעה.

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .2

אלף שלוש מאות )במילים:  ₪ 011,111ת בנקאית בסכום של המציע חייב לצרף להצעתו ערבו .א
 .  למסמכי המכרז 0בנוסח מסמך ה' 00.1.02 שתעמוד בתוקפה עד ליום (שקלים חדשים

וד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית סכום הערבות להצעה יהיה צמ .ב
   הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  ,לסטטיסטיקה

 . ככל שנדרש עפ"י דין על הערבות להיות חתומה ומבויילת .ג

צדדית -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ד

 . ואו מי מטעמ מנכ"ל יובליםשל 

עד שיבחר יובלים  ות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתהמציע מתחייב להאריך את תוקף הערב .ה
  .עם הזוכה יחתם ההסכםשסופית הזוכה במכרז ועד 

 סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .ו

רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם.  יובליםיסרב המציע לחתום על ההסכם, תהא  .ז
ו/או כדי לפגוע  למצות את תביעותיה וטענותיה של יובלים מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי
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יצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום לתבוע פ יובליםבזכות 
 ., בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דיןההצעה

 מועד הגשת ההצעותואופן  .01

מהמחירים הנקובים בכתב  שהוא מציעאחוז ההפחתה את בהצעתו )מסמך ג'( המציע ינקוב  .א
 .  כתב הכמויותהפריטים המופיעים ב עבור כל הכמויות )מסמך יב'(

)קרי, מחירי כתב הכמויות בניכוי אחוז ההפחתה הנקוב  המחירים המוצעים ע"י המציע .ב
"( כוללים את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מחיר התמורה" :, )להלןבהצעה(

על פי תנאי המכרז, לרבות כח אדם, כלי רכב,  בביצוע העבודות מין וסוג שהוא הכרוכות
שעות עבודה, תשלומים לספקים כגון חברת החשמל, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים,  חומרים,

, )אלא אם נאמר במפורש אחרת במסמכי המכרז( אחריות מלאה וכיו"בבזק, משטרה וכו', 
דין, אשר ישולם ע"י יובלים. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר  ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י

פעמית -לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו, למעט הצמדה חדוא התמורה תוספת מכל סוג שה
 .המחירים לצרכןלמדד בראשית כל שנה, החל מהשנה השנייה, 

' לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה במבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  .ג
 וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

ים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפ הצעהה .ד
המפרט הטכני )מסמך יא'(  ,)מסמך ג'(פס ההצעה דלעיל ולחתום על גבי ההסכם )מסמך ד'(, טו

סמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של כן לו, בשני העתקים וכתב הכמויות )מסמך יב'(
 ההצעה. מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול 

במסמכי  כמפורטחתומים  הנדרשים תקים(, בצרוף כל מסמכי המכרזוע בשנית ההצעה )א .ה
ולשלשל  7/9102 מכרז מס' –, עליה מצוין שהומצאה למציע מעטפה סגורההכניס ליש להמכרז, 

או גב' אתי אקלה בנוכחות  7קומה  , אשדוד,01אורט רחוב  ,ידנית לתיבת המכרזים ביובלים
  בלבד. 04:11–  12:11 בין השעות  91.8.02וםבי ,מי מטעמה

 . בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילאין לשלוח הצעות  .ו

 . זהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  .ז

יום  21כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ח
לתקופה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  יובליםשת ההצעות. מהמועד הקבוע להג

ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע  נוספת כפי שתורה יובלים

 והמציע חייב יהיה לעשות כן. להבטחת קיום הצעתו,

 אופן החתימה על ההצעה .00

תובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כ .א
 חתימתו.

, יחתמו על ההצעה כל )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( אם ההצעה תוגש על ידי שותפות .ב
השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, 
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ת ותעודת רישום ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפו
 השותפות.

יחתמו על ההצעה תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, אם ההצעה תוגש ע"י  .ג
המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו 
ובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על 

 ם התאגיד. רישו

 מנגנון הזכייה במכרז .09

איכות )להלן:  91%( ו"מדד המחיר"מחיר )להלן:  11%מכרז יהא מורכב ממנגנון הזכייה ב .א
 (."מדד האיכות"

שאר  הנקודות של מדד המחיר. 11המציע שיציע את שיעור ההנחה הזול ביותר יזכה במירב  .ב
  המציעים יקבלו ניקוד באופן יחסי למציע הזול ביותר.

שנים  8את הניקוד של מדד האיכות על הקבלנים להציג עבודות שנעשו ב נת לקבלעל מ .ג

 האחרונות בהתאם לפירוט ולמשקולות כדלקמן:

  -נקודות  1עד  - המלצות מזמינים .0

 0המלצות, מתאגידים או רשויות מקומיות, שניתנו בעבור  0מציע אשר צירף להצעתו  .א

שבוצעו לשביעות רצונו של  4א'0ע בסעיף זהות לאלה המופיעות בתנאי הסף המופיעבודות

 נקודות 0המלצות יקבל  9. מציע אשר יצרף נקודות 1יקבל השנים האחרונות  8בהמזמין 

  .נקודה אחתומציע אשר יצרף המלצה אחת יקבל 

על הממליץ להתייחס, בין היתר, לשביעות רצונו מבחינת עמידה בלוחות זמנים מצידו של  .ב

 הקבלן; יישום הוראות המפקח וכיו"ב. הקבלן; איכות הביצוע של

מ' לפחות  811ההמלצות צריכות להתייחס לעבודות שבוצעו בשטח בנוי בלבד באורך  .ג

''(. יובהר, כי התאגיד לא יתחשב בהמלצות אשר יתייחסו 94'' )לא כולל 94ובקוטר שמעל 

 ''(.94'' )כולל 94מ' או לקוטר קטן מ  811לעבודות באורך קטן מ 

הציג המלצות אשר ניתנו מטעמו של המהנדס הראשי בתאגיד או מטעמו של על המציע ל .ד

 מהנדס העיר של הרשות המקומית.

 נקודות  9עד  -'' ומעלה בשטח בנוי 02הנחת קווים בקטרים  .0

 שנים האחרונות: 8להלן פירוט הניקוד שיקבל המציע בהתאם לקוטר הקו שהניח בשטח בנוי ב

 

 עהניקוד שיקבל המצי מהות העבודה

 נקודות / '' ומעלה91הנחת קו בקוטר של 

 נקודות 1 '' ומעלה 94הנחת קו בקוטר של 

 נקודות 9 '' ומעלה01הנחת קו בקוטר של 
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הניקוד  .א

מטר לפחות. עבודות  811בטבלה לעיל מתייחס לעבודות הנחת קווים באורך 

 באורך קטן מזה לא יזכו את המציע בניקוד כלשהו.

ות שנעשו בשטח פתוח ולא יתן להן ניקוד כלשהו. יובהר, כי אופי התאגיד לא יתחשב בעבוד .ב

השטח  שבו נעשו העבודות )פתוח/בנוי( נתון לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד והמציעים 

 לא יוכל לערער על קביעה זו של התאגיד.

יובהר כי ביצוע מספר עבודות המופיעות באותה שורה בטבלה לעיל לא יזכה את הקבלן  .ג

עבודות  9הגבוה מזה המצויין בטור השמאלי. כך, לדוגמא, קבלן אשר יבצע בניקוד 

יקבל נקודה אחת בלבד, וכמו כן, קבלן מ'  811'' באורך 94הנחת קווים בקוטר נפרדות של 

 נקודות בלבד ולא מעבר לכך 4מטר יזכה ב 0111 העולה על '' באורך94יניח קו בקוטר אשר 

 וכיו"ב.

הצגת עותקים של חשבונות סופיים מפורטים וחתומים על ידי  מדד האיכות ינתן על סמך .ד

 מזמין, מנהל ומתכנן הפרוייקט אשר ביחס אליו מבקש המציע לקבל את הנקודות.

 נקודות 7עד  -אורך הקווים שהונחו על ידי הקבלן בשטח בנוי . 0
 ( שהניח: ''09מעל וכולל להלן פירוט הניקוד שיקבל המציע בהתאם לאורך הקווים )

 

 הניקוד שיקבל המציע אורך הקווים

 נקודות 0 מטר 0111הנחת קו באורך 

 נקודות 1 מטר 0811הנחת קו באורך 

 נקודות 1 מטר 9111הנחת קו באורך 

 נקודות 7 מטר 9811הנחת קו באורך 
 

הניקוד בטבלה זו מתייחס לעבודות הנחת קווים בשטח בנוי בלבד. התאגיד לא יתחשב  .א

שטח פתוח ולא יתן להן ניקוד כלשהו. יובהר, כי אופי השטח שבו נעשו בעבודות שנעשו ב

העבודות )פתוח/בנוי( נתון לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד והמציעים לא יוכל לערער על 

 קביעה זו של התאגיד.

מדד האיכות ינתן על סמך הצגת עותקים של חשבונות סופיים מפורטים וחתומים על ידי  .ב

 ן הפרוייקט אשר ביחס אליו מבקש המציע לקבל את הנקודות.מזמין, מנהל ומתכנ

 החלטות יובלים .00

 וובכשורי והכלכלי, בנסיונ ובחוסנו, תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת וועדת המכרזים .א
, ובכל פרט אחר שנדרש של המציע בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו עבודותאת ה בצעמציע לשל ה

נאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי המציע להציג ו/או למלא ע"פ ת
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נשוא מכרז זה  עבודותשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את הוועדת המכרזים תהיה ר
  גם על סמך נסיונה הקודם עמו.

מכרז זה הינו מכרז מסגרת, קרי, יובלים אינה מתחייבת להזמין מהזוכה עבודות בהיקף  .ב
תקציב מאושר לביצוע  יובליםלא יהיה לבמקרה בו שהו. זאת ועוד, מסויים או בהיקף כל

לביצוע העבודות כמפורט ו/או ההרשאות  ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים עבודותה
 הרשאה תקציבית ןאשר לא נתקבלה בגינ ןלא יבוצע חלקו/או  הזוכהמ יוזמנו עבודותלעיל, לא 

    . ה ו/או תביעה עקב כךולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענ

של הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה ,להקטין את היקפוו/או  רשאית לבטל את המכרז יובלים .ג
שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים  יובלים .האו בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותו/יובלים 

 חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

לעצמה את הזכות לבצע עבודות מסויימות להנחת/החלפת צנרת  יובהר עוד, כי יובלים שומרת .ד
מים באמצעות קבלנים אחרים מטעמה ו/או לפרסם מכרז/ים לפרוייקטים מסויימים. בכוונת 
התאגיד לפרסם מכרזים נקודתיים עבור עבודות הכוללות קווים מורכבים/מורכבות 

 . /קטרים גדוליםהנדסית

או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה גדל היקפו וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוב .ה
כל ו/או לזוכה לא תהא למציע , מכל סיבה שהיאהזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, 

לא ו/או הזוכה המציע ותביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, 
. בנסיבות ביטול בתמורה שתשולם לונוי יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שי

בהחזר המחיר ששולם על ידו ו/או הזוכה לזכות את המציע  יובליםמוחלט של המכרז תשקול 
  עבור רכישת מסמכי המכרז. יובליםל

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .04

כשהוא חתום  יובליםולהחזירו ל (מסמך ד')למכרז דרש לחתום על החוזה המצורף ייהזוכה  .א
לזוכה בדבר זכייתו  יובליםימים מתאריך הודעת  7, תוך דיןככל שנדרש ביול עפ"י  ,ומבויל
 במכרז.

 את המסמכים הבאים: ימים מיום הודעת התאגיד על זכייתו 7בתוך  יובליםימציא ל  הזוכה .ב

תום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור ח (0
  (.'ום )מסמך על קיום ביטוחי יםאישורה

הצהרת בטיחות חתומה על ידי הזוכה והממונה על הבטיחות ביובלים, עפ"י נוסח  (9

 המסמך המצ"ב כמסמך ט' למסמכי המכרז. 

)במילים:  ₪ 411,111בסך  נשוא המכרז עבודותלהבטחת ביצוע החתומה רבות בנקאית ע (0
 י המכרז.למסמכ 9כמסמך ה', בנוסח המסמך המצורף מאות אלף שקלים חדשים(ארבע 

המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית  למדד העל הערבות להיות צמוד
. עם במועד החתימה על החוזההידוע האחרון כשמדד הבסיס הינו המדד לסטטיסטיקה, 

תוחזר לזוכה הערבות הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של יובלים, מסירת 
 אמור לעילהעל פי  יובליםשהומצאה ללהשתתפות במכרז 
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אישור מהמשטרה בדבר היות המציע והעובדים מטעמו נעדרי הרשעה פלילית בגין  (4
עו בהיותם בגירים, כהגדרתם בחוק למניעת העסקה של עברייני מין שביצעבירות מין 

 .9110-במוסדות מסויימים, תשס"א

לא ייחתם ההסכם  –. ללא הצגתם כל הכלים הבאים/בחזקתו אסמכתאות כי בבעלותו (8
בלן ייחשב כמי שמשך את הצעתו, על כל המשתמע מכך, לרבות חילוט ערבות והק

 :ההשתתפות למכרז

 JCB 4 X  9מחפרון  (א

 X  9מיני מחפרון אופני מסוג "בובקט"  (ב

 X  9ידני קטן "בומג"  מכבש (ג

 X  9טון  01-09מכבש רוטט ממונע  (ד

 X  9רתכת לקווי מים  (ה

 מטאטא מכני (ו

 X  9מ"ק  08משאית  (ז

כלים אלה לאורך כל תקופת ההסכם. ככל  /בחזקתונדרש להחזיק בבעלותו יובהר, כי הקבלן
שיימצא כי הקבלן אינו בעל כלים אלה במהלך תקופת ההסכם, יוטל עליו קנס, הכל כמפורט 

 בחוזה.

 ימים מיום הדרישה כאמור לעיל 7תוך , בלהמציא את המסמכים האמורים לעילזוכה שנדרש  .ג
זאת ווהבטחת הצעת המציע פה לצורך השתתפות במכרז , תחולט הערבות שצורולא עשה כן

מבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום 
רשאית,  יובליםההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 

את לפי שיקול דעתה להתקשר בהסכם עם מציע אחר וז ,מבלי לתת כל הודעה או התראה

 יובלים הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של
 עם מציע אחר במקומו.  

ש בין ההצעה את ההפר יובליםיהיה הזוכה חייב לשלם ל –עם מציע אחר  יובליםהתקשרה 
בכספי גם להשתמש  רשאית לצורך זה יובליםלבין הצעתו הוא, ו יובליםשנבחרה על ידי 

  הערבות שחולטו כמפורט לעיל. 

לבין הצעת הזוכה קטן מסכום הערבות,  יובליםהיה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי 
תהא רשאית לחלט את הערבות  יובליםפיצוי קבוע ומוסכם מראש, וישמש סכום הערבות 

ית לחלט את הערבות תהא רשא יובליםלהשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי 
במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר ולהבטחת הצעת המציע להשתתפות במכרז 

 במקום הזוכה. 

כנגד הזוכה עקב הפרת  יובליםאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
  ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
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וצווי התחלת עבודה על פי הזמנות  לבצע את העבודות נשוא המכרזש במכרז יידר הזוכה .ד
העביר . יובלים שומרת על זכותה למעת לעת, על פי צרכי יובליםע"י המנהל שיועברו אליו 

 ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי הפי צרכיעל , הזמנות עבודה בהיקפים משתנים, מעת לעת
 . ט לעילולמכרזים נוספים שיפורסמו על ידה כפי שפור

, בהתאם להנחיות המנהל ולשביעות רצונו הסכםב ן, כהגדרתלבצע את העבודותהזוכה יידרש  .ה
 כל כמפורט במסמכי המכרז. , היובליםורצון 

הזוכה יידרש להעסיק כח אדם שיהא מורכב מבעלי מקצוע מוסמכים ע"י משרד העבודה. בין  .ו
)להלן:  )עבור כל פרוייקט שיבצע(היתר יידרש הזוכה להעסיק מהנדס מוסמך כמנהל פרוייקט 

 את  קבלל העובדים שיועסקו על ידי הקבלן נדרשים לוכן מנהל עבודה. כ "מהנדס ביצוע"(
מצוות עובדי  41%עוד נדרש, כי לכל הפחות .האישורים והרשיונות הנדרשים לצורך עבודתם

דים אורגנים המציע שיועסק בפרוייקט יהיה מורכב מעובדים אורגנים של המציע, שהיו עוב
החודשים שקדמו למועד התחלת ביצוע העבודה. המציע יידרש להציג לתאגיד תלושי  1-שלו ב

כמו כן, בכל עבודה יעמיד המציע מהנדס ביצוע  שכר לעובדים אלה עבור התקופה הרלוונטית.
וצוות עובדי המציע שיועסקו מנוסה מטעמו, ויקבל את אישור התאגיד לזהות מהנדס הביצוע 

  , הכל כאמור בהסכם המצורף למסמכי המכרז.בטרם התחלת ביצוע העבודותיקט בפרו

לשם ביצוע עבודות בשבתות וחגים יידרש הזוכה להעסיק צוות המורכב מעובדים שאינם  .ז
 .עבודההבטרם התחלת ים אלה לקבל את אישור המועצה הדתית באשדוד יהודים. על עובד

או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או , כולו ההסכםלא יסב ולא יעביר את  הזוכה .ח
למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני  התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

 בשום פנים ואופן. ביצוע העבודותמשנה לצורך 

לפי הסכם זה לאחר,  יובליםשהו מי להמחות את זכותו לקבלת סכום כללא יהיה זכאהזוכה  .ט
תהא רשאית לסרב  יובלים .יובלים מנכ"להסכמה לכך בכתב של ש מראאלא אם קיבל 

לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים 
שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת 

 להבטחת ביצועו של ההסכם. בטחונות נוספים 

       ים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז.יתרת התנא .י

 התמורה .08

)קרי, מחירי כתב הכמויות  הצעתו בגין ביצוע העבודות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירי .א
בפועל על פי  בוצעו על ידויבניכוי אחוז ההפחתה הנקוב בהצעת המציע(, במכפלת העבודות ש

 בכפוף לתנאי החוזה. ו, ויתקבלו על ידי המנהל יובליםכדין על ידי  יםצווי התחלת עבודה חתומ

כוללים את ו, ביצוע העבודותבזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין  מובהר .ב
על פי  בביצוע העבודותהכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כל ההוצאות

כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח  תנאי המכרז בשלמות ומהווים
ציוד, חלקי חילוף, אביזרים, כלי רכב, חומרים, חומרי עזר, הובלות, כלי עבודה, אדם, 

אחריות  ,מכשירים, ביטוחיםתשלומים לספקים כגון: חברת החשמל, בזק, משטרה וכו', 
לרבות  מין וסוג שהוא מכל ם נוספיםלא יתווספו למחירים אלה סכומיוכיו"ב. כן מובהר כי 
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המחירים לצרכן למדד )בכפוף לאמור במסמכי המכרז לעניין הצמדה  הפרשי הצמדה למדד
על אף האמור לעיל,  ., ככל שיוארך ההסכם(שנה החל מהשנה השנייה להתקשרותבראשית כל 

 .יובליםיתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי 

משתנים ואף ובמועדים מהזוכה עבודות בהיקפים רשאית להזמין  יובליםבזאת כי  מובהרכן  .ג
עיל כדי לאין באמור ולתקציבה ו בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה, הכל לא להזמין עבודות כלל

לזוכה לא תהיה כל טענה ו/ או כמו כן . ביצוע העבודותלשנות את התמורה לה זכאי הזוכה בעד 
ו/או  בלבד לביצוע על ידוות העבודבגין אי מסירת ו/או מסירת חלק מ תביעה ו/או זכות פיצוי

 לבצע את העבודותהזוכה מתחייב מצדו  לקבלנים אחרים/נוספים.מסירת חלק מן העבודות 
 הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו.  במועד ובאופן  יובליםבהתאם לדרישות 

1צו תחילת עבודה ודות1בכתב הכמויות עוד יובהר, כי הזוכה לא יהא רשאי לבצע כל שינוי בעב .ד

בכתב  ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממנכ"ל התאגיד או מי שימונה על ידו לעניין זה
 . הנ"ל תקף גם במקרה בו השינוי1תוספת אינם גוררים תמורה נוספת לזוכה.ומראש

 עדיפות בין מסמכים .01

ירה או אי התאמה או דו יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סת
המפורט הסדר ים, לפי הנספח, תכרענה הוראות םנספחיהחוזה/הלהוראות  משמעות בין תנאי המכרז

 במפרט הטכני.

 

 יובליםרכוש  –מסמכי המכרז  .07

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות  יובליםמסמכי המכרז הינם רכושה של 

ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא , כאמור במכרז זה, יובליםל
לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת  יובליםישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם ל

 ובין אם לאו. חברהלעיל, וזאת בין שהגיש הצעה ל 2כאמור בסעיף   –ההצעות 

 

__________________________ 

 טיאסשלמה א
 מנכ"ל יובלים
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 'גמסמך 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 יובלים אשדוד בע"מ
 

 
 הצעת המציע         

 למכרז פומבי מס' 
 

 לביצוע עבודות הנחת קווי מים ו1או החלפתם בעיר אשדוד
  

מגיש בזאת  _ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני___________אני הח"מ ______ .0
                  במסמכי המכרז. מפורט, כאשדוד ו/או החלפתם בעיר לביצוע עבודות הנחת קווי מיםהצעתי 

תונות, כל יהנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע .9
וכל הגורמים האחרים  עבודותתנאי ה, המפרטים, העבודותמסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, 

 ם להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתיעים ומוכרים לי, אני מסכי, ידוביצוע העבודותהמשפיעים על 
לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל מציע אני ו

, ככל שיוזמנו ובהיקפים שיוזמנו בהתאם לבצע את העבודות שיוזמנו ממניהסתייגות, ובכלל זה  
)קרי, מחירי כתב הכמויות בניכוי אחוז  הצעתיעל ידי ב לפי המחירים הנקובים לשיקול דעת יובלים,

במכפלת העבודות שיבוצעו בפועל, על פי הוראות מסמכי המכרז ולשביעות  ההפחתה הנקוב בהצעתי(
 .  רצון המנהל ויובלים

 
 מתחייב בזאת כי:ומסכים  ,אני  מצהיר .0
 

ביצוע ם הדרושים לוהכישורי המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .0.0
 .נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז העבודות

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך  .0.9
מסמכים , ולראיה הנני מצרף את כל ה0תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 

 למסמך ב'. 1בסעיף  הנדרשים

 הנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז .0.0
ולבצע את העבודות בכל זמן שאדרש ובהיקף הנדרש, באופן הטוב ביותר ותוך  ומסמכיו

 .התאמה מלאה לדרישות המכרז והמפרט הטכני

 המקצועיוהציוד המיומן את כל כוח האדם י להשיג ברשותי או בכוחמבלי לגרוע מן האמור,  .0.4
יובהר, כי לצורך ביצוע העבודות הקבלן הזוכה  נשוא המכרז. לבצע את העבודותהדרוש על מנת 

יידרש להעסיק מהנדס מוסמך כמנהל פרוייקט וכן מנהל עבודה. כל בעלי המקצוע אשר יועסקו 
להיות בעלי כל וכן על ידי הזוכה נדרשים להיות מוסמכים ע"י משרד העבודה, 

לשם ביצוע כן ידוע לי, כי  .האישורים/הסמכות/רשיונות הנדרשים לצורך ביצוע עבודתם
דרש להעסיק צוות המורכב מעובדים שאינם יהודים. על עובדים אלה אעבודות בשבתות וחגים 

 .עבודההבטרם התחלת לקבל את אישור המועצה הדתית באשדוד 

נשוא  אבצע את העבודותתתקשר איתי בהסכם, יובלים ו הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז .0.8
, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחותבמועדים ובהיקף שאדרש, , ןהמכרז בשלמות
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בניכוי אחוז ההפחתה  כתב הכמויותוהוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים ב המפרט הטכני
 .  ם המלא של המנהל ויובליםעות רצונ, לשביהמוצע על ידי ובהתאם לעבודות שיבוצעו בפועל

 ביצוע העבודותלעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך כמו כן אני מתחייב  .0.1
 נשוא המכרז. 

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה  .0.7
  במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.

 
כתב נשוא המכרז הם כמפורט ב ותעבודמוצעים על ידי עבור ביצוע ההמחירים הנני מצהיר כי ה .4

בביצוע הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותוהכמויות 
על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה,  תוהעבוד

 עבודה, מכשירים, כלי רכב, כלי ף, ציוד, אביזרים, חומרים, חומרי עזר,אדם, חלקי חילולרבות כוח 
תשלומים לספקים כגון: חברת החשמל, בזק, משטרה הובלות,  אספקת בגדי ונעלי עבודה לעובדים,

, אלא אם נשוא המכרז ותעבודוכל דבר אחר הדרוש לביצוע ה , היתרים, אחריותביטוחים, רישויוכו', 
 . במפרט הטכני צויין במפורש אחרת

 

 מכח יובליםביצוע העבודות שיוזמנו על ידי בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין לי מובהר 
למעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר , , מעבר למחירים המוצעים על ידיביצועןהמכרז, על כל הכרוך ב

 המחירים לצרכןלמדד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מחירי התמורה יוצמדו. יובליםישולם על ידי 
המחירים  , ככל שיוארך ההסכם.שנת התקשרות, החל מהשנה השנייהבאופן חד פעמי בראשית כל 

 המוצמדים יחולו במשך כל השנה הרלוונטית ולא תבוצענה הצמדות במהלך השנה.
  

צוע ביכן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על 

כל  ילמהסכומים שיגיעו  יובליםעפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה  העבודות
 סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

 
 היקף אובגין מהות הסעיף ו/או הפריט ו/או העבודה ללא קשר ל הנקבעהתמורה כי  יידוע ומוסכם על .8

 צורך בו הם נדרשים, למורכבותם, לאופיים, למידת הדחיפות בביצועם, למשך הזמן הנתון לביצועם,ל
 .לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצועם/ היעדר פיקוח, למועד בו נדרשו/ בו הם מבוצעים וכיו"ב

 
שלוש מאות )במילים:  ₪ 011,111בסכום של ה חתומהבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית ל .1

המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  צמודה למדד המחירים לצרכן ף שקלים חדשים(אל
עפ"י  00.1.02 בתוקף עדכשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז, 

. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל למסמכי המכרז 0תנאי המכרז ובנוסח מסמך ה'

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 7ות כדלקמן, וזאת תוך הפעולות המפורט
 

 דין., ככל שנדרש ביול עפ"י כשהוא חתום ומבוייל יובליםהחזירו לול חוזהלחתום על ה .1.0

)ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת קיום  ומבויילת הלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומ .1.9
 9, בנוסח מסמך ה'(אלף שקלים חדשיםמאות ארבע )במילים:  ₪ 411,111 ע"ס תנאי החוזה,

ל המחירים לצרכן, הכ למדד הערבות תהיה צמודה .חוזהתאם לדרישות הבהלמסמכי המכרז ו

  .חוזהכמפורט ב

 מסמכי המכרז והחוזה., כמפורט בהנדרשים ביטוחיםהקיום בדבר להמציא לכם אישור  .1.0
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, כמפורט יובליםל הבטיחות בלהמציא לכם הצהרת בטיחות חתומה על ידי ועל ידי הממונה ע .1.4
 במסמך תנאי המכרז. 

להמציא לכם את כל המסמכים הדרושים כפי שהם מפורטים בכלל מסמכי מכרז זה, לרבות  .1.8
 אלה המפורטים במסמך ב'.

 
ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .7

אאבד את זכותי  כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, , אוכולן או מקצתן, לעיל 1
המצורפת להצעתי  תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית יובליםו נשוא מכרז זה לביצוע העבודות

נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי  עבודותאחר לביצוע ה קבלןזו ולהתקשר עם 
עקב הפרת  יובליםלפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  שבחילוט הערבות לא יהא כדי

הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או  ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

הנני מתחייב כי במקרה בו  עם מציע אחר במקומי. כן יובליםתביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות 
אמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על עם מציע אחר כ תתקשר יובלים

 רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. יובליםידה לבין הצעתי, ו
 

 תנאי" –את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז הנני מצרף להצעתי את  .1
 במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעילידוע לי כי . "המכרז והוראות למשתתפים

 ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי.
עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף 
שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע העבודות, לרבות 

צות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם המל
אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות 

 עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  

 כדלקמן:ידוע ומוסכם עלי  .2

 

על  פה מותנים בקיומו של תקציב מאושרההתקשרות עימי וכן היק ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי  סמנכ"ל הכספים בחברה ידי 

, ככל עבודותלממן או להשתתף בממון ביצוע ההממשלה והגופים האחרים אשר אמורים 
  . שישנם

בלו כל האישורים ו/או לא יתק תעבודותקציב מאושר לביצוע ה יובליםלא יהיה למקרה בו ב .ב
לא ו/או על ידי כמפורט לעיל, לא יבוצעו העבודות  ותעבודלביצוע הו/או ההרשאות התקציביים 

ולא תהיה לי כל טענה ו/או  יבוצע חלקן של העבודות אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית
 . תביעה עקב כך

 ית לבטל את המכרזוהיא רשא אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה יובלים .ג
 ,עבודות או לא לבצען כלל או לבצע חלק מהן על ידי קבלן אחר/או להחליט על ביצוע חלק מן הו

יובלים לפרסם זכאית כן הבלעדי.  בהתאם לשיקול דעתה ,ו על ידי הקבלן הזוכה במכרזא
  בוטלה. ןשהזמנת ותעבודשל ה ןחלקים לביצוע /ים ונוספמכרז/ים נפרד/

צווי בהוצאת  המותנבפועל  ביצוע העבודותלליות האמור לעיל, מובהר לי כי מבלי לגרוע מכ .ד
ובהתאם  יובליםלפי צרכי  הזוכה ע"י המנהל, אשר תועברנה אל ים כדיןמחתו עבודה תהתחל

 יובלים. לפיכך אדרש לבצע את העבודה בדחיפות בהם, לרבות במקרים לשיקול דעתה הבלעדי
היקף כספי בל העבודות אשר תדרש לבצע או עבודות את כאינה מתחייבת להעביר לזוכה 
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יובלים תהא רשאית לפרסם מכרזים נוספים1נפרדים לעבודות כמו כן, ידוע לי כי  כלשהו.
 מסויימות, לפי ראות עינייה וצרכיה.

של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, או  הוקטן היקפובמקרה בו כי  .ה
ייחתם עמי , ד דלעיל-בסעיפים א מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעיל, פוצלה הזכייה מכוחו

 לבצע את העבודותין, והנני מתחייב העני החוזה על בסיס הצעתי, בשינויים הנדרשים בנסיבות
 בהתאם למחירים אלו.

 

בכל הנוגע ו/או בקשר תביעה טענה ו/או דרישה ו/או ל כ יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא .01
ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו, מכל סיבה  עם

בגין כך כל פיצוי שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת 

 תהזמנת עבודות כלל או הזמנת עבודואי כל תביעה בגין  ינזק. כמו כן, לא תהא ל ייגרם לאם אף 
  מכוח המכרז בהיקף מסויים.

 

)במילים0 ____________  %   בשיעור  )לרבות אפס אחוז הפחתה(  ים הפחתה1ו מציעי1אנ .00
 . (למסמכי המכרז בכתב הכמויות )מסמך יב' יובליםמהמחירים בהם נקבה אחוזים( 

 תיפסל על הסף. ,או תוספת למחירי כתב הכמויות ,הצעה אשר תכיל אחוז הפחתה לא אחיד

. ל על כל העבודות והפריטים נשוא המכרזוחהינו אחיד ויהמוצע על ידי/נו דלעיל אחוז ההפחתה 
ן כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע ימיוחדות וב בין ,את כל ההוצאותכוללים מחירים אלו 

על אף האמור לעיל, התמורה . ווסף אך ורק מע"מ כחוקתלמחירים יעל פי תנאי המכרז.  ותהעבוד
וצמד למדד המחירים לצרכן, בראשית כל שנת התקשרות, החל מהשנה השנייה. ההצמדה תתבצע ת

 בתחילת השנה והמחירים המוצמדים יחולו לאורך כל השנה הרלוונטית. 

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  21אותי במשך תקופה של  וחייביבתוקף ו והי, ימחירי הצעתי .09
ימים נוספים.  21קפה של הצעתי למשך ויוארך ת יובליםותדרוש  בתנאי המכרז. במידהכפי שהוגדר 

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד 
מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל 

 מהם לחוד.החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד 

 
הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  .00

 אותי כאמור דלעיל.

 
 

  

 ____________/_____________ .ת.ז./ ח.פ ____________________________ שם המציע:
 

 ___________תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  ______________
 

 טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:
 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

 
____________________________________________________________ 
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  __________________________________________________ חתימות:

 מסמך ב'(. –)ראה פרוט דרישות לחתימות בתנאי המכרז 
 

 _____________________.  תאריך:
 

 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(אישור חתימה0 )
 

 _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 
 

 ___ )ימולא כשהמציע הוא אדם(ה"ה __________ ת.ז. ________ .0

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .9

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________

 
 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

 
 _______________   ________________ 

 חתימה     תאריך           
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 למסמך ג' 0נספח 
 נוסח אישור רואה חשבון

 
 
 

   לכבוד
 יובלים אשדוד בע"מ

 
                                                    

 
 
 

 אישורהנדון0      
 
 
 

_______________, המשמש כרו"ח של _________________  ת.ז / ח.פ אני הח"מ,  רו"ח  .0

 94בקוטר  מים צנרתביצע עבודות הנחת  מציע(,  מאשר כי ה"מציע"הלהלן: ______________ )

תושבים לפחות,  71,111המונה  /תאגיד מים של רשות מקומית, עבור רשות מקומיתצול לפחות

 .מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ( 0בהיקף כספי של לכל הפחות 

 

ולא במצטבר עבור מספר ) אחדד עבור מזמין אח פרוייקטבבוצע  0האמור בסעיף  הנני מאשר כי .9

  , במהלך חמש השנים האחרונות.(לקוחות/פרוייקטים

 

 

 

 

 

 

 בכבוד  רב,                                                                                       

 

 ______ )חותמת וחתימת רו"ח (    __________                                             
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 'דמסמך 

 חוזה

 

   שנתשנערך ונחתם באשדוד ביום                     לחודש                 

 
 

  יובלים אשדוד בע"מ בין0          
   יובלים מנכ"לבאמצעות     
  , אשדוד7אורט מרחוב חיים     
 ("החברהאו " "יובלים)להלן: "    

 מצד אחד;                                                                                                      
 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________לבין0        

 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________    
 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________    

 "(בלןקה)להלן:  "               
 מצד שני;                                                                                                          

 
לביצוע עבודות הנחת קווי מכרז מס'  לקבלת הצעות  החברהפרסמה    __________וביום   הואיל0

 ;מים ו/או החלפתם בעיר אשדוד
 

 הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; בלןקוה  והואיל0
 

 ;בלןקוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת ה  והואיל0
 

ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיבתה מס'  ________ מיום __________ החליט   והואיל0
 ;בחוזה זה קבלןביום __________ להתקשר עם ה מנכ"ל החברה

 
 

 
 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן0

 
 המבוא0

 המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .0
 

 

 הגדרות

בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם  .9
 כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 .האו מטעמ הלרבות כל מי שיבוא בשמ  -" חברהב מנהלת הכספים" .א

 .תאגיד יובלים אשדוד בע"מ    - "התאגיד/""חברהה" .ב

במפרט  םכהגדרת עבודות להנחת ו/או החלפת קווי מים בעיר אשדוד, - "ותעבודה" .ג
ע"י  יםחתומ לצווי התחלת עבודההתאם במסמכי המכרז, יתר הטכני וב
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, ובהיקפים משתניםשיועברו לקבלן מעת לעת על פי צרכי החברה המנהל 
 הכל כאמור בחוזה זה ובנספחיו.  

 לשמש מנהל לצורך חוזה זה. ואו מי שהוסמך על יד חברההל כ"מנ - "המנהל" .ד

האדם שמתמנה מזמן לזמן על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודה או כל   - "המפקח" .ה
  .חברהחלק ממנה עבור ה

פועל בשמו כן כל מי שים, וומורשיו המוסמכ בלןקלרבות נציגיו של ה - "בלןקה" .ו
 ומטעמו בביצוע העבודה.

ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם  בלןקעובדיו של ה  - "בלןקעובדי ה" .ז

יו או על ידי שליחיו בביצוע יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובד
ן ל פי כל דיאחראי ע בלןקו/או הסכם או בקשר אליהם וכל מי שה עבודותה

בביצוע עבודות בשבתות וחגים יועסקו עובדים למעשיו או למחדליו. 
המועצה הדתית באשדוד בטרם  שאינם יהודים אשר יקבלו את אישור

 התחלת העבודה.

 מסמכי החוזה .0

הזמנה להציע המסמכים להלן החתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה:  .א
בנקאית להשתתפות במכרז,  ערבות, ת המציעהצע תנאי המכרז והוראות למשתתפים,הצעות, 

לפי חוק עסקאות  יםביטוחים, תצהיר קיום יאישורערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה, 
, נספח בטיחות כללי, הצהרת בטיחות, הוראות רלבנטיות 0271 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

  ., כתב כמויותמפרט טכני, 0280 –מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג 

כל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ב .ב
ובהיעדר הנחייה אחרת מאת ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, 

כוחה של זו שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה המנהל ו/או המפקח, 
 בחוזה.

 
 היקף החוזה 

אדם, החומרים, -ועל חשבונו לרבות המצאת כח בלןקע"י ה ביצוע העבודותה חלות על הוראות החוז .4
הרישוי וההיתרים, הביגוד ונעלי העבודה, , כלי העבודה, תקניםיהציוד, המכונות, המ, הכלים

לשם ביצוע העבודות מכח המכרז על פי תנאי המכרז ועל פי כל אחר הנחוץ  וכל דבר אחריותביטוחים, 
  . דין

 

 ות העבודותמה

תואר במפרט הטכני כמ, לבצע את העבודות קבלןבכפוף לאמור בהסכם זה ובנספחיו, מתחייב ה .8
עבודות יזומות בקווי  יידרש הקבלן הזוכה לבצע מסמכי המכרז. מבלי לגרוע מן האמור לעיל,וביתר 
רף כתב )אשר אליו יצו כל עבודה תבוצע רק לאחר קבלת צו התחלת עבודה שת המים בעיר.ברהמים 

ובהתאם ע"י המנהל או מי שהוסמך על ידו לעניין זה, חתום  (ולצידן תכניות מפורטות כמויות מפורט
לא תזכה את  –עבודה שתתבצע ללא קבלת צו התחלת עבודה לתנאים ולוחות הזמנים המפורטים בו. 

 .עבורה הקבלן בתמורה
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 ועבודות נוספות התחייבות לביצוע .1

סמנכ"ל הכספים המאושר על ידי  ל פי צרכיה, בכפוף לתקציבה, עבלןקמוסרת בזאת ל חברהה .א
כקבלן עצמאי,  ותעבודאת ה בצעמקבל בזאת על עצמו ל קבלןובהתאם לשיקול דעתה וה בחברה 

הכל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, 
   וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו. 

 כלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי חוזה זה הינו חוזה מסגרת וכי החברה שומרתמבלי לגרוע מ .ב
על זכותה להזמין מהקבלן עבודות מעת לעת ועל פי צרכיה ואף לא להזמין מהקבלן עבודות כלל 

מקבלנים אחרים, לרבות מכח מכרזים אחרים שיפורסמו בעתיד ו1או להזמין חלק מן העבודות 
ה בהוצאת צווי מותנ . ביצוע העבודות על ידי הזוכה1בקטרים גדוליםכביםלביצוע פרוייקטים מור
אל  וועברי, אשר )להם יצורף כתב כמויות ותכניות מפורטות( ע"י המנהל התחלת עבודה חתומים

ה אינה חברהבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יובהר, כי ה וחברהזוכה מעת לעת לפי צרכי ה
 .בהיקף כספי כלשהו דותקבלן עבומתחייבת להעביר לביצוע ה

וכן מכוח חוזה זה  בלןקעם ה חברהתקשרות ההמוסכם ומובהר בזאת במפורש כי  ,למען הסר ספק .ג
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים  העל ידי החבר היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר

ביצוע ן מויוההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במ
  . , ככל שישנםהעבודות

להעביר לביצועו את ה רשאית שלא חברמסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שה קבלןה .ד
לעיל ואם  'ג-א'אם מחמת אחד הטעמים המנויים בסעיפים  כולן או חלקן, ,העבודות נשוא מכרז זה

ה ו/או אי לכל תמורמחמת סיבה אחרת כלשהי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכ
 כאמור.  ממנו ויוזמנשלא  העבודותפיצוי ו/או סעד אחר בגין 

מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור, לרבות  בלןקלמען הסר ספק, ה .ה
  להיקף העבודות שיוזמנו ממנו ו/או לגבי היקף העבודות שיוזמנו מקבלנים אחרים.טענה בנוגע 

בכל ה, חברבנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון ה בצע העבודותל בלןקהעוד מתחייב  .ו
התמורה לפי חוזה זה למען הסר ספק, ה ובמחירי הצעתו. חברהיקף שידרש, ובהתאם להוראות ה

 . עפ"י חוזה זה צווי התחלת עבודהבפועל בהתאם ל העבודות שיבוצעותקבע רק ע"פ 

להנחת העומד בדרישות המפרט הטכני ו ו ממנו באופןבצע את העבודות שיוזמנמתחייב ל בלןקה .ז
 . תוך עמידה בלוח הזמנים שיוקצב לו בצו התחלת העבודה דעתו של המנהל,

התחלת ביצוע כל עבודה ועם סיומה, יודיע הקבלן על תחילת/סיום הביצוע למוקד העירוני עם  .ח
 . וימסור את מיקום האתר בו מתבצעות העבודות ותאריך התחלתן/סיומן

ם עמו מועד לבדיקת עם סיום ביצוע כל אחת מן העבודות, יודיע הקבלן למנהל על סיומה ויתא .ט
 העונ האינ ,ה או חלקה, כולהעבודהבכל מקרה בו יקבע המנהל ו/או מי מטעמו כי  העבודה שבוצעה.

לפעול לאלתר לתיקון אי  בלןקהחוזה ונספחיו, מכל סיבה שהיא, מתחייב ההמפרט ו/או על 
הכל לפי החלטת  –אינם עומדים בדרישות ם שרכיביהו/או  החומרים/או להחלפת ההתאמה ו

 המנהל.

בביצוע  בלןקאם לא יתחיל הה עפ"י כל דין, ר זכויותיה של החברמבלי לפגוע באמור דלעיל ובית .י
 אותה עבודה ור את ביצוע ה תהיה רשאית למסחברהבמועד,  הו/או אם לא יסיימ עבודה כלשהי
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, לרבות אחר קבלןעל ידי אותו  עבודההבהוצאות ביצוע  בלן הזוכהקלחייב את הואחר  בלןקלידי 
 .קבלן הזוכהבהצעת השמחיר היעלו על  האחר בלןקהגם אם מחירי  הוצאות נלוות,

הקבלן מתחייב להעמיד את כל כוח האדם הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכן את כל  .יא
הדרושים לביצוע יעיל ומהיר של התחייבויותיו על פי הסכם זה. הציוד המכני והאביזרים האחרים 

כן מתחייב הקבלן להעסיק בביצוע העבודות על פי הסכם זה עובדים במספר מספיק לביצוע 
י המנהל להוסיף עובדים ככל שהקבלן יידרש על ידהעבודות בצורה תקינה ובמועד על פי כל דין. 

יובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום ו/או ו/או ציוד, יעשה כן במהירות האפשרית. 
  שינוי בלוח הזמנים לביצוע העבודה כתוצאה מדרישת המנהל כאמור.

לצורך ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לנכוח בעצמו במקום העבודה או להעסיק מנהל עבודה  .יב
 מטעמו, שישגיח ויקפיד על אורח ביצוע העבודות הנדרשות מעת לעת.

להעמיד מהנדס ביצוע לכל עבודה. על מהנדס הביצוע להיות בעל נסיון, עובד אורגני של  על הקבלן .יג
. על הקבלן להציג את מהנדס הקבלן שנה לפחות או לחלופין פרילנסר שעובד עם הקבלן שנה לפחות

הביצוע לתאגיד מראש ולקבל את אישור התאגיד לזהותו. על הקבלן למסור לתאגיד רשימת עבודות 
השנים שקדמו למועד התחלת ביצוע העבודות בצירוף  0-ב מד שימש כמהנדס ביצועבהן המוע

אישורים חתומים ע"י מורשי חתימה מהגופים המזמינים כי אכן שימש כמהנדס ביצוע בעבודות 
 שהוזמנו על ידם. 

כלים כמפורט ברשימה שצורפה למסמכי המכרז  /בחזקתוהקבלן מתחייב כי בכל עת יהיו בבעלותו .יד
(. ככל שיימצא כי הקבלן אינו בעל כלים כאמור, יהא 8ב)09סמך ב' למסמכי המכרז, סעיף )ראה מ

 רשאי התאגיד לקנוס את הקבלן. הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 יובליםעם שעות ביממה  94לשמור על קשר רציף ובכל עת  יםמתחייבומנהל העבודה מטעמו הקבלן  .טו
, בין היתר לצורך קבלת הוראות טלפון סלולרי נייד( מכשיר מירס,תוך שימוש במכשירי קשר )ביפר, 

 והנחיות ולצורך דיווח שוטף של ביצוע העבודה, תקלות שנתגלו בביצועה ובעיות שיש להסדירן. 

מוצר/פריט הדרוש לו ולא מצוי בכתב לבצע עבודות הכוללות המנהל רשאי לדרוש מהקבלן  .טז
 התקנתו.ולבצע העבודות הכרוכות בהרכבתו/ לספקו בהתאםלבצעו ו/או והקבלן מתחייב  ,הכמויות

 על פי המנגנון המופיע במפרט הטכני.התמורה בגין פעולות אלה תיקבע 

המנהל רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות נוספות, במקרה זה התמורה בגין עבודות אלו תחושב  .יז
 .הקבוע במפרט הטכניאף היא בהתאם למנגנון 

באמצעות תוכנה לניהול פרויקטים שהתאגיד יעמיד הקבלן מתחייב לספק את כל השירותים  .יח
ובכלל זאת, הקמת כתבי כמויות בהתאם למסמכי המכרז ,מעקב  ,(MAXWEBלרשותו )תוכנת 

י ידוע לו שמהתמורה שאמורה הקבלן מצהיר כשוטף, דוחות עבודה, אישור  חשבונות וכיוצ"ב. 
וזאת החל מיום תחילת העבודה  ,ש, מידי חוד₪ 011, ינוכו סך של ההתקשרותלהשתלם לו במסגרת 

 .במערכת לניהול פרויקטים, בהתאם להודעת התאגיד  ועד לסיום ההתקשרות בינו ובין התאגיד

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח   .7

 

מבלי לגרוע מיתר סמכויות המפקח עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר כי בנוסף למנהל אשר יהיה  .א
המפקח . כפוף להנחיות המפקח בלןקט בהסכם, יהיה הלעניין הסכם זה, כמפור חברהנציג ה

והכל  חברה, אופי הקשר עם הן, רמת ביצועביצוע העבודותמוסמך לבקר לבדוק ולפקח על 
בדבר אי אישורם של  בלןקבהתאם להוראות החוזה. כן יהיה רשאי המפקח למסור הודעה ל
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ניתנה  .ביצוע העבודותעובדים מסויימים ו/או שיטות ו/או חומרים מסויימים המשמשים ל
ד לקבלת החלטתו של המנהל, אשר הינה סופית עאת אותה העבודה  קבלןהודעה כנ"ל יפסיק ה

למלא אחר הוראות המפקח, לשתף עימו פעולה ולאפשר לו  קבלןעל ה ואינה ניתנת לעירעור.
  .קבלןלבקר כל עבודה המבוצעת ע"י ה

ה חברמהתחיבויותיו כלפי ה קבלןר את הבידי המנהל או בידי המפקח לא ישחר הפיקוח אשר .ב
יהיה אחראי לכל הפעולות,  קבלןוהולמילוי כל הדרישות שבדין למילוי תנאי חוזה זה 

 השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו. 

 הסבת החוזה העברת זכות .1
  

אחר, פרט לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ל קבלןה .א

 ה בכתב ומראש. חברכמה לכך מאת האם קבל תחילה הס

ה לפי הסכם זה לאחר, חבראת זכותו לקבלת סכום כלשהו מהלא יהיה זכאי להמחות  קבלןה .ב
 . ל החברה ו/או מי מטעמוכ"מנמה לכך בכתב ומראש מאת לא אם קבל הסכא

 קבלני משנה .2

 

ו/או ה העבודות שאי למסור את ביצועראינו  קבלן, היתר הוראות החוזהמבלי לפגוע באמור ב .א
  בשום פנים ואופן., לקבלן משנה, הןחלק מ

  זהירותבטיחות ו אמצעי .01

של  םונוחיות ם, לביטחונמקום ביצוע העבודותזהירות לביטחון לדאוג להצבת סימני  בלןקעל ה .א

או על  הציבור, ובכל מקום שיידרש על ידי המנהל או המפקח, או שיהיה דרוש על פי דיןו ועובדי
 עובדיםה, ביצוע העבודותלהגן על אתר  קבלןעל ה לשהי.פי הוראה מצד רשות מוסמכת כ

הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח כך שלא ינזקו בכל נזק ו
 שהוא. 

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות  .ב

, אלא אם נכתב במפורש , ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלוקבלןבמחירי הצעת ה
 . אחרת במפרט הטכני

 נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות .ג

מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  בלןק, ההחוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות 
ובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של ע

 –חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד כל דין, לרבות ל
 0271 –"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל חוק ארגון הפיקוח)להלן " 0284

ה הראשי במשרד בהתאם להנחיות המפקח העבוד"( והתקנות על פיהם, פק' הבטיחות)להלן: "
כללי , המהווים  –בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו, בהתאם לנספח בטיחות העבודה, 

ה, כפי חברבטיחות בהחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על 
 בביצוע התחיבויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.  קבלןשינתנו בטרם יתחיל ה

טרם במצהיר ומתחייב להימנע מלבצע עבודה כלשהי  קבלןה החוזהוראות מבלי לפגוע בשאר ה .ד
צע כל הוראה של הממונה על י, בחברהעל הבטיחות ביעבור תדריך בטיחות אצל הממונה 
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הבטיחות, במידה וישנה כזו, המהווה הוראה אשר נקבעה ע"י הממונה על הבטיחות כהוראה 
  בנוסחחתם בפניו על הצהרת בטיחות המכרז, במסגרת  ביצוע העבודותשיש לבצע לפני התחלת 

המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל. במידה והממונה על הבטיחות 
להתחיל  קבלןיכול ה ,ביצוע העבודותנתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת 

לים את הוראות הממונה , מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם, רק לאחר שהשבביצוע העבודות
 על הבטיחות לשביעות רצונו המלאה של הממונה.    

 זכות גישה  .00

למנהל, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנהל תהא זכות כניסה למקום העבודה, ולכל מקום 
ביצוע המשמשים לנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם אחר שבו נעשית עבודה, או מובאים ממ

 חייב לאפשר זכות גישה זו. ןקבל, וההעבודות

 בלןקהה רשאית לעשות פעולות במקום חברה .09

חוזה והוא לא התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי ה קבלןכל פעולה שה
אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו  קבלןם ה לשיחבררשאית ה –מילאה 

על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע לפני כן הודעה בכתב 
בהתאם לחוזה זה  חברהמובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של הבהודעה. 

 ובהתאם לכל דין.
 

  שלילת זכות עכבון .00

לצורך  / בציוד כלשהוזכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/ בדרך קבלןמוסכם בזה כי אין ולא תהיה ל
זכות עכבון כלשהי  קבלןעפ"י הוראות ותנאי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה ל ביצוע העבודות

במקום/במבנה/ בדרך ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל 
 זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו. 

 
   ניעתייםויתור על סעדים מ .04

צו עשה ו/או הליך  , בכל הליך משפטי של צו מניעה,הה ונגד כל אחד מטעמחברלא ינקוט נגד ה קבלןה
ים הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/או בהמשך ביצוע העבודות. הסעדים היחיד

כספיים  ה, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדיםחברזכאי כלפי ה קבלןלהם יהא ה
 בלבד.

  
 פגיעה בנוחות הציבור .08

אספקת ב לצורך שלאלא תהיה כל פגיעה או הפרעה ביצוע העבודות מתחייב, כי תוך כדי  קבלןה

או בנוחיות הציבור ולא תהיה כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל  המים הסדירה
ומתחייב לעבוד גם בשעות  כלשהו ימוש וההחזקה ברכוש ציבורי, או בזכות השכלשהיאדם בדרך 

וזאת ללא תשלום תוספת כלשהי לסכום  או במקום ביצוע העבודות בחברההפעילות מעבר לשעות 
 החוזה. 

 

 פעילות קבלנים אחרים .01

שרה וכן לעובדיהם לבצע ה איחברלאפשר לכל אדם או גוף אחר שה קבלןלפי הוראות המנהל, חייב ה
 ., תוך שיתוף פעולה עמם בכל הדרושעבודות או בסמוך לו אתר בו הקבלן מבצעבשהן עבודות כל
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 והשבת מצב לקדמותו ניקיון מקום העבודה .07

עודפי החומרים  , אתאתר ביצוע העבודהיסלק מ קבלןהמבלי לגרוע מהאמור במפרט הטכני,  .א
 , ככל שנדרש,ינקה את מקום העבודה עבודותביצוע הומיד עם גמר , מפעם לפעם והפסולת,

אל כל המתקנים הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת מכל סוג שהוא, לשביעות  ויסלק ממנו
 רצונו של המפקח. 

באחריות הקבלן, לאחר ביצוע העבודה, להשיב את מצב השטח לקדמותו. על הקבלן לצלם את  .ב
יובהר, כי ככל שבמקום ביצוע העבודה היה קיים ליקוי   איזור ביצוע העבודות לפני הביצוע.

להתקין את על הקבלן  רצפת שבורה/אספלט סדוק/כל מתקן או תשתית אחרת(מ -)לדוגמא
השבת מצב עבור מרצפת חדשה(. הצילום יתבצע ללא תמורה נוספת.  -אותו רכיב חדש )לדוגמא

התשלום יבוצע לפי מטר אורך על פי הפירוט בכתב הכמויות.  תשולם לקבלן תמורה לקדמותו

 .ועבור העבודות שיבוצעו בפועל צינור

 
   ערבות לביצוע החוזה .01

 קבלן, כולן או מקצתן, מוסר הבתקופת החוזה להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה .א
ארבע )במילים:  411,111₪ חתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה בסכום שלטרם ה בחברל

להנחת למסמכי המכרז,  9בנוסח מסמך ה' ,"(הערבות)להלן: " שקלים חדשים(אלף מאות 
במידה והחברה  .יום נוספים 11ובתוספת של  הלתקופת החוזה חברסמנכ"ל הכספים של  דעתו

חברה ערבות חדשה, שתהא בתוקף עד ידי ההקבלן ל עבירתבחר להאריך את תקופת החוזה, י
ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על . יום 11ובתוספת של  לתום תקופת ההארכה

את  חברהלהשיב לידי ה קבלןהלהתחייבות ערבות . הערבות האמורה תשמש גם כקבלןה
 ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו. 

חובותיו והתחייבויותיו ממילוי כל  קבלןמובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את ה .ב
בות, כולה או ה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערכלפי החבר

כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל  קבלןה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהעל ידי החבר חלקה,
 ם ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. סעדים נוספי

ה תהא רשאית סכם מראש והחברישמש כפיצוי קבוע ומו חברהסכום הערבות שנגבה על ידי ה .ג
ויהפוך  למידת הנזק שייגרם, לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או

ה או חברזכות כלשהי לבוא כלפי ה קבלןמבלי שתהא לה חברשל הלקנינה הגמור והמוחלט 
ה חבריגרע מזכויותיה של הבטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה  מנכ"ל החברה

 על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם. 

חירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית המ הערבות תהיה צמודה למדד .ד

הידוע במועד  האחרון . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדדלסטטיסטיקה
 . החתימה על החוזה

, לפי פנייה חד צדדית הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה .ה
ו הפר א ןו/או חלק עבודותאת ה קבלןתם לא ביצע הל מקרה שלפי קביעבכ מנכ"ל החברהשל 

ו במקרה של סכומים המגיעים התחייבויותיו עפ"י הסכם זה אאו לא מילא אחר התחייבותו/
ה היה והערבות תחולט על ידי החבר .קבלןם הנובעים מטעויות בחשבונות הה בגין הפרשילחבר

    לערבות שחולטה.ערבות חדשה בתנאים זהים  קבלןוהחוזה לא יבוטל, ימציא ה
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דא כי בכל עת במהלך תקופת מתחייב לדאוג ולוו קבלןהכי למען הסר ספק מובהר בזאת  .ו
 9ערבות/יות תקפה/ות בנוסח מסמך ה' חברהינה בידי הה/, תהיאחריותת הותקופהחוזה 

 הנ"ל.

בתום ביצוע כל עבודה ועבודה ובעת מסירתה לידי המזמין ימסור הקבלן ערבות בדק בגובה  .ז
 ( שהתקבלה בגין אותה עבודה."ערבות בדק"מסך התמורה )בתוספת מע"מ( )להלן:  8%

ע"י  ו וקבלתיום תשלום החשבון הסופי ערבות הבדק תעמוד בתוקף למשך שנה אחת מ .ח
 .המזמין

למען הסר ספק, הקבלן יגיש ערבות בדק נפרדת בעבור כל עבודה בנפרד. תוקפה של כל ערבות  .ט
צהיר כי הוא מודע לעניין זה, לרבות האפשרות, כי הוא ידרש כזו יהא למשך שנה. הקבלן מ

 להפקיד במקביל מספר ערבויות שונות והכול בהתאם למספר העבודות שמסר.

מוסכם בזה כי סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כל הפרה שביצע הקבלן  .י
ו/או ברמת ואופן ביצוע בהתאם למפורט בחוזה ו/או בגין כל פגם ו/או ליקוי בטיב הציוד 

 העבודות.

סכום הערבות שנגבה על ידי יובלים יהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהא לקבלן הזכות  .יא
לבוא ליובלים או למנכ"ל או לסמנכ"ל הכספים בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי 

 שהדבר יגרע מזכויותיה של יובלים על פי החוזה או כל דין. 

י מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו מובהר בזאת כ .יב
כלפי יובלים על פי חוזה זה או על פי כל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות כולה או חלקה 
על ידי יובלים לא יהוו מניעה מצידה לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים וכל כל סעדים 

 ל פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. נוספים אחרים ע

 

 ושמירה על דינים אורח מקצועי .02

בהתאם לחוזה, באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של המנהל.  העבודות תבוצענה .א
 או הוראות  מטעם רשויות מוסמכות , כללים, הנחיותעבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות

, כללים, , תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנותדה()לרבות מפקח העבודה הראשי במשרד העבו
כמו כן, על הקבלן לפעול בהתאם לכללי ותקנות . , וכן בהתאם לכל דיןוהוראות אלה הנחיות
 המים.

להמציא אישור רשמי מאת הרשויות על התאמת העבודות לחוקים,  קבלןמחובתו של ה .ב

  .קבלןעות מכך יחולו על האו הנוב לתקנות ולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות

למען הסר ספק ומבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה, הנחיות המפרט הטכני המצורף למסמכי  .ג
   לק בלתי נפרד מהנחיות חוזה זה.חומהוות  ביצוע העבודותלשם נחוצות כולן , המכרז

י ונעלי עבודה על פ עובדי הקבלן יידרשו לבצע את העבודות כאשר הם לובשים בגדי עבודה .ד
לוגו של תאגיד יובלים ושל על ידי יובלים. על בגדי העובדים לשאת את ה קבלןלמפרט שיימסר 

 הקבלן.
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הפקת  הקבלן יציב שילוט באתרי העבודות, כמפורט במפרט הטכני ועל פי הנחיות המנהל. .ה
תהא על חשבון הקבלן. ככל שהקבלן לא יבצע את השילוט על פי הנחיות  –והצבת השלטים 

 י והמנהל, התאגיד יבצע את השילוט בעצמו ויחייב את הקבלן בעלות השילוט.המפרט הטכנ

 תוצאות בדיקת דגימות .91

רשאים לדרוש עריכת בדיקת דגימות במבדקות או במכונים מאושרים לצורך המפקח המנהל או 
התאמתם לדרישות התקנים ו/או התאמתם למפרט הטכני. חומרים או מוצרים הדרושים לשם ביצוע 

 כאמור יסופקו ע"י הקבלן. הבדיקות

למקום ביצוען ישא בהן  ןכל ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקות והתשלום עבורן לרבות הובלת
מהיקפן הכספי של העבודות בתקופה  9.8%הקבלן על חשבונו והוצאותיו, וזאת בשיעור שלא יעלה על 

 שנה. 0של 

לבצען  חברהבויותיו כאמור, רשאית הבלן התחיי. לא ביצע הקחברהתשא בו ה 9.8%שעור העולה על 
 ולקזז מחשבון הקבלן הסכומים שהוצאו על ידה לצורך כך.

  
 העבודה שנועדו להיות מכוסים יבדיקת חלק .90

הקבלן מתחייב למנוע את כיסוייו או הסתרתו של חלק כל שהוא מהעבודה שנועד להיות מכוסה או 
 .  נהלהממוסתר, ללא הסכמתו של 

 נהללמעל כך מראש עבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן מה הושלם חלק כלשהו
לבדוק, לבחון  ולשירות שדה להנלמ, כדי לאפשר ולשירות שדה של המפעל ממנו נרכשו החלקים

 ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הסתרתו ולקבוע את ההוראות בטרם יכוסה החלק האמור.    

, או לא הודיע הקבלן ושירות שדה נהלהמעבודה בניגוד להוראותיו של כיסה הקבלן חלק כלשהו מה
מראש על כיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, לשם ביקורת, את החלק שכוסה,  נהללמ

ובתוך הזמן שנקבע על ידיו ויכסו מחדש מיד לאחר אישור אותו חלק על ידי  נהלהמעל פי דרישת 
 .נהלהמ

  נים וחומריםאספקת ציוד מתק .99

לרבות כל החומרים, כח , ביצוע העבודותנדרש לספק על חשבונו את כל הדרוש לצורך  קבלןה .א
 האדם, כלי העבודה, ההיתרים והרשיונות הדרושים, ביטוחים, אחריות וכל הדרוש לשם ביצוע

 שביעות רצון המנהל, המפקח והחברה.העבודות בשלמות ול

 חומרים ומוצרים  .ב

יו חדשים ושלמים ביצוע העבודות יהל קבלןרים שיסופקו על ידי הים והמוצכל החומר (0
ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות החוזה ולדרישות התקנים הישראליים 

חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו  המעודכנים. בהעדר תקנים, יהיו אלה
 על ידי המנהל. 

תקינות שירות שדה על ת יהיה על הקבלן לקבל את אישור במהלך ביצוע העבודו (9
 .החלקים והתקנתם
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אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים  קבלןמוסכם במפורש, כי ה (0
ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים עמדו 

 אושרו על ידי המנהל. /או בבדיקות התקנים הישראליים ו

 תקופת החוזה .90

 על ידי שני הצדדים.  חתימתומיום שנה אחת לתוקפו של החוזה הינו  .א

בשלוש שנים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית להאריך את תקופת החוזה  .ב
  . בכל פעםאו כל חלק ממנה נוספות, שנה 

כל יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על תקופות ההארכה, ככל הוראות המכרז וההסכם  .ג
 שתהיינה.

 נזיקין לגוף או לרכוש .94

ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או לכל  אחריות מלאה ומוחלטת יהיה אחראי קבלןה .א
 ביצוע העבודותתוך כדי כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו או אובדן, שייגרמו ו/נזק חבלה ו/או 

 ו/או החברלכלשהו לרבות  ף/ גולגופו או לרכושו של אדםבמישרין או בעקיפין, , הןובקשר אלי
, ובכלל זה ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו קבלןל

אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר,  קבלןהיהיה 
, והוצאותיו נועל חשבו ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה, החבראת הולשפות ויהיה חייב לפצות 

, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע נגדה בקשר לכך יוגשותביעה שדרישה ו/או כל  בגין
ה, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא החברמשחרר לחלוטין ומראש את  קבלןלו)ה()הם(. ה

מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק 
בדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או או

 ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר  קבלןה .ב
 ביצוע העבודותתוך כדי  , כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרםקבלןההנמצא בשירותו של 

ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות  אליהןו/או בקשר 
ה בגין כל תשלום שתחוייב לשלם יפצה וישפה את החבר קבלןעפ"י הסכם זה. ה קבלןה

 .  כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור

לה עקב שגיאה מקצועית  מונזק שיגרעה או פגיבגין כל ה חברהיהיה אחראי וישפה את  קבלןה .ג
 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. קבלןהשל 

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר  קבלןהחריותו של א .ד

יחליף, על חשבונו, כל חלק של  קבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה תום תקופת ההסכם.
שימוש בכלים או חומרים לקוי ו/או כל  מביצועאשר נפגם ו/או התבלה, כתוצאה  ודותהעב

בעקיפין או במישרין, וזאת אף לאחר סיום בין אם הנ"ל בוצע על ידי הקבלן   שאינם מתאימים,
 ההתקשרות בין הצדדים.

 ד' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או-כמפורט בס"ק א' קבלןלמען הסר ספק, אחריותו של ה .ה
, לרבות עובדים, קבלני משנה בביצוע העבודותמחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו 

 וכיו"ב.
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בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  קבלןתהא רשאית לעכב תשלומים ל החברה .ו
בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט  קבלןה

 .ההחבררצון לשביעות 

חברה ו/או מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו ל .ז
ו/או  קבלןג', בגין מעשי ו/או מחדלי ה רה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צדשעל החב

לקזז מהסכומים המגיעים ממנה  ה רשאיתתהיה החברמועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, 
  .ןקבלל

, כמפורט במסמכי עבודותההנובעת ממהות קבלן אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות ה .ח
 המכרז.

  – ביטוח .98

ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו  מהתחייבותמבלי לגרוע 
ומהווה חלק בלתי  ו', כנספחעל  הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 נפרד הימנו.
  

    תקופת האחריות  .91

 

עבודה כל ממועד קבלת יתחיל  הנישמני שנה אחת לצורך החוזה, תקופת האחריות הינה .א
  על ידי המנהל.ועבודה 

 חייב קבלןהאחריות הנ"ל יהיה הפגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו תוך תקופת  .ב
פי דרישת המנהל בכתב בתוך המועד שנקבע לכך על לתקנם ו/או לחדשם ו/או להחליפם הכל ל

)לרבות הוצאות בגין ציוד, נסיעות שעות  ללא קבלת תמורה כלשהי קבלןידו, ועל חשבונו של ה
 עבודה וכל הוצאות מכל מין וסוג( ולשביעות רצונו המלאה של המנהל. 

ביצוע  אחר לצורך קבלןלהתקשר עם ה חבררשאית ה ,אחר האמור לעיל קבלןלא מילא ה .ג
, מבלי לגרוע מכל סעד בהוצאות הנגרמות עקב כך קבלןאו בכל דרך אחרת ולחייב ההעבודות 

או חוזה זה, לרבות חילוט הערבות, ו/בהתאם ל זכות אחרים העומדים לרשות החברהו/או 
 . עפ"י כל דין

בסופה של כל עבודה ועבודה שיזמין התאגיד ידרש הקבלן להפקיד בידי מובהר בזאת כי  .ד
מהתמורה שקיבל הקבלן בגין אותה עבודה. ערבות בדק זו תהא  8%אגיד ערבות בדק בגובה הת

( למסמכי המכרז. למען הסר ספק, הקבלן 0בתוקף לשנה. נוסח ערבות הבדק מופיע במסמך ה)
יפקיד בידי התאגיד ערבות בדק נפרדת ביחס לכל עבודה שהסתיימה ואין כל קשר בין ערבות 

הקבלן להיות מודע לעניין זה שאפשר והתאגיד יחזיק בידיו מספר בדק אחת לשנייה. על 
 ערבויות במקביל והכול בהתאם לכמות העבודות שסיים הקבלן ובהתאם למועד סיומן.

תקפה על הקבלן לוודא, כי כל עוד תקופת האחריות נמשכת, תהיה בידיי יובלים ערבות  .ה
 כמפורט לעיל.

  קבלןניכוי כספים מה .97

ה ו/או מהערבות ו/או חבר, מאת הקבלןלנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לה תהא רשאית חברה
בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף 
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בהתאם  קבלןה מהחברפיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לכלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או 
ו/או  קבלןאו מחדלי  המת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/לשאת בהם מח חברהלהסכם זה ו/או שעל ה
מכח הסכם או מקור  קבלןמאת ה חברהו/או כל העשוי להגיע לו/או מי מטעמו עובדיו ו/או מועסקיו 
ה וע את החזרת הכספים ששולמו על ידה לתבחברזה אינו גורע מזכויותיה של ה שהוא. האמור בסעיף

 בכל דרך אחרת. 

 קיזוז .91

בהתאם להסכם זה  קבלןה מאת החברצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע למוסכם בזה שכל סכום ו/או פי
ו/או כל סכום שעל ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם 

יו ואו מי ו/או מועסקו/או עובדיו  ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדליה לשאת בהם מחמת שתתבע חברה
כן . קבלןלשלם ל חברהניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל המטעמו 

בהקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים  קבלןכל ערבות שניתנה על ידי המוסכם כי 
דה בכל לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על י חברהכאמור. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות ה

 . העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה דרך אחרת

 אי קיום יחסי עובד מעביד .92

    

מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  קבלןה .א
 .  יובליםיחסי עובד מעביד בינו לבין 

 
אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי כי הוא המעביד של עובדיו וכי  קבלןכמו כן, מצהיר בזאת ה .ב

 . ו/או מי מטעמו ה לבין מי מעובדיוחברהעובד ומעביד בין 

 

מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל  קבלןה .ג
, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים קבלןואין ה מס או תשלום אחר שיידרש לשלם

 .  המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידוכל תשלום ו/או זכויות חברה לקבל מן ה

 
ת יחסי ו/או מעובדיו, שמקורם בטענ קבלןתתבע לשלם סכום כלשהו מן ה חברהבמידה וה .ד

רשאית לנכות כל סכום  חברהלשפותה בגין כל סכום כאמור וה קבלןעובד ומעביד, מתחייב ה
 . קבלןל שתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה

 
 כאמור במסמכי המכרז. קבלןכדי לגרוע מחובת הביטוח של ה מובהר בזאת כי אין בסעיף זה .ה

 
 התמורה  .01

 

והגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט  חברהבפועל לשביעות רצון הכנגד ביצוע העבודות  .א
 קבלןל חברהוכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם ה בחוזה זה

)קרי, מחירי כתב הכמויות בניכוי אחוז ההפחתה שנקב  קבלןלהצעת הקבועה בהתאם תמורה 
   .(, במכפלת העבודות שבוצעו בפועל לבקשת התאגיד בהזמנהבהצעתוקבלן ה

 , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות תכוללו, ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית .ב
בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי  הכרוכות ,מכל מין וסוג שהוא

ציוד, אביזרים, חומרים, חומרי עזר, כלי עבודה, כל הלרבות , קבלןמלא לכל התחייבויות ה
מכשירים, וכו', תשלום לספקים כגון: חברת חשמל, בזק, משטרת ישראל בגדי ונעלי עבודה, 
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הדרושים לשם  רישוי והיתרים,אחריות וחים, ביט ,שילוט ואמצעי בטיחותכח אדם, כלי רכב, 
  ות. ביצוע העבוד

בקשר עם  קבלןלמען הסר ספק מודגש בזאת במפורש כי התמורה כוללת גם את כל הוצאות ה .ג
התאמת העבודות למפרט, להסכם ת לצורך בדיק חברההבדיקות אשר תיערכנה מטעם ה

מעבר לתמורה הקבועה בהסכם  לא יהא זכאי לקבלת תוספת כלשהי לןקבה, וולדרישות המנהל
 בגין הנ"ל.

"למדים" אשר אינם מופיעים למען הסר ספק, הקבלן לא יקבל תוספת תשלום בגין ביצוע  .ד
אשר תהא, לרבות חציית ביצוע ה"למדים" אשר הוא ידרש לבצע, תהא סיבת בתכניות ו

מסגרת מכרז זה בה"למדים" ביצוע כל יובהר, כי תשתיות אחרות, שינויים טופוגרפיים וכיו"ב. 
של הקבלן והוא מצהיר כי הוא מודע לעניין כלולים במחיר הנחת צנרת ויהיו על חשבונו הינם 

 זה.

 .חברהעל אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי ה .ה

ן לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מי קבלןהמובהר ומוצהר כי כן  .ו
 פעמי-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שיוארך ההסכם, תוצמד התמורה באופן חד  .וסוג שהוא

שנת התקשרות, החל מהשנה השנייה. המחירים , בראשית כל המחירים לצרכןלמדד 
 .המוצמדים יחולו במהלך כל השנה הרלוונטית ולא תתבצע הצמדה נוספת במהלך השנה.

ל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו עוד מובהר במפורש כי כל מס, היט .ז
תנכה  חברהוישולמו על ידו. ה קבלןעפ"י חוזה זה, יחולו על ה ביצוע העבודותבעתיד על 

כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים  קבלןמהסכומים המגיעים ל

 .קבלןותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום ל

את כל הסכומים,  קבלןתהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע ל חברהוד מוסכם כי הע .ח
הקנסות וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה 

 זה.

כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בהגשת מלוא המסמכים הנדרשים לפי חוזה זה כן מובהר  .ט
, לפי העניין, או מי מטעמו המפורטים, וכן בקבלת אישור המנהלונספחיו, באופן ובמועדים 

 אלו.    למסמכים

 חשבות התאגידעוד מותנה תשלום התמורה והיקפה בקיומו של אישור תקציבי מאת  .י
וכן בקבלת כל האישורים הרלוונטים מעיריית אשדוד לגבי השבת המצב  לתשלומים אלו

 לקדמותו בשטחים ציבוריים.

הזוכה לא יהא רשאי לבצע כל שינוי בעבודות1בכתב הכמויות ללא קבלת אישור עוד יובהר, כי  .יא
מראש ובכתב ממנכ"ל התאגיד או מי שימונה על ידו לעניין זה בכתב ומראש. הנ"ל תקף גם 

 במקרה בו השינוי1תוספת אינם גוררים תמורה נוספת לזוכה.

 וספותהשינויים ו .00

מהתמורה  81%, בשיעור שלא יעלה על כל עבודהם בן יהא רשאי להורות לקבלן לבצע שינוייהמזמי
המופיעה בהזמנת העבודה אשר ביחס אליה מתבקשת ההגדלה, והקבלן לא יהא רשאי לסרב לבקשה 

 . הגדלה זו
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 הערכת השינויים .09

במידה והמנהל מעוניין לבצע עבודות אשר אינן מופיעות בכתב הכמויות ו/או בשאר מסמכי מכרז זה 
 כדלקמן:הרי שהצדדים יפעלו 

ייקבע ערכם  -הדרושים על ידו אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה  .א

 לפי מחירי היחידה בחוזה.הפריטים של 

ייקבע ערכם   -הדרושים על ידו אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים דומים לאלה  .ב

  .של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבחוזה

 יקבעבחוזה פריטים דומים או זהים לאלה שבהוראת השינויים  אין ם לדעתו של המנהלא .ג

 .98% בהנחה שלמשכ"ל ובהתאם למחירון  ואספקותהמחיר לעבודות 

פריטים דומים או זהים לאלה שבהוראת מחירון משכ"ל ב איןם לדעתו של המנהל א .ד

 .98% בהנחה שלדקל ובהתאם למחירון  ואספקותהמחיר לעבודות  יקבעהשינויים 

פריטים דומים או זהים לאלה שבהוראת השינויים  דקלמחירון ב איןם לדעתו של המנהל א .ה

 . 01%המפעל ובהנחה של בהתאם למחירון  ואספקותהמחיר לעבודות  יקבע

בהתאם לאמור בסעיף זה הרי שהתמורה שיקבל הקבלן /משכ"ל יובהר, כי אם יעשה שימוש במחירון דקל

בלבד, וזאת  ללא כל תוספת באשר היא, לרבות,  /משכ"לבמחירון דקל תהא בהתאם לנקוב בסעיף הרלוונטי

תוספת בגין שימוש ב"קבלן משנה", תוספת בשל מרחק, תוספת בשל עבודה בלילה וכיו"ב. כמו כן, במידה 

ישנן מספר אפשרויות שונות וממילא שישנם מחירים שונים הרי שהמזמין יקבע /משכ"ל ובמחירון דקל

 הבלעדי את הסעיף אשר בו יעשה שימוש והקבלן לא יוכל לערער על כך.  בהתאם לשיקול דעתו

כם בזאת כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועם של השינויים או ההוספות מחמת אי קביעת מוצהר ומוס
 ערכם ועליו לבצעם מייד עם קבלת ההוראה מאת המנהל.

   הגשת חשבונות ואופן החישוב .00

לחודש, בחודש  01-ועד ה 0-אחת מדי חודש בחודשו בין הה חשבון פעם חברלהקבלן יגיש  .א
 ללא הפרשי הצמדה.שלאחר ביצוע עבודה, בכפוף להסכם ו/או הזמנות מאושרות כדין, ו

החשבונות יתאימו לכתב הכמויות ויכילו את הכמויות שבוצעו למעשה, שהותקנו ונמדדו 
לק מהחודש. הגשה לאחר במקום העבודה. החשבונות כאמור יוגשו גם אם עבד הקבלן רק ח

התאריכים הנקובים תגרום להעברת החשבונות לטיפול בחודש שלאחר מכן ותאריך התשלום 

 יידחה בהתאם.

 בוצעו למעשה.שהחשבונות יתאימו וייערכו בהתאם לכתב הכמויות ויכילו את הכמויות  .ב

יחשבו  וןמכל חשב 01%כאשר  21%התמורה שיעביר המזמין לקבלן בגין כל חשבון תהא בסך  .ג
 יחד עם קבלת התמורה בגין החשבון הסופי בסוף העבודה. כעיכבון אשר הקבלן יקבל

 המנהל יהא רשאי לעכב אישור חשבון אם הקבלן יפגר בביצוע העבודה לעומת תכנית .ד
. כמו כן יהא המנהל רשאי לאשר לתשלום גם חברהההתקדמות, ללא כל חבות נוספת מצד ה

 ה.חברנוספת מצד הרק חלק מהחשבון, ללא כל חבות 
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ה לשלם בחשבון סופי כמויות ו/או מחירים ו/או חבראישור חשבון אינו מהווה התחייבות ה .ה
 פריטים אשר לא מגיע לקבלן תשלום בגינם גם אם הם שולמו בחשבונות חלקיים. 

 שיאושרו על ידי מחלקת תכנון, חשבון סופי בצירוף תכניות לאחר ביצועעבור כל עבודה יוגש  .ו
יוגשו על ידי הקבלן למנהל בסיום העבודה. החשבון יכלול את  ותיק מסירה מר זמניתתעודת ג

כל סעיפי העבודה שנמדדו, נבדקו ואושרו על ידי המנהל כפי שהוגש, או בתיקונים שהוכנסו בו 
 על ידי המנהל או בא כוחו. 

פים ו/או יפרט את כל הפריטים ו/או סעי -חשבון סופי אשר יוגש לאישור יהא מצטבר, קרי  .ז
עבודות ו/או כמויות אשר בוצעו במהלך כל תקופת הביצוע , תוך רישום וניכוי מן הסכום 

בעת  המוגש לתשלום של הסכומים אשר הוגשו לתשלום במסגרת חשבונות חלקיים קודמים.
העברה התמורה בגין החשבון הסופי יוסיף המזמין את העכבונות שנוצרו בחשבונות החלקיים 

 ה.קודם לחשבון ז

 11חשבון סופי בתוך יאשר את הימים מיום הגשתם, ו 90חשבונות חלקיים  בתוך המנהל יאשר  .ח
 ימים מיום הגשתו.

מיום העילה לחיוב. המזמין יהא  11יודגש, כי על הקבלן להגיש את חשבונותיו למזמין בתוך  .ט

 יום מיום עילת החיוב. 11רשאי לקנוס קבלן המגיש את חשבונותיו לאחר 

 כל מקדמה לקבלן. לא תשולם  .י

התשלומים שאושרו לתשלום כאמור בהתאם לחשבונות חלקיים מאושרים ישולמו לקבלן  .יא
ה )חודש שוטף = חודש קבלת החשבון(, או תוך חברמיום הגשתם ל 48בתנאי תשלום שוטף + 

, לפי עסקה ימים ממועד קבלת החשבון המאושר לתשלום בחשבות בצירוף חשבונית  01
 המאוחר מביניהם. 

תשלומים שאושרו לתשלום כאמור בהתאם לחשבון הסופי המאושר ישולמו לקבלן בתנאי 
 01ה )חודש שוטף = חודש קבלת החשבונית(, או תוך חברמיום הגשתו ל 11תשלום שוטף +

, לפי המאוחר עסקה ימים ממועד קבלת החשבון המאושר לתשלום בחשבות בצירוף חשבונית 
 מביניהם. 

כי לא יבוצע כפל תשלום, דהיינו, סכום מאושר לתשלום אשר שולם  למען הסר ספק יובהר, .יב
 במסגרת חשבון חלקי לא ישולם במסגרת החשבון הסופי. 

עד המועד הקובע, יועבר לטיפול לתשלום אצל החברה עוד יובהר, כי חשבון שלא התקבל  .יג
 בחודש שלאחר מכן ולקבלן לא תהא כל טענה עקב כך. 

הסכם , מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על העבודות נשוא כל מס, היטל או תשלום חובה .יד
זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המנהל ינכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכום שעליו 

לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא הקבלן למנהל 
כתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות ב

 כאמור, והעברתם של הסכומים לזכאי יהווה תשלום לקבלן.

 דרישת תשלום.ה אך ורק כנגד קבלת חברכל התשלומים יבוצעו ע"י ה .טו

 חשבונית מס תומצא מיד עם קבלת התשלום. .טז

ום לפי ה רשאית לבצע קיזוזים מהתשלום לקבלן וכן לעכב חלקים מהתשלחברכי ה ,יובהר .יז

 יותיה בחוזה זה ועפ"י כל דין.זכו
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, כל האישורים , דו"ח שירות שדהדו"ח ריכוז חומריםתיק מסירה שבו החשבון הסופי יכלול  .יח
 .As madeרשים כגון טסט לחץ, יומני עבודה ותוכנית הנד

ווה יום לא יה 04ה אשר לא יעלה על חברכן מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד ה .יט
 לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור. קבלןוזה זה וההפרה של ח

יובהר כי הגשת חשבון לתשלום באיחור של למעלה משלושה חודשים וכן באיחור של  למעלה  .כ
 -)עשרה אחוזים( ו 01%מחצי שנה מהמועד הנקוב לעיל תגרור הטלת פיצוי מוסכם בסך של 

 שינוכה מהחשבון הרלוונטי שהוגש באיחור.  )עשרים וחמישה אחוזים( בהתאמה, 98%

 

 לביצוע עבודותארכה  .04

 להשלמת ביצוע עבודותכי יש מקום להארכת המועד  , עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,סבור המנהל  .א
וספות, או מחמת כח עליון, או המחמת שינויים או כדין,  שהתבקשו בצו התחלת עבודה חתום

סיום שם יתן המנהל הארכה בכתב ל ,תן הארכהתנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל מ
 לתקופה לפי שיקול דעתו הבלעדי.   ביצוע העבודות

 

ה חברמובהר ומודגש בזאת במפורש כי אין בהארכת מועד כאמור כדי להודות באחריות ה .ב
לא יהיה זכאי לקבל תמורה  קבלןלמעשה/ מחדל כלשהו בגינם ניתנה הארכת מועד, וכי בנוסף ה

 ארכת מועד כאמור.כלשהי בגין ה

 

שביתות או השבתות  ,חגים, הפסקות עבודה לא תינתן כל ארכה על סמך ימים גשומים, .ג
, סגר בשטחים, , קבלני משנה שלו או עובדיהם או ארגוניהם המקצועייםקבלןשהוכרזו על ידי ה

ני בנוגע להעסקת עובדים ו/או קבל קבלןר בסעיף זה כדי לגרוע מחובות האין באמו .אינתיפאדה
 משנה כמפורט בחוזה זה.

 
 פיצויים מוסכמים .08

במועד על ידי המנהל ו/או המפקח ו/או במועד שנקבע את העבודות  קבלןה ייםסאם לא י .א

כפיצויים מוסכמים  ש"ח 220,2 סכום שלה לחבר בלןק, ישלם ההמצוין בצו התחלת עבודה
לסיום ביצוע שנקבע  של איחור שבין המועד הסופי בעד כל יוםהאיחור  בגין, וקבועים מראש

  . עבור כל עבודה, למעשה ןמלבין מועד סיו העבודות

למעט הפיצוי הנקוב בס"ק א' לעיל, רשאי המנהל להטיל על הקבלן פיצויים/קנסות נוספים,  .ב
 כמפורט במפרט הטכני המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

וביתר הוראות החוזה הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה  .ג
הינם נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת ט הטכני, ובטבלת הקנסות המפורטת במפר

 של ההפרה בעת החתימה על החוזה.

בכל זמן שהוא  ,קבלןמכל סכום שיגיע ל המוסכמים ה רשאית לנכות את סכום הפיצוייםחברה  .ד
 בכל דרך אחרת.  קבלןלגבותו מה חברהאית הוכן תהא רש

ואין בו כדי לגרוע מכל  מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה קבלןהשלום הפיצויים לא ישחרר את ת .ה
  .ה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דיןו/או סעד אחר העומדים לרשות החברזכות 
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יהא רשאי  –פעמים  0יובהר עוד, כי במידה והקבלן יפר את הוראות התאגיד/המנהל/המפקח  .ו
  התאגיד לחלט את הערבות שבידו.

 הפרת הסכם .01

 

המנהל לעשות כל אחת מהפעולות  ה ו/אוחברם ההוראה מהוראות הסכם זה רשאי קבלןהפר ה
 הבאות:  

ע"פ חוזה זה  קבלןכבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות ה החברלממש את הערבות שניתנה ל .א
 יות, לפי העניין. ו/או את הערבות לתקופת האחרבגין תקופת החוזה 

, תוך חייב בביצועם ע"פ הסכם זה קבלןמצעות אחרים את העבודות שהאו בא םלעשות בעצמ .ב

 מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת, קבלןבפעולות ועבודות שנעשו ע"י ה שימוש ללא הגבלה
 הוצאות הכרוכות בכך.            כל הב קבלןולחייב את ה

חוק  דין ובכלל זה כל אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ .ג
ה לתבוע את כל חברובכלל זה זכות ה 0271 –תשל"א  –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( 

 רין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במיש

     קבלןסילוק יד ה .07

 

יסודית של  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה .א
במקרה של  עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןבכל הזכויות המוקנות לה  חברהחוזה זה ויזכו את ה

ה רשאית, בהודעה בכתב, לבטל חברבכל אחד מהמקרים דלהלן תהא ה הפרה יסודית ובכלל זה
 קבלןאת החוזה ולהשלים את העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לנכון ולחייב ה

כות בכך, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים שבמקום בהוצאות הכרו
העבודה וכן למכור את החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים כולם או חלקם ולהשתמש 

או אחר, או לפי חוזה זה  קבלןה מהחברסכום המגיע או העלול להגיע ל בתמורתם לכיסוי כל
מובהר הא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה. . נמסרה הודעה כאמור יהדרוש להשלמת העבודות

כל זכות לקבלת  קבלןאין בה כדי להקנות ל בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל
 ה:תמורה כלשהי מאת החבר

פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים  קבלןכשה (0
לקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או ח

מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או 
סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען 

 . 0210 –הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

נה בביצוע העבודה חוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משמסב את ה קבלןהכש (9
 ה בכתב ומראש. חברהמנכ"ל ללא הסכמת 

 . , להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע החוזה קבלןכשה (0

, או כשהוא מפסיק את האו חלק מסויים ממנ עבודהמתחיל בביצוע  קבלןכשאין ה (4
לו"ז שנקבע ואושר ע"י המפקח, או הברציפות לפי  האו שהוא אינו מבצע המהלך ביצוע

במועד ואינו מציית להוראה בכתב  הבקצב הדרוש להשלמת מבצע את העבודהשאינו 
ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי  האו לבצעעבודה המהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע 
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ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות  קבלןה, או כאשר לוח הזמנים
סכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך האמורות בה

עבודה ו/או מי מטעמו כי ה קבלןנקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה בהזמן שנ
לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם  ה, אינהאו מקצת העל ידיהם, כול המבוצעת

 . עבודהקבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע ה

 מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  קבלןהבידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שכשיש   (8

, נתן קבלןאו אדם אחר בשמו של ה קבלןשהה הוכחות להנחת דעתה, חברכשיש בידי ה (1
או כל  או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה

 דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

ו/או אינו  עבודותבביצוע ה שאינם באיכות ראויהציוד  משתמש בחומרים ו/או קבלןה (7
 תמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים.מש

אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר  קבלןה (1
 מן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  ו/או תוך הז

מי מבעלי  ו/או נגד ןקבלאם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד ה (2
 מניותיו ו/או מנהליו. 

זה אינה נכונה, או שנתנה בקשר עם חתימת הסכם  קבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של ה (01
די להשפיע על התקשרות לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כ קבלןשה

 . קבלןעם ה

ם מדוייקים ה הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינחברמסר ל קבלןהתברר כי ה (00
 במסגרת תפקידו. 

-2 א',1 ,4-1הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות:  קבלןכשה (09
 .92, 94-91, 99, 02א', 01, 08-07, 00

עד מועד  קבלןלפי סעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות ה מימוש זכויות החברה .ב
 כאמור.  החוזה ביטול

י דין כביטול החוזה על ידי החברה, אלא ה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"ברלא יראו בשימוש הח .01
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה  קבלןה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והאם החבר

 כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

בכתב של המנהל בכל עת ע"פ ה תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה חברמבלי לפגוע באמור לעיל, ה .02
במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו ימים.  01, וזאת בהתראה של של המנהל שיקול דעתו הבלעדי

ה חברבשל ביטול ההסכם על ידי ה קבלןה עבודת הנחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסק
החוזה, בגין זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי  קבלןכאמור בסעיף זה, יהיה ה

עפ"י הודעת  עבודותבפועל לשביעות רצונה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת ה עבודות שביצעה
, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם חברהה

שות ו/או כל טענות ו/או דרי קבלןלכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה ל
תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה 

 וביטול ההסכם.  
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בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם  חברההשתמשה ה .41
כל  קבלןלא יהיו ל, וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו

טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. 
והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות גם בתוספת  קבלןהוצאות השלמת העבודות יהיו על חשבון ה

והחשבונות  חברההמסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. ספרי  8%בשיעור 
ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד  קבלןישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל

לתבוע פיצוי ו/או  חברהמובהר כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות ההוצאתן.  
, עבודותה מהפסקת השיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצא

      בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

 מירת זכויות ש .40

ה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי חברשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של ה
גות מחמת התנהחוזה זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק 

על זכותה בכתב  חברה, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה הקבלןאו בדרך אחרת ביחסיה עם ה
 ובמפורש. 

 תרופות .49

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה 
 של הפרת החוזה. 

 סודיות .40

עביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה מתחייב לשמור בסוד ולא לה קבלןה
ו/או  חברהשהגיעה אליו בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודות, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור ב

לוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו ו/או  קבלןבעובדיה ו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב ה
 כל הפועל מטעמו.

 כללי .44

כם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד להסכם מוס

  לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.

 

 הודעות  .48

 כתובת הצדדים הם :  

 

  .אשדוד 7אורט רח'  – יובלים בע"מ

 
 __________________________________  - קבלןה

 
שעות מיום  79כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 

 ו כדבר דואר רשום. משלוח
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 ולראיה באו על החתום 0
 

 
 מס' הזיהוי: ______________________    :    _________________________  קבלןהשם 

 
 טלפון         :    ____________ _________________כתובת        :    ________

 
 וחותמת: _______________________ קבלןחתימת ה תאריך __________   

  
 שם החותם :     __________________   מס' זיהוי    :      _________________

 

 __________________ תפקידו _____________החוזה נחתם בנוכחותו של  ___
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 ( 0) המסמך       

      

 ולהבטחת הצעת המציע ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 

 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
 9אורט חיים רח' 

 אשדוד

 

 נ.,ג.א.

 

                    
 בנקאית מס'________________ הנדון 0 ערבות

  

         
"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד המבקש" :להלןעל פי בקשת ____________ )

( שתדרשו "סכום הערבות")להלן:  (שקלים חדשיםאלף  שלוש מאות )במילים:  ₪  011,111 שללסכום כולל 
 . בודות הנחת ו/או החלפת קווי מים בעיר אשדודביצוע על   7/9102 מאת המבקש בקשר למכרז מס'

 
למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או סכום הערבות יהיה צמוד 

 "( . המדד" :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
ש לעניין ערבות זו מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החד

 יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

 
אנו נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה, כל  מנכ"ל יובליםלפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י 

סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי 
 היו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. שת

 

 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום __________לחודש _________שנת _______
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 
 

 בכבוד רב,                                                                    

 

 בנק
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 ( 9) המסמך 
 
 

 ערבות בנקאית לקיום החוזה
 

 תאריך ___/__/__                                                                   
 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
 9אורט חיים רח' 

 אשדוד

 

 נ.,ג.א.
                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד  ("בקשהמ" :על פי בקשת ____________ )להלן
( שתדרשו "סכום הערבות")להלן:  (שקלים חדשים מאות אלף ארבע)במילים:  ₪ 411,111של לסכום כולל 

לביצוע עבודות הנחת ו/או   7/9102מכרז מס' להבטחת התחייבויותיו מכח החוזה במאת המבקש בקשר 
 . החלפת קווי מים בעיר אשדוד

 
למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כום הערבות יהיה צמוד ס

 "( . המדד" :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
  .החתימה על החוזההמדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד 

 
 ודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה ק

 
כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת  ,שלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זהלפי דרישתכם הראשונה, אנו נ

הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 
 תחילה מאת המבקש. 

 
 יום ________לחודש________שנת__________   ערבות זו תהיה בתוקף עד ל

 
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
 

 בנק                                                                                                
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 ( 0) המסמך 
 

  לתקופת האחריות )בדק(ערבות בנקאית 
 תאריך ___/__/__                                                                   

 לכבוד 
 יובלים אשדוד בע"מ

  9אורט רח' 
 אשדוד

 
 נ.,ג.א.

                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד  ("המבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן
)להלן:  אלף שקלים חדשים( ___________)במילים:  שקלים חדשים____________ של לסכום כולל 

לביצוע בתקופת האחריות להסכם חת התחייבויותיו להבט( שתדרשו מאת המבקש בקשר "סכום הערבות"
 . עבודות הנחת ו/או החלפת קווי מים בעיר אשדוד

 
למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או סכום הערבות יהיה צמוד 

 "( . המדד" :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה
 

  .החתימה על החוזהינו המדד הידוע במועד המדד הבסיסי לעניין ערבות זו ה

 
 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

 
כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת  ,שלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זהלפי דרישתכם הראשונה, אנו נ

יח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכ
 תחילה מאת המבקש. 

 
 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   

 
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
 

 בנק                                                                                                
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 מסמך ו' 

  ביטוח –נספח ו' 

וך ולקיים, בחברת פי דין, על הקבלן לער-פי הסכם זה או על-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .0
ביטוח מורשית כדין, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות )לפי המוקדם( ולמשך כל תקופת 
ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר )לפי המאוחר( 
)לעניין ביטוח חבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת 

 /נספח ות והבדק(, פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורף כהעבודו
" ויחד עם הביטוחים המפורטים אישור עריכת הביטוחומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו )"

 ", בהתאמה(.ביטוחי הקבלןלהלן: " 3בסעיף 

)שבעה( ימים ממועד החתימה על הסכם זה,  7-חברה, לא יאוחר מעל הקבלן להמציא לידי ה .9
ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחת 

 הקבלן. לדרישת החברה, על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות. 

תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי  )שבעה( ימים טרם מועד 7-כמו כן, לא יאוחר מ

החברה, אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת 

 ההתקשרות על פי ההסכם )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה(. 

 בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים: .0

ביטוח פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן -עלכנדרש  ביטוח חובה 0.0
בגין נזק  ₪ 411,111עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  אחריות בגין רכוש של צד שלישי

 אחד. 

לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של  

ר. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד החברה כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמו  ₪ 411,111

או מי מטעם החברה, בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור, על הקבלן לשפות 

 המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

אשר בבעלות ו/או ו/או ביטוח "כל הסיכונים" לכלי צמ"ה , לכל כלי הרכב ביטוח מקיף 3.1
עמו במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא בשימוש הקבלן ו/או מי מט

, כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ו/או ביטוח "כל הסיכונים" לערוך ביטוח מקיף
 להלן. 00ובלבד שיחול האמור בסעיף 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה, לרבות אישור עריכת הביטוח  .4
מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי ה הנה בבחינת דריש

הסכם זה ו/או לפי הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעם 
החברה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף 

 הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן. 

ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי  .8
 החברה, עיריית אשדוד ו/או מי מטעמן, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית  .1
ח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי הנקובים בביטוחי הקבלן המפורטים בנספ

 החברה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן )לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר  .7
עם ביטוח העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה(, להאריך את פוליסות 

הקבלן לערוך לפי הסכם זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות הביטוח שעל 
במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהאתר או עד 
למועד תשלום חשבון סופי, ובמהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות 

חבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום  הקבלן הקבועה בהסכם זה, )לעניין ביטוח
 העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(.

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור  .1
בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או לצמצם את אחריות הקבלן 

על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח או פי הסכם זה או -על
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בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים 
 על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי  .2
לן או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים, על הקבלן לערוך הביטוח הנוסף או המשלים הקב

כאמור, על חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף 
 כלפי החברה, עיריית אשדוד ו/או מי מטעמן, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

ות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה על הקבלן לגרום לכך כי הורא .01
 של הקבלן. 

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן  .00
לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען 

ו היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום א
 הקבלן.

על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  .09
פגיעה, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, ובמיוחד 

י לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבל
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל 
הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור 

כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך 
   לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.

הקבלן פוטר במפורש את החברה, עיריית אשדוד ו/או מי מטעמן מכל אחריות לאבדן או לנזק  .00
אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור הקבלן )לרבות כלי רכב כלים 

ביצוע העבודות, וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו ומנופים( לאתר העבודות ובמסגרת 
על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הקבלן, או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא 
ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים 

  ל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחו

לאישור עריכת  9-0מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 

 הביטוח, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.

י ביטוח על ידי המבטח למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמול .04
לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות 
במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים 

או  לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. לקבלן לא תהא שום טענה
 תביעה כלפי החברה והבאים מטעם החברה לגבי גובה תגמולי הביטוח )ככל שיהיו(.  

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה  .08
שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו 

 שולמו.

קופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן היה ובמהלך ת .01
חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח לחברה את אישור המבטח על 

 ביצוע העדכון האמור.

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן  .07
בטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור להמציא אישור ממ

לעיל, בידי החברה ו/או כל גוף אחר שהחברה תורה עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת  1בסעיף 
 חשבון סופי לקבלן. 

אירוע נזק ולשתף פעולה עם  הקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולחברה על קרות .01
החברה ו/או עיריית אשדוד לשם שמירה ומימוש של זכויות החברה ו/או עיריית אשדוד ו/או 

 גופים עירוניים על פיהם.

למען הסר ספק, כל דחייה בהתחלת ביצוע העבודה שתגרם עקב אי הצגת אישור על עריכת  .02
יבויות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים ביטוח העבודות הקבלניות על ידי הקבלן, לא תגרע מהתחי

 לביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה.
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על אף האמור לעיל, אי  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .91
יום ממועד בקשתה  01המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 של החברה בכתב להמצאת אישור כאמור.
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן - /פח ו'נס

 תאריך ______________

 לכבוד
יובלים אשדוד בע"מ ו1או חברות האם ו1או חברות בנות ו1או חברות שלובות ו1או חברות קשורות ו1או עיריית אשדוד 

 ו1או גופים עירוניים
 "(המזמין"ביחד ולחוד: )

 מרחוב ...............   ב ...............   

 

 

 ג.נ.,א.

 הנדון0 ___________________ )"הקבלן"(

הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים, בין היתר בקשר לביצוע עבודות הנחת קווי מים ו/או החלפתם בעיר 

 "(:העבודות)" אשדוד לרבות כל עבודה בקשר עם הסכם ביניכם לבין הקבלן נלווית

 

 ____________ עד ליום ____________פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום  .0

שם הקבלן, המזמין, קבלנים, קבלני על  ביטוח עבודות קבלניות, כמפורט בהמשך, נערך ביטוח עבודות קבלניות

 אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות. משנה, מפני

 "(. התחזוקהתקופת חודשים )" 94הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 

היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הידוע כ"ביט" 

 במועד עריכת הפוליסה.

 הביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן, על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור:

 נזק לרכוש -פרק א'  .א

מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך תקופת  ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"

 העבודות ותקופת התחזוקה. 

 סכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות.

 .₪________________-שווי העבודות כ

 הביטוח כולל את הכיסויים הבאים:

 .₪ 011,111מסכום הביטוח, מינימום  01%בסכום של  -רכוש בהעברה  (0

 .₪ 011,111מסכום הביטוח, מינימום  01%הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום של  (9

 .₪ 011,111ציוד קל, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום של  (0

 מסכום הביטוח. 01%נזק ישיר של תכנון, חומרים ועבודה לקויים בסכום של  (4

 .₪ 981,111פינוי הריסות בסכום של  (8

 .₪ 0,111,111זק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום של נ (1

 .₪ 011,111הוצאות מיוחדות בסכום של  (7

לחברת יובלים לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה 

 . יובלים אשדוד בע"מי הפוליסה משועבדת לטובת בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כאשדוד בע"מ  
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 אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .ב

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות עקב נזק או אובדן הנובעים מהעבודות בגבול אחריות בסך של 

 פי הפוליסה. -לאירוע ובמצטבר על ₪ 4,111,111

ילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כא

 . , למעט רכוש המכוסה בפרק א' לעילהמזמין נחשב לרכוש צד שלישי

  הפרק כאמור מורחב לכסות: 

  תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.  (0

 חובה. נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח  (9

 לאירוע.   ₪  811,111חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך  (0

  ₪ 0,111,111קרקעיים עד לסך -חבות בשל נזק עקיף הנגרם עקב פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת (4
 לאירוע.

 אחריות מעבידים -( 0פרק ) .ג

אובדן הנגרמים באתר במשך תקופת הביצוע, תוך  חבות כלפי המועסקים בקשר עם העבודות, בגין נזק או

 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 91,111,111כדי או עקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות של 

 כללי לביטוח עבודות קבלניות .ד

אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ובלבד שוויתור כאמור לא יחול  (0
 זק בזדון.כלפי אדם שגרם לנ

ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף  (9
 יום לפחות מראש.  11לכך שניתן לכם הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של 

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות  (0
ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם  בתוקף
 תהיה.

אנו מאשרים בזה כי במקרה הארכת משך העבודה, נאריך את תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה  (4
 נוספת. 

 פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________ .9

על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש, ציוד  "אש מורחב"ביטוח 
 . ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות

 פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________ .0

יוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר העבודות, על לצ ביטוח "ציוד מכני הנדסי"
בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. הביטוח 

בגין כל כלי הנדסי  ₪ 781,111כולל כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 
ד, המורחב לשפות את המזמין בגין אחריות המזמין למעשי ומחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות כב

 צולבת.

 

 פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________ .4

מוצר לכיסוי אחריות הקבלן על פי דין בגין נזק או אובדן שייגרמו בקשר עם או עקב  ביטוח חבות המוצר

"(, בגבול אחריות בסך המוצריםהמיוצר, מטופל, משווק, מסופק על ידי הקבלן או הבאים מטעם הקבלן )"

למקרה ולתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו ל"מוצרים",  ₪ 0,111,111

 יד מיחידי המבוטח. בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת, על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יח
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חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן  09הביטוח כולל תקופת גילוי של 

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה. ביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני 

._______________ 

 

 

 

 

 כללי

ביטוח עבודות קבלניות( לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  הביטוחים המפורטים לעיל )למעט (0
 יום מראש. 01הביטוח מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום, 

 אי קיום בתום לב מוטלות על המבוטח לא תפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי.  (9

המפורטים על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית בביטוחים  (0
 לעיל.

הביטוחים לעיל ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמין, ולא תהיה לנו כל טענת  (4
 שיתוף בביטוחים הנערכים על ידי המפורטים לעיל.

 נוסח הפוליסות  הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל (8

ורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה, ובלבד שאין בשינוי בכפוף לתנאי הפוליסה המק

 האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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  סמך ז'מ 
 791/ -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 
 

 אשדוד בע"מ יובליםלכבוד0 
 9אורט חיים רח'              
 אשדוד              

 
 

 791/ –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
 

אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר 
וק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח

 כדלקמן:

חוק )להלן: " 0271 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .0
לביצוע עבודות להנחת קווי מים ו/או "(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'  עסקאות גופים ציבוריים

טים בתצהיר זה תהיה המשמעות . למונחים המפוררבהתאם למכרז האמו ,החלפתם בעיר אשדוד
 עסקאות גופים ציבוריים. הנתונה להם בחוק

 
עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .9

חוק שכר )להלן: " 0217 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
רים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א "( ו/או לפי חוק עובדים זמינימום

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 0220 –

 
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר  .0

במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -מינימום ו/או חוק עובדים זרים 
 האחרונה.  ההרשעה

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 
 

    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                             תאריך  

 
 

 אישור
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי 

וב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה ברח
באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש 
בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר 

מת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר א
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                 



  

 791/-ם ציבוריים, תשל"ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי
 

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים  .04

 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *0271-ציבוריים, תשל"ו

_______________  __________________________ 
 ום חבר בני אדםמס' זהות/מס' רש   שם            

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א

 .0278-מוסף, תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך  .ב

 מוסף.

פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות  .08

ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות 

 הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. .01

 

 
        ___________  ________________                     _____________         _______________ 

 חתימה        מס' רשיון    תואר        שם        

 

 

 תאריך: ____________________

 

 * מחק את המיותר.

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. /0** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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 'חמסמך 

 נספח בטיחות כללי

 הצהרת הקבלן ./
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני 
שעבר תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות ביובלים, קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים 

כללי )הנספח דנן( וחתם על הצהרה בפני  –בטיחות הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח 
הממונה על הבטיחות, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את 

כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ תקנות ארגון  –נספח הבטיחות 
, נספח 0271 -בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  ופקודת הבטיחות 0284 –הפיקוח על העבודה תשי"ד 

 הבטיחות והוראות הדין.

הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל בטרם 
 יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.

והגהות, על  הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות
 פי הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח ביובלים ונספח הבטיחות כללי.

על הקבלן להכין ולהגיש תכנית בטיחות כוללת על פי העבודות שעליו לבצע במכרז זה,  הכולל  סקר 
, ע"י  ( 9109 –הערכת סיכונים בהתאם לדרישות תקנות הפיקוח על העבודה "תכנית לניהול בטיחות 

עבור התאגיד נשוא מכרז זה , מותנה באישור תכנית   מטעמו.  תחילת העבודה ממונה בטיחות כשיר
  הבטיחות וסקר הערכת הסיכונים ע"י ממונה הבטיחות של תאגיד יובלים. 

 נושאי בטיחות0 דגשים. 0
 
ודה לרבות בעב על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות .0

"( ופקודת הבטיחות חוק ארגון הפיקוח)להלן: " 0284-על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד
 "( והתקנות על פיהם.פקודת הבטיחות)להלן: " 0271-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

על הקבלן חלה החובה למנות מנהל עבודה מוסמך מטעמו ולהודיע למפקח עבודה אזורי על המינוי   .9
עותק של תעודת מנהל העבודה , המינוי ביצוע פעולת הבנייה נשוא מכרז זה וזאת על פי החוק. ועל 

לאתר הספציפי על פי המכרז והודעה על ביצוע פעולת בנייה או /ו בנייה הנדסית  יועבר לממונה 
 הבטיחות של התאגיד לפני תחילת העבודות נשוא מכרז זה . 

ו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותי .0
ובריאותם של עובדיו, עובדי יובלים וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות 

 הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח ביובלים.

ביבתו עקב ביצוע העבודות, הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וס  .4
בין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש כל זאת 
באמצעות יועץ בטיחות מוסמך וכשיר מטעמו, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת 

ט, לפני תחילת העבודה שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לסיכונים הכרוכים בביצוע הפרויק
, עותק של תכנית הבטיחות למשימה ומתיעוד ההדרכה יועבר לממונה ע"י ממונה בטיחות מטעמו

 הבטיחות ביובלים לאישור ,לפני תחילת העבודה נשוא מכרז זה.
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מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא   .8
ולשלום עובדיו, מפקחים ומהנדסים של יובלים  או מטעמה הבאים  לפיקוח או הסכם זה, לבטיחות 

לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים והפועלים לביצוע 
 ההתחייבויות נשוא המכרז.

נרת מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, שוחות או/ו חפירות להנחת צ  .1
לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או 

הנוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח 
)בהתאם להוראות פק' הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים )שוחות, בורות 

ות חפורות....( ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות ,תעל
בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו 

 של כל אדם בשעת דלקה.

על כך על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י ממונה בטיחות מטעמו האמון  .7
ובהתאם לדרישות הדין, הכוללת סקר הערכת סיכונים ואמצעי מניעה ובקרה על הסיכונים ונוהלי 

 בטיחות למצבי חרום.

הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים   .1
או ליקויים העלולים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים 

 לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להימצא   .2
 בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

מניעת פגיעה באדם הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או ל  .01
וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכול בהתאם להוראות הדין 

 וכללי הבטיחות.

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו   .00
/או למפקח ביובלים, ולמפקח של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מידי למנהל ו

 מטעם משרד הכלכלה )מנהל הבטיחות (  )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו/או המפקח  .09
שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים  79ביובלים תוך 

 מים בעתיד.דו

במידה וימצא המנהל ו/או המפקח ביובלים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר   .00
התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל יובלים באמצעות המנהל ו/או המפקח 

ימים ממועד קבלת  7לתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 
אה, תוכל יובלים באמצעות המנהל ו/או המפקח, להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי ההתר

 הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות 
 הדין. העומדים לרשות יובלים במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות

למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות ביובלים כדי   .04
להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי 

 התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
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שחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה מ  .08
החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה במכרז זה 

 והארגונים להם היא כפופה.

 ציוד מגן אישי. 0
 
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם   .0

"(, להתקין תקנות ציוד מגן אישי)להלן: " 0227-בודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"זלתקנות הבטיחות בע
 שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק ועמיד,   .9
סיכונים שאותם הוא בא למנוע, ועל פי כל בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני ה
 תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין. .0

במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל יובלים באמצעות המנהל ו/או המפקח   .4
ימים,  7התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך ושיקול דעתם הבלעדית, לאחר מתן 

 להפסיק את עבודת הקבלן.

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך. 1
 
על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה   .0

ריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צ
בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד. במידה ופריט 

ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג 
בדיקה חוזרת של בודק מוסמך. לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים ב

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן יישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל 
 גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

זרים וכיו"ב המצויים מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האבי  .9
בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על 

מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל 
סכם ונספח בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות הה

זה הקבלן יישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי 
 התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

על הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח ביובלים מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים )בודק  .0
הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב( המעידים על כך  מוסמך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע

כי הציוד, המכונות, האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י הגורם המוסמך, בהתאם לדרישות 
לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום  9-ו 0הנקובות בסעיפים 

 סיכון לגורם כלשהוא.

 ם ומערכות חשמליות ניידותהפעלת מכונות, ציוד, כלי .5
 

על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב  .0
המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים 

לבטח" וכנדרש על פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל 
המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי 
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ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא 
 ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.

תהיה דרך מפסק מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם  .9
 מגן לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.

על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון  .0
חשמלאי כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, 

ונותיהם על פי בודק וכיו"ב(. הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישי
 דרישתו.

הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י  .4
קבלני משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות 

ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק  0221-הבטיחות בעבודה )חשמל(, תש"ן
. הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש 0280-קנים, תשי"גהת

 כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן.

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על  .8
 חוק החשמל והתקנות על פיו.פי הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות 

מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל  .1
דין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג יובלים ע"פ 

 דרישתו.

 . עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה1
 

למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים .0
גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על 

"(, תקנות העבודה על גגות שבירים)להלן: " 0211-גגות שבירים או תלולים(, תשמ"ו
 .בהתחשב במבנה הגג, שבירותו, שיפועו והשפעת מזג האוויר

במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין   .9
 "זהירות, גג שביר".

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל   .0
חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים". 

קבלן יוודא כי עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור ה
 לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו   .4
 ל גגות שבירים.בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה ע

 .9117-הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודה בגובה( תשס"ז .8

 עבודות בניה ובנייה הנדסית . 9
 

מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן  ./
, ובכלל זה 0210-בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית(, תשכ"ב
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-עבודות חפירה ותיעול, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( תשמ"ח
 "(. תקנות הבטיחות )עבודות בניה()להלן: " 0211

על הקבלן למנות מנהל עבודה מוסך לעבודות בנייה או1ו עבודות בנייה הנדסית על פי  .0
 התקנות .                           

דאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול, יבוצעו בהשגחתו המלאה והמתמדת הקבלן י .0
של מנהל עבודה מוסמך לעבודות בנייה הנדסית ובאופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש, 

פגיעה ביציבות מבנים, מתקנים או כל חלק מהם, אלא אם ננקטו וננקטים האמצעים 
גידור ותאורה נאותה. כמו כן, ינקוט הקבלן  הדרושים למניעת פגיעה באדם וברכוש, לרבות

באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, 
 אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים.

הקבלן, כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים,  .4
ינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת ישתמש בשיטות עבודה, וכלים נאותים ו

 סלעים, אבנים, או חומרים כאמור באדם או ברכוש.

הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות  .8
הבטיחות )עבודות בניה(", ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת 

 קנות הבטיחות )עבודות בניה(" ועל פי כל דין. שלטי אזהרה כקבוע ב"ת

הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין  .1
לרבות "תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת 

 התפשטות אש.

עבודות אחרות שיש לעשות מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן  .9
בתוך "מקום מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות 

 "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף".

 עבודות במתקני לחץ גבוה. 8
 

על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה )מדחסים, משאבות וכד'( תבוצע על פי הוראות היצרן 
 יחות על פי כל דין.והוראות הבט

 
 גהות תעסוקתית .7
 

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו  .0
מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, 

וי התחייבויותיו נשוא בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מיל
 הסכם זה.

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים  .9
מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם 

 אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 ת עובדים הדרכ. 2/
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הקבלן ידאג להדריך, לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות  .0
הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על 

 מנת למנוע הסיכונים הנ"ל ההדרכה תבוצע ע"י ממונה בטיחות מטעם הקבלן .

י הקבלן עבור מכרז זה , כולל עותק מתיעוד ההדרכה עותק מתוכנית הבטיחות שהוכנה ע" .9
שבוצע לעובדים החתום ע"י העובדים והמדריך שביצע את ההדרכה יועבר תרם תחילת 

 העבודה בפרויקט לממונה הבטיחות של יובלים. 

 
באחריות הקבלן לוודא שכל קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים על ידו נשוא מכרז זה  .0

נה הבטיחות מטעם הקבלן , עותק מרשימת המודרכים תועבר ישתתפו בהדרכה של ממו
 לממונה הבטיחות של יובלים. 

  עבודות ריתוך1עבודה באש גלויה .//

 כל עבודה בריתוך/השחזה/אש גלויה מחייבת קבלת הרשאה מנציגו המוסמך של המזמין או מנהל         
 צמוד וצפוה אש שיוודא בנוסף כי האש כבתה  הפרויקט. בכל משך העבודה יהיה מטף כיבוי מסוג אבקה      
 כליל בסיום העבודה. ציוד מגן אישי לעבודה כנ"ל יהיה בשימוש העובדים) מסכת ריתוך, נעלי בטיחות,       
 כפפות, מסכת נשימה, וכדומה.(      

 
  ביצוע עבודה חמה .0/

 מהלך ביצוע עבודה יש לוודא כי יינתן  יש לוודא כי העובדים באתר מודעים לביצוע עבודה חמה. בכל        
 מענה לאפשרות של  פריצת שריפה וכיבויה. בסיום עבודה חמה יש להשאיר עובד לתצפית למשך שעה      
 אחת לפחות.      

 

  -ציוד כיבוי אש . 0/

 יבתו יש לוודא הימצאות ציוד כיבוי אש, תקין, באתר שייתן מענה לכל שרפה שתגרם לציוד או לסב        
 מהלך העבודה ימצאו עובדים אשר מכירים ויודעים להשתמש בציוד במהלך העבודה, או לאחריה. בכל       
 כיבוי האש.       

 
 חירום  . 1/

 על מנהל העבודה  להכין אמצעי קשר ניידים )פלאפונים ומכשירי קשר( ובהם מספרי החרום של מד"א,      
 קרה חרוםלמ -מכבי אש,  ומשטרת ישראל      
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  מסמך ט'
 

 הצהרת בטיחות

אני החתום מטה ______________מס' ת.ז. ________________ מאשר בזאת בחתימת ידי,  .0
שקראתי את "נספח בטיחות  כללי", שמעתי את תדרכי הממונה על הבטיחות ביובלים, הבנתי 

 אותם במלואם, ואני מתחייב למלא בשלמותם וכרוחם. 

, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע בעבודות נשוא מכרז זה/או חלקם מבלי לפגוע באמור לעיל
 לפני שעברתי את תדרוך בבטיחות אצל הממונה על הבטיחות ביובלים.

הנני מתחייב לבצע התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים  .9
ותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, לביצוע התחייבויות נשוא ההסכם, אשר קבלו הדרכה נא

הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח  מניעת הסיכונים וביצוע 
 העבודות בתנאי בטיחות נאותים.

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת יובלים להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות.  .0
ב ראויה לכך: ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות גהות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת ל

ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו/או  רכושו של מאן דהוא, 
 מי מטעם יובלים.

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי דין ובפרט בהתאם להוראות  .4
 0271ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל  0284ל העבודה, התשי"ד חוק ארגון הפיקוח ע

 והתקנות על פיהם

 שם מקבל התדרוך: ________________________ חתימה _____________

 תיאורו )אדם חברה, שותפות או אחר( נא לפרט ________________________

 _________________ ת.ז./ח.פ______________________  / חתימת הקבלן  

 אישור 1 הוראות הממונה על הבטיחות

ם, מאשר כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדרוך בטיחות יאני, מר שלום בריד, הממונה על הבטיחות ביובל
 בנושאים הבאים:

 

 

 

 

 חתימה ___________ 

 תאריך ___________       
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 מסמך י'
           

 750/ -דת נוער, התשי"גהוראות רלבנטיות מתוך חוק עבו
 

 (, תשנ"ח[ 0. העבדה מסכנת ]תיקון0 תשל"ב)00

  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 9, 9(   בניגוד להוראות סעיפים 0)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 8(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 9)

(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, 0)

 ; 1בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)

( לחוק 9)א()10הקבוע בסעיף  מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס -, דינו 04(   בניגוד להוראות סעיף 8)

 חוק העונשין(. -)להלן  0277-העונשין, התשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון0 תשנ"ח[00

  -המעביד נער באחד מאלה 

א, שענינן בדיקות 00או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  09או  00(   בניגוד להוראות סעיפים 0)

 רפואיות; 

, שענינן שעות 98, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 94-ו 91, 90, 99סעיפים  (   בניגוד להוראות9)

 עבודה ומנוחה; 

, לרבות הוראות בענין קביעת 4א, או 9, 9(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 0)

 לה. מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלי

 ( לחוק העונשין.9)א()10מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 

 



1 
 

 

 מפרט טכני כללי ומיוחד לביצוע העבודות
 

 קווי מים - 57פרק     
 

  המפרטים הטכניים

 

המפרטים הם צירוף של המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד, כמפורט בהמשך, המהווים 

 תוספת לחוזה וחלק בלתי נפרד ממנו. 

צא את המפרטים מהווים השלמה לתוכניות ואין הכרח ככל עבודה המתוארת בתכניות תמ

 ביטוייה הנוסף במפרטים. 

 

המפרט הכללי פירושו הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית 

 המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון, כדלקמן: 

 

 (00)   מוקדמות                               

 (01)                      מפרט כללי לעבודות עפר       

 (02)  מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר     

 ( 03)              מפרט כללי למוצרי בטון טרום

 (07)  מפרט כללי למתקני תברואה               

 (40מפרט כללי לפיתוח האתר                                 )

 (51)      מפרט כללי לסלילת כבישים ורחובות          

 ( 57)                 מפרט כללי לקווי  מים        

 

 כל המפרטים הכלליים הם עדכניים בהוצאתם האחרונה, ואינם כלולים בחוברת זו. 

 

המפרט הטכני המיוחד )מט"מ להלן( פירושו התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים 

"מ אינו בא לגרוע מהאמור בתוכניות או מנוגדים לכתוב במפרט הכללי. כל האמור במט

 ובמפרטים הכלליים, אלא להשלים ולהוסיף עליהם. 
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 כללי ומוקדמות 00פרק 

 

 מוקדמות  00תחולת פרק   00.1

 

 מוקדמות של המפרט הכללי מחייבים מכרז חוזה זה. 00כל הסעיפים מתוך פרק  

 

 תאור העבודה 00.2

 

 לפת קווי המים בעיר אשדוד.                                                               מפרט טכני זה מתייחס למכרז להנחת והח

 העבודה כוללת:              

החלפת קווי מים קיימים והנחת קווי מים חדשים  בקוטרים שונים ובאורכים שונים 
 דלקמן:בהתאם לתכניות וכתבי כמויות עבור כל עבודה ועבודה בנפרד לפי השלבים כ

מסירת הזמנת העבודה לקבלן בצירוף תכנון מפורט, כתב כמויות ואומדו מאושרים  .א
 ע"י המזמין.

קבלת התרים ואישורים לביצוע העבודה מגורמים כגון: בזק, חברת חשמל, כבלים,  .ב
מקורות, תקשורת, העיריה וכו'.

הכנת תכנית הסדרי תנועה וקבלת אישור לביצוע ממשטרה.         .ג

התחלת העבודה מהמזמין עם הגשת כל האישורים.קבלת צו  .ד

צילום אתר העבודה לפני תחילת הביצוע. .ה

הגשת רשימת הצינורות, האביזרים והחומרים לאישור המזמין והמתכנן.         .ו

הזמנת נציגי חברות הכבלים, בזק, חברת החשמל וכו' במידת הצורך לתאום העבודה          .ז
לפני תחילת הביצוע.

ודה בהתאם לתכניות, כולל ליווי צמוד של המודד והכנת תכניות לאחר ביצוע העב .ח
ביצוע במקביל לביצוע העבודה.

מסירת העבודה הראשונה והשלמת הליקויים ע"פ דרישות המזמין והמתכנן.  .ט

מסירת עבודה סופית בצירוף תיק חשבון סופי שיכלול תכניות לאחר ביצוע           .י
פי, דף ריכוז חומרים, דוחות שירות שדה, דוחות מאושרות ע"י המפקח, חשבון סו

צילומי ראדיוגרפיה, דוח צילום פנים הקו, דוח ביצוע טסט בדיקת לחץ, יומני עבודה 
וכו'.



 

 פירושים והגדרות 00.3

 

בהסכם זה ובכל המסמכים המהווים חלק מההסכם יהיו למונחים להלן ההגדרות 
 ין(:בצידן )אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עני

 תאגיד יובלים אשדוד בע"מ   -"התאגיד"      .א

מנכ"ל התאגיד או מי שהוסמך על ידו לשמש מנהל לצורך     -"המנהל"       .ב
 הסכם זה.

מי שמונה על ידי התאגיד ו/או על ידי המנהל לצורך פיקוח על  -     "הממונה" .ג
 העבודה מטעם       התאגיד. 

בלן ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל קבלן לרבות נציגיו של הק   -"הקבלן"        .ד
 משנה, הפועל בשמו ומטעמו בביצוע העבודה.
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האדם שמונה על ידי הקבלן לפקח על ביצוע העבודה או כל    -"מנהל עבודה" .ה
 חלק ממנה.

האדם שמונה על ידי הקבלן לפקח על ביצוע העבודה או כל    -"מהנדס ביצוע" .ו
 חלק ממנה

תקבלים ממכפלת מחיר היחידה בניכוי ההנחה הסכומים המ  -"התמורה"      .ז
 בהתאם להצעת הקבלן, בכמויות שבוצעו בפועל וקיבלו את אישור התאגיד.

עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או   -"עובדי הקבלן" .ח
אלה ששרותיהם יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו 

ו/או ההסכם או בקשר אליהם וכל מי שהקבלן אחראי על פי בביצוע העבודות 
 כל דין למעשיו או למחדליו.  

עבודות להנחת והחלפת קווי המים כמפורט בצו תחילת עבודה  -"העבודות"  .ט
לכל עבודה בנפרד בהתאם לתכניות וכתב כמויות לאותה העבודה, כפי 

  שיומצא לקבלן.

מפרטים כלליים  -ולים במסמך זה הכוונה למסמכים הכל -"המפרט הכללי"  י.

 בהוצאת משרד     הביטחון.

 "המפרט המיוחד" או "המפרט"  במסמך זה. יא.

 המפרט הכללי או המפרט המיוחד או שניהם לפי ההקשר. -יב.    "מפרטים" 

 

 היקף העבודה    00.4

 

רחבי לתשומת לב הקבלן: עבודות שונות במסגרת חוזה זה, יבוצעו ברחובות שונים בכל  

 העיר אשדוד, מעת לעת לפי צרכי התאגיד ובהנחייתו.  

 

 לוח הזמנים    00.5

 

הקבלן יסיים את העבודה עד השלמתה המלאה לשביעות רצון המזמין, בהתאם ללוח הזמנים 

 לכל עבודה ועבודה בנפרד. המפורט בצו התחלת העבודה

 ת לביצוע בהתאם לצורך. מזמין העבודה שומר לעצמו זכות לשינוי לוח הזמנים ועדיפויו 

 

  אספקת חומרים 00.6

 

 אספקת הצינורות והאביזרים תהיה ע"י הקבלן.

כל האביזרים בהם ישתמש הקבלן יהיו דוגמת אלה הנמצאים בשימוש קבוע בתאגיד המים. על 

הקבלן, לפני תחילת ביצוע  כל עבודה ועבודה בנפרד, לקבל אישור המזמין לסוגי צנרת, 

 רים.האביזרים והחומ
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    עדיפות בין מסמכים 00.7

 

משמעות בין התיאורים והדרישות שבמסמכים  -התאמה ו/או דו-בכל מיקרה של סתירה ו/או אי

לב המפקח לכך לפני הביצוע של עבודה כלשהי ולקבל -השונים חייב הקבלן להסב את תשומת

צע וכדומה. במידה הוראות מהמפקח  כיצד לנהוג לגבי הטיב, אופן הביצוע, הבדיקות שיש לב

-והקבלן ביצע עבודה כלשהי מבלי לקבל אישור בכתב מהמפקח, למרות שהייתה סטייה או אי

התאמה בין המסמכים השונים, יחויב הקבלן לבצע את כל השינויים ו/או התיקונים שיהיה צורך 

 התאמה, מבלי לקבל כל תשלום נוסף עבורם. עדיפות-לבצעם עקב החסרות , סתירות ו/או אי

 מסמכי החוזה תהיה כדלהלן: )המוקדם עדיף על המאוחר(.

 תכניות  .1

 כתב הכמויות  .2

 מפרט מיוחד  .3

 המפרט הכללי  .4

 תקנים תואמים .5

 

התאמה ולקבל את -הקבלן חייב להודיע למהנדס, לפני התחלת הביצוע, על כל ניגוד או אי

אמה והם יופיעו הת-החלטתו בנידון.  אם מסיבה כלשהי לא הודיע הקבלן על ניגודים ו/או אי

 במהלך העבודה, תחייבנה את הקבלן החלטות המהנדס, שתהיינה סופיות, קובעות, וללא ערעור. 

 

 אישור הקבלן  00.8

 

בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן שכל כלי העבודה, הציוד והפועלים אשר יהיה עליו לספק לשם 

 ביצוע העבודה, נמצאים ברשותו או שיש באפשרותו להשיגם.

 

   עבודות עפר 9.00

 

עומק החפירה לצינורות יהיה  לפי הוראות המפקח. כאמור, מחיר חפירה כולל חפירה ו/או 

חציבה, מילוי, הידוק, עטיפת חול, מעבר מכשולים, עבודה ליד או חציית קווי הנדסה וכו' יכללו 

ל גם עבור במחיר החלפת צנרת ו/או הנחת צנרת ולא תשולם עבורם תמורה נוספת. בנוסף לכל הנ"

גידור וחסימת אזורים חפורים בצורה   -העבודות הבאות לא תשולם תמורה נוספת/בנפרד: 

המבטיחה מפני תאונות, תאורה בלילות או תאורת אזהרה, נקיטת אמצעים שחומר חפור ו/או 

ציוד וחומרים שהובאו לאתר לצורכי עבודה לא יפריעו לתנועה או לגישת הלכי רגל, סילוק עודפי 

רה ופסולת לאתר סילוק מאושר ע"י המזמין והצגת החשבונית על תשלום לאתר הפסולת חפי

 למזמין. 
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  חפירה לגלוי צנרת קיימת לתיקון הצינור,חיבורים או ניתוקים  00.10

 

מיקום צנרת קיימת, כפי שמסומן בתוכניות ו/או במפות התאגיד, אינו מדויק. במידה והתאגיד 

ש או גילוי כלשהו, עלות הגישוש/גילוי לא תשולם לקבלן בנפרד ויש ידרוש מהקבלן לבצע גישו

 לראותה ככלולה  במחירי כתב הכמויות. 

 

 חציות ומעבר קווי הנדסה 00.11

 

לפני תחילת כל עבודה ידאג הקבלן לקבל את כל האישורים והרשיונות הדרושים מהרשויות 

בות חשמל, בזק, תאורה, ביוב, ניקוז, הנוגעות בדבר, לתאם את עבודותיו בקרבת קווי הנדסה לר

מקורות, כבלים וכו' וכל הדרוש לביצוע תקין של העבודה. הבקשות לרשיונות יוגשו ע"י הקבלן 

שידאג לקבלם, ויחויב לעבוד לפי תנאיהם. לא תשולם כל תוספת עבור עבודות נוספות שיצטרכו 

/או אופן החפירה מאלה שהתכוון להיעשות לפי תנאי האישורים והרשיונות, כגון שינוי שיטת ו

. תיקון נזקים שיגרמו לקווי הנדסה עקב להם הקבלן, תמיכות נוספות, חיזוקים נוספים וכו'

 המלאה של הקבלן ועל חשבונו. עבודות הקבלן יהיו באחריותו

 

 סימון ומדידות 00.12

 

והתשתיות  על הקבלן להחזיק בשטח מודד מוסמך לצורך סימון תוואי קווי המים המתוכננים

 הקיימות ולצורך ביצוע העבודה בהתאם לתכניות.

 לא ישולם  לקבלן בנפרד עבור המדידה והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. 

 

 הסדרי תנועה 00.13

 

 כללי 00.13.1

 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלק מהעבודה יתבצע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאוד 

 ולכי רגל.של כלי רכב וה

על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע 

העבודה. בהתאם להחלטת המפקח ו/או עפ"י דרישת המשטרה יתכן ביצוע עבודות בשעות 

 הלילה.

 יעשה התשלום על חשבון המזמין. -באם תחייב המשטרה נוכחות שוטרים בתשלום באתר 

ביצוע העבודה תתאפשר גישה נוחה ובטוחה של הולכי רגל לאתרים השונים סביב  משך כל זמן

אתר העבודה. באם יהיה צורך בסגירה מוחלטת של קטע מדרכה, על הקבלן לדאוג למעבר חליפי, 

שיון ודרישות יע"י גידור קטע מהכביש בצמוד למדרכה או בשיטה אחרת וזאת בכפוף לתנאי הר

 הפיקוח.
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רים וציוד עזר, אמצעים מיוחדים וכל חומר ועבודה שהיא שידרשו כמפורט עבור שימוש בחומ

 לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 

 שילוט ותמרור זמני 00.13.2

 

להבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה, על הקבלן להציב שילוט, 

 מחומר מחזיר אור, במצב תחזוקה טוב. סימון ותמרור מתאימים

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להבטחת זרימה תקינה ושוטפת של התנועה במהלך כל 

 תקופת הביצוע וימנע מהפרעות לתנועה העוברת בכבישים הקיימים באזור בעת ביצוע העבודות.

כפיפות להוראות סוג השלטים והתמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה ייעשה בהתאם וב

שיון של משטרת ישראל ובהתאם לסכמת תמרור שתאושר ע"י יהחוק, להוראות ולתנאי הר

 המשטרה. תכנון הסדרי תנועה לצורך זה חל על הקבלן.

את סכמת התמרור  באמצעות מתכנן הסדרי תנועהעל הקבלן יהיה להגיש לאישור המשטרה 

המדויקות של הפריטים הבטיחותיים  שבכוונתו ליישם בשטח וכן לפרט בכתב את הכמויות

 )שלטים, תמרורים וכו'( שבכוונתו להציב באתר, בהתאם לסכמה זו.

הקבלן לא יתחיל בעבודה לפני אישור סכמת התמרור ולפני המצאת כל הציוד הנדרש בהתאם 

 לסכמה זו  באתר.

ה באופן במקרה של עבודות לילה הקבלן יציב באתר מערכת תאורה מספקת להארת מקום העבוד

שיאפשר את ביצוע העבודה ובקרת האיכות. מערכת התאורה תיבדק ע"י המפקח באתר ורק 

 לאחר קבלת אישורו על תקינותה והתאמתה לדרישות הבטיחות, יותר להתחיל בעבודה.

 

 בנוסף לאמור לעיל, במקרה של עבודות לילה, חובה על הקבלן לנהוג עפ"י הכללים הבאים:

 רחוצים ונקיים. HIGH INTENSITYרי אור מסוג להשתמש בתמרורים מחזי -

 להציב נצנצים על גבי החרוטים )קונוסים( כמסמנים את תחומי האתר החסומים  -

 לדאוג להפעלה מקסימלית של תאורת כביש )אם קיימת כזו באתר העבודה(. -

להקפיד שכל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה וילבשו אפודים  -

 עבודות לילה.מיועדים ל

להקפיד שכל הכלים העוסקים בעבודות יצוידו בפנסים מיוחדים שיאירו ויכוונו    -

 כלפי מטה למשטח העבודה. 

בנוסף לכל האמור לעיל, הקבלן יחזיק באתר תמרורים נוספים להחלפת  -

התמרורים שבשימוש  לפחות אחד מכל סוג. במקרה של סגירת אתרי עבודה 

וע עבודות בפועל( ייעשה שימוש בתמרור ובסימון לשעות הלילה )גם ללא ביצ

המותאם לחשכה. המפקח ראשי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מיקרה 

שלדעתו העבודה נעשית בתנאים בטיחותיים גרועים או לא מתאימים כאמור 

 לעיל.

                                            רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה השונים את כל העבודות וההוצאות,            

 כמפורט לעיל.
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 הכוונת התנועה     00.13.3

 

על הקבלן להציב, על חשבונו ובמשך כל זמן ביצוע העבודה, מכווני תנועה במספר שיידרש ע"י 

 המפקח באתר עם שילוט ודגלי אזהרה.

 

 אחריות הקבלן 00.14

 

עבודות כמתואר בחוזה המצורף. למזמין הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח בביצוע  .א

 תהיה הזכות לפסול כל קבלן שלדעתו ניסיונו אינו מספק.

 

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון  .ב

בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, 

ר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל ית

 בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

 

רואים את הקבלן שקיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ויישא בכל  .ג

ההפסדים שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות 

ק, תקשורת, ניקוז, ביוב וכו' או צינורות מראש, משבירת צינורות מים, חשמל, בז

אחרים קיימים, או נזק לכל תשתית שהיא, מהעובדה שטיב הקרקע אינו כטיב 

שהונח בטרם החלה העבודה, כתוצאה ממזג האוויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי 

 או מכל סיבה אחרת:

או חלק ממנה, הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה  

ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, מרשיו, משמשו או קבלני מישנה -בין אם תבוצע על

ופועליהם, שליחיהם, מרשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה. 

באחריות הקבלן לקבל את אישור כל הגורמים הרלוונטים לפני התחלת ביצוע העבודות 

 ת לכל נזק שייגרם כתוצאה מהתחלת עבודות לפני קבלת אישור כאמור.             והוא ישא באחריו

 

הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שייגרם בשל  .ד

שגיאה בעבודה ואי מלוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע 

אחרת שהמפקח מצא את העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל עבודה 

הקבלן אחראי לה, התנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק 

מיום קבלת העבודה. דעתו של המנהל תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן. 

 על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן שמתקבל על הדעת שיינתן לו ע"י המנהל. 

 ישה זו, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו אובאם לא ימלא הקבלן אחר דר     

 ע"י קבלן אחר על חשבון הקבלן הזוכה אף אם מחירי התיקון וההוצאות הנלוות       

 גבוהות ממחירי הקבלן הזוכה.     

 

הקבלן יהיה אחראי למשך שנה לאחר  מסירת העבודה לתאגיד. תאריך המסירה  .ה
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לת גם אי שקיעות במילוי, באספלט או יופיע ביומן העבודה. האחריות כול

בריצופים השונים שיהיו לאחר מסירת העבודה מעל התוואי שבו תוקנו ו/או הונחו 

 הצינורות או מסביב לשוחות ו/או מגופים.

 הקבלן יתקן שקיעות אלה על חשבונו לפי הוראות המפקח.           

 

הוצאות שיהיו לו המזמין רשאי לגבי המקרים הנ"ל, לחייב את הקבלן בכל ה .ו

וההפסדים שנגרמו לו, או לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, לרבות 

 מהערבות שבידו.

 

 המשך תפקוד המערכת  00.15

 

במידה והעבודה מבוצעת באזורי מגורים ונדרשת הפסקת מים לצורך ביצוע העבודה, יובהר, כי 

 ם ושבים.נוחות  לתושבים והעוברי-הפסקת מים ממושכת גורמת לאי

 .שעות 6-בשום מקרה לא תורשה הפסקת מים ארוכה מ

הפסקות המים יתוכננו עם תאגיד המים לפני כוונת הקבלן לבצע את ההפסקה. הקבלן יכין 

תאגיד הודעות מודפסות ויפיצן לכל תא דואר של יחידת דיור או ידביקן במקומות לפי הוראות ה

 וינקוט בכל אמצעי שיידרש ע"י התאגיד.

 ן יכין את כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודות בעת ניתוק:הקבל

מחברים, ציוד עזר, רתכת, גנרטור, תאורת לילה, ציוד רזרבי וכל ציוד וחומרי עזר דרושים לצורך 

 ביצוע העבודות.

במידת הצורך יכין הקבלן צנרת זמנית חלופית, או כלל אמצעי אחר לאפשר אספקת המים לכל 

 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. כל הנ"ל -הצרכנים 

עבור כל המפורט לעיל )מלבד הדפסת וחלוקת ההודעות לציבור( כולל כל העבודות, הציוד, 

אמצעים זמניים וכו' הנדרשים להמשך תפקוד המערכת ואספקת מים שוטפת לתושבים וכל 

 .םלא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השוני -ההוצאות שידרשו 

 

 סמכויות המפקח  00.16

 

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר סעיפי המפרט.            

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט  .א

 הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. 

 הפוסק הבלעדי בשטח בתאום ואישור המתכנן. בכל מיקרה המפקח הוא

ב.       המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או 

                                                             צריכות להתבצע בתאום ואישור המתכנן.                                                                                           

יצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, בהמפקח רשאי להורות על   ג

ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על 

החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה. לגבי עבודות אחרות 

יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע ע"י  הקבלן
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 המפקח.

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן  .ד

חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי 

 המקצוע,  כדי למנוע נזק לחלקי העבודה שכבר בוצעו.

 

 אישורים רשיונות ו 00.17

 

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, את כל הרשיונות והאישורים מן הרשויות 

המתאימות לביצוע העבודה. לצורך זה הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות הנ"ל. 

הקבלן מתחייב לשלם לכל הרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת 

 ת. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם בנפרד.הרשיונו

כוונת המילה "רשויות" בסעיף זה היינה: משרדי ממשלה, חברת החשמל, "מקורות", משרד 

התקשורת, חברת בזק, כבלים, גז, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן, משטרה  כולל 

 הכנת תכנית הסדרי תנועה וכו'.

 יתאם הקבלן מראש את כל הדרוש עם הרשויות הנ"ל. בזמן הביצוע

 

 בדיקות שדה ומעבדה 00.18

 

 בדיקות שדה ומעבדה יבוצעו עפ"י החלטת המפקח ובאחריותו. הבדיקות יכללו בין השאר:

 בדיקת הידוק כל שיכבה בתעלה. -

 בדיקת הידוק כל שכבת מצעים בכבישים ומדרכות.  -

 בדיקת צפיפות אספלט -

 גטים באספלטים.בדיקת דירוג אגר  -

 בדיקת תכולת ביטומן באספלטים.  -

 בדיקת ריתוכים, חיבורי צנרת ואביזריה, ציפויים חיצוניים ופנימיים של הצנרת.   -

 כל בדיקה שתידרש ע"י המפקח -

 

מהעלות ביצוע של כל עבודה והעבודה תהיה  %2מודגש בזאת כי עלות הבדיקות עד להיקף של 

 על חשבון הקבלן.

י עלותן של בדיקות חוזרות )חזרה על בדיקות שתוצאותיהן אינן עונות על דרישות מודגש בזאת, כ

. עלות הבדיקות החוזרות היינה על  2%המפרט( לא תחשב לצורך בדיקת מסגרת היקף העלות של 

 חשבון הקבלן בלבד.

ההוצאות המפורטות להלן יחולו בכל מיקרה על הקבלן ואינן נחשבות כחלק מן הבדיקות 

 שהוזכר לעיל. 2%במסגרת  הכלולות

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים לקביעת מקורות אספקה. -

 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא )נוחות עבודה, חיסכון וכו'(.  -

דמי בדיקות  של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות             -
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 החוזה.                                

 הוצאות לוואי שונות הכרוכות בעריכת בדיקות.  -

 הזמנת הבדיקות ודיווח על תוצאותיהן:

 הזמנת הבדיקות תבוצע ע"י הקבלן בהתאם לדרישות המפקח.

 דו"ח התוצאות יועבר ע"י המבדק ישירות למפקח וכן יועברו העתקים לנציג התאגיד ולקבלן. 

 

 טיב החומרים והמלאכה,  התאמה לתקנים  00.19

 

 בלן מתחייב להשתמש בחומרים  ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה.הק

חובה זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו וחומריו הם בלי 

סימן השגחה. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט במידה והדרישות שבמפרט 

 קן או סימן ההשגחה המתאים.גבוהות מדרישות תו הת

 כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין המשובח יותר וממוצרי יצרן מוכר.

המוצרים המזכירים את שם היצרן ברשימת הכמויות באים על מנת להצביע על איכות המוצר 

 הנדרש, ולקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר ע"י מסמכים מתאימים ובאישור

המתכנן והמפקח. כל החומרים, האביזרים וצנרת ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור 

המפקח. על הקבלן להמציא למפקח דוגמאות של החומרים והמוצרים לאישור. כל חומר שיסופק 

 לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות הנ"ל.

 החומרים והמוצרים. מחירי היחידה יחשבו ככוללים את הכנת הדוגמאות של

    

 תיקון ליקויים  00.20

 

תיקון קטעי עבודה לקויים או פירוקם וביצועם מחדש, יבוצעו בהתאם לנהלים המוגדרים במפרט 

 המיוחד ובמפרט הכללי לשביעות רצון המפקח.

 

 ניכויים בגין עבודה לקויה  00.21

 

סעיפים המתאימים בחוזה, במפרט ניכויים בגין עבודה לקויה יוטלו על הקבלן בהתאם למוגדר ב

המיוחד ובמפרט הכללי. מטרת הניכוי היא לפצות את התאגיד על אספקת חומרים וביצוע עבודות 

 שלא בהתאם לדרישות המפרט.

 הניכוי אינו משחרר את הקבלן מבדיקות ותיקונים לאחר השלמת העבודה.

אשר לגביהן לא צוינו  המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות המפרט

 ניכויים במסמכי החוזה.

פי דרישות סעיפי המפרט יש לפרק קטע עבודה מסוים ולבצעו מחדש יבוצעו כל -בכל מיקרה שעל

 הפעולות  הכרוכות בכך יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
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 סילוק פסולת ועודפי חפירה 00.22

 

פירה ו/או חציבה ו/או ריצוף, אספלט ואבן חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר ח 

משתלבת שבורים ולא ניתן לשימוש חוזר, יוערם ויסולק אל מחוץ לשטח האתר, באותו היום, 

למזבלה שתאושר ע"י המפקח. הסילוק יבוצע עוד באותו יום ובשום אופן לא יישארו עודפים 

צמוד  ₪ 2000קבלן בסך של אי ביצוע הוראה זו יביא להטלת קנס על הוערמות בשעות הלילה. 

לכל  למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע ביום חתימת החוזה

 .יום של עיכוב בהוצאת החומר

השגת ההיתרים לסילוק חומר זה הוא באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד 

 לפי סעיפים בכתב הכמויות.

 

 קבלני משנה   00.23

 

 .העסקת קבלני משנהלא תאושר לקבלן 

 

 שילוט     00.24

 

 במסגרת העבודה על הקבלן יהיה להכין ולהציב שלטים כמפורט בהמשך.

 השלטים והכיתוב יובאו לאישור המזמין לפני הצבתו.

 השלטים יועברו מרחוב לרחוב ויעוגנו לקרקע בצורה שתאושר ע"י המפקח.

 קבלן.מטר על חשבון ה 2X3השלטים בגודל 

 מטר על חשבון התאגיד. 3X4השלטים בגודל 

 

 עבודות חריגות 00.25

 

במידה ותידרש עבודה שאין עבורה מחיר יחידה בכתב הכמויות, התשלום עבור עבודה זו יקבע  

ובתוספת הנחה  10%לפי ניתוח מחירים המבוסס על מחירי מחירון משכ"ל בתוקף, בהנחה של 

 כללית של הקבלן שבחוזה.

 חריגות תבוצענה אך ורק לפי האישור המפקח ובכתב. עבודות

במקרה של אי קבלת אישור מראש לגבי עלות העבודה, קביעתו של המפקח לגבי עלות העבודה 

 תחייב את הקבלן.

 

 מים 00.26

 

המים לצורכי העבודה יסופקו ע"י המזמין על חשבון הקבלן. על הקבלן לרכוש מד מים נייד 

ל החיבורים, הפעולות, התאומים, האישורים וכו' יהיו באחריות הקבלן מתאגיד יובלים אשדוד. כ

 ובמימונו אלא אם נקבע אחרת באישור בכתב של המפקח.
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  דגיטלי יומן עבודה 00.27

 

אשר בו תירשמנה כל הוראות  MAXWEBדגיטלי במערכת  יומי הקבלן נידרש לנהל יומן עבודה

 והנחיות המפקח.

 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה אחראי 00.28

 

מהנדס ביצוע ומנהל עבודה בעלי תעודת הסמכה, אחראים בעלי סמכויות  על הקבלן למנות

מלאות. המינוי ילווה בכתב מינוי שיפרט את כישוריו של המהנדס ומנהל העבודה. תחילת 

הקבלן ו/או מהנדס ביצוע עבודתם של המהנדס ומנהל העבודה מותנית באישור המפקח בכתב. 

 .רצוף עם המזמיןשל הקבלן ו/או מנהל העבודה ינהלו קשר 

מודגש בזאת כי מנהל העבודה האחראי יהיה באתר העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה עליה 

 הוא ממונה, והיעדרותו מהאתר תגרום להפסקה מיידית של העבודה ע"י המפקח.

מנהל העבודה האחראי יהיה נוכח גם בזמן עבודתם של קבלני המשנה. לא תאושר התחלת 

 מינוי של מנהל עבודה אחראי. העבודה לפני אישור

התאגיד והמפקח רשאים לדרוש את החלפתו של מנהל העבודה אם לדעתם אינו עומד בדרישות 

 ו/או נוכחותו פוגעת במהלך התקין של העבודה.

 

 עבודות בשעות חריגות, שבתות, חגים ובשעות הלילה   00.29

גיל ו/או על פי דרישה של החלפת צינורות ראשיים המחייבים זמן עבודה ארוך יותר מהר

המשטרה, תאגיד וכל גורם אחר אך לאחר אישורו בכתב של המפקח יבוצעו בשעות הלילה בין 

 בבוקר למחרת ללא תוספת מחיר.  7בערב ועד לשעה  7השעה 

 

 מטאטא מכני 00.30

  

כל עבודות הניקיון במסגרת חוזה זה יבוצעו בעזרת מטאטא מכני בעל מערכת יניקה סגורה. 

 מידה ולא יימצא באתר ציוד הטאטוא הנדרש, תופסק מיידית עבודת הקבלן.ב

 על הקבלן יהיה לבצע כל יום טאטוא שטח העבודה.

לא יינתן אישור לטאטוא ידני. עבודת ניקוי ידנית תותר רק במקומות בהם לדעת המפקח אין 

 אפשרות גישה למטאטא המכני.

 ר ויאושר ע"י התאגיד.סילוק פסולת הטאטוא יהיה לאתר פסולת שיוגד

 מודגש במיוחד שאתר העבודה יטואטא כל יום במהלך ובגמר העבודה.

 עבור טאטוא השטח כל יום לא ישולם הנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. 

ש"ח צמוד למדד החוזה עבור כל  2000אי טאטוא השטח מדי יום ביומו יגרום לקנס כספי של 

 בוצע.יום שהטאטוא לא 
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המזמין שומר לעצמו זכות לבצע עבודות ניקיון במקרים אלה באמצעות קבלנים אחרים ולחייב 

 בהוצאות את הקבלן הזוכה במכרז זה.

 הנ"ל בנוסף לקנס שיוטל על אי סילוק פסולת, אספלט, ריצוף ואבן משתלבת.

 

 תיאום עם קבלנים אחרים    00.31

 

קבלן או בקרבתם, גם קבלנים אחרים )עבודות בניה, בכל מיקרה בו יעבדו באתר העבודה של ה

כבישים, מים, טלפון, חשמל, ניקוז וכו'( ינקוט הקבלן במסגרת חוזה זה בכל האמצעים הדרושים 

 לתיאום עבודתו עם עבודת הקבלנים האחרים, ללא תוספת תשלום עבור כך.

 

 ביצוע עבודות ריצוף, אבן משתלבת ואספלטים ע"י גורם אחר 00.32

 

 כל עבודות תיקון וריצוף במדרכות ואספלט בכבישים יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה.

 תיקון זמני של מדרכות או כבישים באספלט קר יבוצעו במלואו ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה.

 החלטה סופית על היקף וסוג העבודה שתוטל על הקבלן במסגרת חוזה זה תהיה בידי המפקח.
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 מפרט טכני מיוחד לביצוע העבודות
 

 עבודות הכנה ופירוק  57.01

 

 כללי   א.

כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית בעבודת ידיים והחומרים 

המתקבלים מהפירוק יימסרו לידי המפקח במחסני המזמין או במקום אחר באזור לצורך שימוש 

 החומר לשימוש חוזר או לסילוק למזבלה.חוזר. המפקח יסמן את 

במידה והמפקח ויתר על החומרים, ייחשב החומר כפסולת שעלות פינויה מהאתר כלולה במחירי 

 היחידה של הפירוק.

כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ויהי עליו לסלקה מהשטח על חשבונו ועל 

יג למזמין קבלה ו/או אישור על סילוק אחריותו מדי יום ביומו למקום )מזבלה( מאושר ולהצ

 הפסולת ועודפי עפר למקום מאושר.

חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י הקבלן בגון מכסים של שוחות, אבני שפה, ריצוף, עמודי 

 תמרורים, שלטים, גדרות וכיוצא בזה ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם.

צעתו ולהתחשב במצב חומרים אלה לשם קביעת מחירי על הקבלן לוודא מצב זה לפני הגשת ה

 הצעתו. חומרים המיועדים לשימוש חוזר, שנפגעו בעת הפירוק, יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגנה ואבטחת החומרים המפורקים ושלמותם במשך 

 בות וכו'.זמן אחסונם, עד למועד הרכבתם מחדש, מפני חבלות, גני

במחיר הפירוקים נכללות גם עבודות סתימת הבורות והתעלות שנוצרו עקב הפירוקים, כמפורט 

 במפרט הכללי. 51016בסעיף 

מודגש בזאת כי מחירי סעיף לאחסון חומר לשימוש חוזר כולל את הובלת החומרים המפורקים 

 ע"י המפקח.למחסני המזמין ומחיר סילוק הפסולת כולל הובלה עד למזבלה מאושר 

 במקרה זה, על הקבלן לדרוש קבלה שתאשר את מסירת החומרים למחסן.

 

 החזרת השטח למצבו הקודם  57.02

 

 הקבלן יצלם את השטח )אתר העבודה( לפני ואחרי ביצוע החלפת ו/או הנחת קו המים.

באחריות הקבלן לדאוג להחזרת השטח לקדמותו. )כולל מצעים,  אספלט, ריצופים, אבנים 

 תלבות, אבני שפה, דשא וכו'(.מש

האמור מתייחס לתיקון כבישים ומדרכות, הסדרת קרקע, תיקון שבילים, גדרות, הסדרת הגינון, 

וכו'   57.1.142-57.1.145מערכות השקיה ותיקון כל הנזקים שיגרמו במהלך הביצוע על פי הסעיפים 

 שבכתב הכמויות.

 נויים שהקבלן יידרש לבצע.באחריות הקבלן להסדיר שטח כפי שהיה למעט השי

במידה והחזרת השטח לקדמותו לא יבוצע ע"י הקבלן באופן מלא ) לא יבוצע אספלט, ריצוף, 

 דשא וכו'(

ישולם לקבלן לפי סעיפים מתאימים בכתב הכמויות של החוזה לגבי כל סוגי העבודה בנפרד 

 שבוצעו ע"י הקבלן .
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קודם )כולל מצעים, אספלט, ריצופים הקבלן אחראי להחזרה מוחלטת של השטח למצבו ה  

ואבני שפה וכו'( ועם עזיבתו את השטח הן הפרטי והן הציבורי, השטח יהיה מושלם כפי שהיה 

 .לפני תחילת העבודה ונקי מכל פסולת

במידה ויוחלט ע"י המזמין שעבודות אספלט ו/או ריצופים ואבני שפה בשטחים ציבוריים יבוצעו 

ור המפקח על סיום עבודות באתר תבוצע מסירה סופית של העבודה. ע"י העיריה, עם קבלת איש

 למסירה יוזמן נציג העיריה.     

 

 התאמת גובה תאים  57.03 

 

יהיה על הקבלן להתאים  -במסגרת העבודה ובעקבות ריבוי מערכות שונות בקרבת קווי מים 

מדרכות, ציפוי ריצוף גבהים של תאי ביקורת ושירות לגובה סופי של ציפוי אספלט בכבישים ו

 ואבן משתלבת שונים.

התאמות גבהים הנ"ל ידרשו פירוק תקרות ומכסים של התאים, הגבהתם או הנמכתם, והתקנתם 

 מחדש ברום הדרוש.

 51.1.032-51.1.036עבודות התאמה אלה כלולות בסעיפים שונים של המכרז/חוזה זה לרבות 

 

 ניסור באספלט קיים  57.04

 

ומק כל שכבת האספלט לצורך עבודות כגון ביצוע פירוקים, מדרכות ואי תנועה הניסור יבוצע לע

על פני אספלט קיים, בקו אבן השפה וכן בגבולות שטחי פירוק האספלט במסעות ובמדרכות 

אספלט ובקווי התחבורה לאספלט קיים. הניסור יבוצע בניצב לעובי שכבת האספלט ולכל עומקה 

 ושר ע"י המפקח.באמצעות מסור מכני מתאים שיא

למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אויר. הניסור יבוצע בקווים ישרים או קשתיים 

שיסומנו בצבע על גבי המסעה.  עבור עבודות הניסור ישולם לקבלן בנפרד לפי מ"א של ניסור. 

 .51.1024-51.1.025עבודות ניסור כלולות בסעיפים של כתב הכמויות במכרז/חוזה זה לרבות 

 

  עבודות עפר 57.05.

 

  הגדרות וסיווג החומר 57.05.1

 

המונח "חפירה" פירושו חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה, סלע  

ואספלטים במצעים קיימים וכו', באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטה, לרבות עבודת ידיים. 

בדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע ואת מצב רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון ו

התהום באתר. לא יתקבלו כל תביעות לתשלום נוסף בגין צורך בעבודות מכשירים מיוחדים או -מי

 התהום, ו/או כל סיבה אחרת. -עבודת ידיים שנבעו עקב טיב הקרקע, ו/או מפלס ו/או ספיקת מי
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  ורתסימון גבולות, תוואים וגבהים, וביק  57.05.2

 

עבודות החפירה והמילוי יתבצעו בהתאם לגבהים, לשיפועים ולמידות בהתאם לתכניות ו/או 

להוראת המפקח. כל עבודות הסימון יעשו ע"י מודד מוסמך בהתאם למפרט. קרקעית ומפלסי 

חפירה טעונים אשור המפקח. הקבלן ימסור למפקח הודעה כאשר הקרקעית ו/או המפלסים יהיו 

ת. הקבלן יחזיק באתר כלי מדידה שיהיו זמינים במשך כל העבודה ויעמדו לרשות מוכנים לביקור

המפקח, וכן יספק למפקח פועלים כנדרש לביצוע בדיקות מדידה, כל זאת ללא תשלום. עלויות 

 ולא ישולם עבורם בנפרד.  עבודות הסימון יכללו במחירי היחידה השונים

 

  חפירה מעל העומק הדרוש  57.05.3

 

והחפירה תתבצע לעומק גדול מהעומק הדרוש יהיה על הקבלן למלא את החפירה  במקרה

המיותרת על חשבונו הוא, עד לגובה הדרוש, בכורכר מהודק היטב, או בעפר לסוגיו מהודק היטב, 

או בבטון רזה, הכל לפי קביעת המפקח. כל חפירה עודפת שלא סומנה בתכניות או לא נדרשה ע"י 

 הקבלן.  המפקח תהיה על חשבון

 

  מפולת  57.05.4

 

 הקבלן צריך לבצע חפירה בשיטה שמונעת מפולת, בהתאם לסוג הקרקע.

שהיא, יידרש הקבלן לחפור, לנקות ולתקן כל נזק שיגרם, -במקרה של מפולת אדמה מסיבה כל

 ללא כל תשלום נוסף.

 

  ניקוי השטח  57.05.5

 

 לול להפריע לעבודה.שטחי העבודה ינוקו מכל צמחיה, פסולת ומכל חומר הע

פסולת וכל חומר אחר שלא ניתן לשימוש חוזר, יוערם ויסולק אל מחוץ לשטח העבודה, באותו  

היום, לאתר שיאושר ע"י המפקח. הסילוק יבוצע עוד באותו יום ובשום אופן לא יישארו עודפים 

 וערמות בשעות הלילה. 

לכל יום עיכוב בהוצאת החומר.  ₪ 0002אי ביצוע הוראה זו יביא להטלת קנס על הקבלן בסך של 

סכום הקנס יהא צמוד למדד המחירים לצרכן, מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע ביום 

 החתימה על החוזה. 

 

  חשוף  57.05.6

 

בשטחים בהם יבוצעו חפירות, כאשר החומר החפור ישמש למילוי, וכן בשטחים שעליהם יבוא 

ס"מ 25העליונה הכוללת צמחיה וחומר אורגני, לעומק של  מלוי, יחשוף הקבלן את שכבת הקרקע 

לפחות, או לפי דרישת המפקח. החומר הנחפר ישמר בערמות נפרדות לצורך כסוי חוזר של 

שטחים, או למילוי בורות שאילה או יועבר למקום אחר שיורה עליו המפקח. בשום מיקרה לא 
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 ישמש חומר שנחפר לשם חשוף השטח למילוי מהודק. 

 

 עבודה ביבש  7.0557.

 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על אתר העבודה יבש בכל שלבי הביצוע 

תהום, מי -ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא, כגון: מי גשם, מי

קוט שופכים, מי השקיה, מים מפיצוץ צינורות, זרמים כל שהם, וכו'. למניעת חדירת המים ינ

חפירת תעלות הטיה, ניקוז  -הקבלן לפי הצורך, באמצעים הרשומים להלן, רובם או מקצתם: 

 -הפעלת ציוד שאיבה יעיל וכוח אדם מיומן להפעלתו  -בניית סוללות בגובה מספיק  -והגנה 

הפעלת כל  -שהם שהצטברו במקומות בודדים בדליים או ציוד מתאים אחר -סילוק מים כל

 . מניעת נזק כתוצאה מכוח עילוי בזמן הצפה  -רת העבודות ביבש. אמצעי אחר לשמי

הפעלת כל  -שהם שהצטברו במקומות בודדים בדליים או ציוד מתאים אחר -סילוק מים כל

מניעת נזק כתוצאה מכוח עילוי בזמן הצפה כל האמצעים  -אמצעי אחר לשמירת העבודות ביבש. 

המפקח וכן של כל גורם מוסמך בעל זכויות על שינקוט בהם הקבלן יהיו לשביעת רצונו של 

 השטחים אליהם ינוקזו המים. הקבלן יפצה את המזמין ואת בעלי 

מלוי דרישות סעיף זה. לא ישולם בנפרד עבור -הזכויות על השטחים עבור כל נזק שיגרם עקב אי

 אחזקת העבודות ביבש והעלויות יכללו במחירים השונים בכתב הכמויות. 

 

  שימוש בחומרי נפץ  57.05.8

 

 הקבלן אינו רשאי להשתמש בחומרי נפץ. 

 

  עבודה בשטחים עירוניים  57.05.9

 

תשומת לבו המיוחדת של הקבלן מופנית לעבודה בשטחים עירוניים בהם קיימת תנועת אנשים 

ורכב. על הקבלן מצד אחד לבצע את כל העבודות באופן שלא תתקלקלנה דרכים ולא תיפגע 

עה. מצד שני, על הקבלן לדאוג לסדרי בטיחות כדי להבטיח מפני תאונות שעלולות רציפות התנו

 להיגרם כתוצאה מתעלות פתוחות, חומרי בניה, מכונות וציוד המאוחסנים על הכביש וכו'. 

חל איסור מוחלט לפתוח תעלות מעבר לקטעים שמבוצעים ביום עבודה אחד. במהלך העבודה 

ר שבוצע יכוסה בשכבות חול ומצע מהודקות, ציפוי אספלט קר בסוף כל יום עבודה קטע הצינו

 אם נדרש ע"י המפקח, ולא תושאר תעלה פתוחה במשך הלילה עד יום המחרת.

במידה והקבלן לא יספיק לסיים ביצוע התקנת שוחה או ביצוע הנחת הצינור לפי אורך התעלה 

 דש.שפתח, יכסה הקבלן בסוף היום את התעלה בחול ולמחרת יפתחה מח

עבור ביצוע העבודה כמפורט לעיל כולל שימוש במספר צוותים יחד לצורך ביצוע מושלם של  

העבודה, חיתוך הצינור במידת הצורך והמשך ביצוע העבודה ביום למחרת, כיסוי תעלה שנחפרה 

ועדיין לא הוכנס בה צינור ו/או אביזר וחפירתה מחדש ביום למחרת, עבודות זמניות, שימוש 

תיחשב ככלולה במחירי  מיוחדים או כל אמצעי שיידרש לא ישולם בנפרד והתמורהבחומרים 

 .היחידה השונים
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הקבלן יסדיר מעברים זמניים לחציית החפירות הפתוחות ומעברים לבתים ולחנויות, וכן יתאם 

עם משטרת התנועה והרשויות את סידורי התנועה בזמן העבודה עד השלמתה. על הקבלן להביא 

כל ההפרעות ואת כל הסידורים שיידרשו. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף  בחשבון את

 עקב ההגבלות והסדורים שלעיל. 

 

 א'( 124 -ו 124)פרטים ,   - חפירה לתעלות צנרת  57.05.10

 

  מידות 57.05.10.1

 

תעלות לצנרת יחפרו בהתאם למידות בתכניות ובפרטים הסטנדרטיים )ראה פרט סטנדרטי מס' 

 א'(.  124-ו 124

מ'  0.6העומק המינימלי של החפירה יהיה כזה שהכיסוי המינימלי מעל קודקוד בצינור יהיה 

מ' בכבישים. במקרים יידרש ובהתאם להוראת המפקח בכתב, יונח הצינור עמוק  0.9 -במדרכות ו

 יותר וללא תוספת מחיר. 

ת בפרט הסטנדרטי. חפירות רוחב התעלה ברום קדקוד הצינור לא יעלה על המידות המצוינו

יבוצעו עם דפנות אנכיות במידת האפשר, בעיקר בכבישים או ליד מבנים. תמיכת דפנות, במקרה 

 הצורך, תעשה ללא תשלום נוסף או ניפרד. 

 

 התחתית    57.05.10.2

 

התחתית תהיה ישרה ונקיה מרגבים, אבנים, או עצמים קשים העלולים לפגוע בצינור או בציפוי. 

מות בהם תידרש עבודה בתוך התעלה, היא תורחב ותועמק לפי הוראות המפקח כדי לאפשר במקו

ביצוע נוח ותקין של העבודות. חפירת יתר תיושר לרום תחתית דרוש ע"י מלוי בחול מהודק 

 ,לפי קביעת המפקח. 10 -אחוז או תמולא בבטון רזה ב 90וצפיפות יחסית של 

 

  טיפול בחומר החפור  57.05.10.3

 

החומר החפור ישפך לצד התעלה במרחק שלא יפריע לבצוע תקין של העבודות ושלא ייפול חזרה 

לתעלה. במידה ולדעת המפקח החומר אינו מתאים למילוי חוזר, יסולק החומר מהאתר למקום 

 עליו יורה המפקח.  

 

  חפירה במקומות מוגבלים   57.05.10.4

 

התהום ולהביא בחשבון את -הקרקע ואת מפלסי מיעל הקבלן לבדוק היטב את התוואי, את סוג 

כל המכשולים וההגבלות הצפויים בחפירה כתוצאה ממכשולים ו/או קווי הנדסה, ומכשולים 

אחרים. מחיר החפירה הכלול במחיר הנחת הצנרת שברשימת הכמויות הוא סופי ולא תשולם כל 

 ירה בתחום שבילים וכו'. תוספת עבור עבודות חציבה, עבודות ידיים, חציית מכשולים, חפ
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  כסוי תעלות צנרת  57.05.11

 

 את הכסוי יש לבצע מיד לאחר קבלת אשור המפקח על תיקון ו/או ההנחה של הצינור. 

 

  ריפוד חול   57.05.11.1

 

לצינורות הדורשים ריפוד חול, יספק הקבלן חול ים נקי או חול דיונות ללא אבנים ו/או חומרים 

ס"מ ויהווה מצע להנחת הצינור. 20ל יונח על גבי תחתית התעלה בעומק של  אורגניים. מצע החו

ס"מ מעל גב הצינור. יש להקפיד על מלוי מהודק 15מלוי חול מעל גבי הצינור יהיה בעומק של  

 מסביב לצינור , בין הצינור ודופן התעלה. 

 

  שכבת חומר מלוי נבחר   57.05.11.2

 

ס"מ מעל גב הצינור יש לכסות את התעלה בידיים  30של   מעטיפת החול ועד לגובה מינימלי

בחומר מלוי מובחר ללא אבנים, גושים וחומר אורגני, הכל באישור המפקח. יש להדק את המילוי 

 .98%בשכבות ברטיבות מתאימה בעזרת מהדק יד או מכשיר ויברציוני )רוטט( לדרגת צפיפות של 

 

  חומר מלוי רגיל   57.05.11.3

 

ס"מ 20 -ידי המפקח, בשכבות של לא יותר מ-ודף יעשה מהחומר החפור, אם אושר עלמלוי הע

 . 98%ויהודק היטב ברטיבות מתאימה לדרגת צפיפות של 

         

 שקיעות    57.05.11.4

 

הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירה לצינורות, לשוחות 

יגרם בעקבותיהן ישיר או עקיף, במשך שנה מיום חתימת פרוטוקול ולמתקנים ולתיקון כל נזק שי

 מסירת העבודה לתאגיד.

 

  פתיחת כבישים ומדרכות ותיקונם  57.05.12

 

  פתיחת כבישים ומדרכות   57.05.12.1

 

פתיחת כבישים, מדרכות, משטחי אספלט או בטון תיעשה ע"י נסור בחתך רצוף של שולי החפירה, 

וש, בקווים ישרים, באופן שיבטיח את שלמות חלקי הציפוי הנותרים. במקרה ברוחב מינימלי דר

של פרוק מיותר או קלקול הציפוי בגלל עבודת מכונות, מפולת או שיטפון או כל סיבה שהיא, 

תתקן הקבלן את הציפוי שהתפרק על חשבונו. כל השבר של הפרוק הנ"ל ייאסף ויסולק מהמקום 

 לא יתערב עם אדמת המילוי.  ע"י הקבלן כדי להבטיח שהשבר
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  עבודות אספלט   57.05.12.2

 

במקרים כאשר עבודות אספלט יבוצעו ע"י הקבלן ולא ע"י העירייה או גורם אחר, על הקבלן לבצע 

 ציפוי התעלות בבטון אספלט סוג א'.

 עבודה זו מתייחסת לייצור ואספקה של תערובת בטון סוג א'. לפיזורה והידוקה בעבודה ידנית

 בתיקוני אספלט בתעלות צנרת.

במפרט הכללי. תשומת לב   5104כל העבודות הקשורות לבטון אספלט יבוצעו בהתאם לפרק 

 הקבלן מופנית לעובדה שבנוסף לאמור בפרק זה יעמוד הקבלן בדרישות הבאות:

 עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתכניות, במפרט ובהוראות המפקח. .1

 ס"מ. 5ך פיזור אחד תיעשה בשכבות שעוביין לאחר הידוק לא יעלה על העבודה במהל .2

במידה ולא נכתב אחרת בתכניות או עפ"י הוראות המפקח, התערובת תתאים לדרישות  .3

 במפרט הכללי(. 510421)סעיף  3/4שיכבה נושאת סוג א'  בעל גרגיר מקסימלי של "

האבן למים באגרגטים אחוז ספיגות מקסימלית של  510411בנוסף לאמור בסעיף  .4

 .2.5%מ"מ, יהיה  4.75המשתיירים על נפח 

יהיה רשאי המפקח להפסיק את אספקת  510411אם תחרוג התערובת מהדרישות שבסעיף  .5

 האספלט עד לתיקון הליקויים שנתגלו.    

ק"ג/מ"ר. במידה וצפיפות  2350 -בדיקות המעבדה של תערובת האספלט לא תפתח מ .6

הנ"ל, תפורק שכבת האספלט ותיסלל שכבה חדשה. )הכוונה בערך של  המעבדה תרד     מערך

 לתוצאות בדיקות המעבדה כפי שנמסרו בדו"ח המעבדה המאושרת(.      2350ק"ג/מ"ר 

  50 -בכל מקרה שצפיפות המעבדה של תערובת האספלט במהלך אספקתה לא תפחת מעבר ל .7

המפקח להפסיק את אספקת  ק"ג/מ"ר מהצפיפות המעבדתית של התערובת שאושרה, רשאי

תערובת  האספלט. האספקה תחודש לאחר בדיקות חוזרות של תכונות התערובת, וחזרה על 

 מערכת מרשל.

ביום הסלילה, לפני הנחת שכבת בטון האספלט ולפני ביצוע הריסוס המאחה יטואטא השטח      .8

רצונו של מכל חומר זר, מאבק או מלכלוך בעזרת מטאטא מכני ושואב אבק, לשביעות 

 המפקח.     מודגש בזאת שלא ישולם בנפרד עבור הטאטוא.

 לפחות. PSI 110המכבש הויברציוני יהיה בעל לחץ חישוק של  .9

 -לא יותר פיזור תערובת אספלטים שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה גבוהה מ .10

170C  ונמוכה מ-C130בלן.. אספקת מד טמפרטורה למדידת חום של האספלט חל על הק 

חיתוך האספלט הקיים יבוצע בקווים ישרים באמצעות מסור דיסק. המצעים והאספלטים  .11

יהודקו בהידוק מבוקר שייבדק ע"י מעבדה מוסמכת. דרגת הצפיפות של המצעים תהיה 

שכבות  3ס"מ. הקבלן יבצע  15. עובי כל שיכבה לא יעלה על  98%ובמדרכות  100%בכבישים 

 מצע בכביש.

הנחת המצעים יבוצעו תיקונים שמניים מעליהם באספלט קר, וזאת לפי  מייד לאחר גמר .12

הנחיית המפקח בכתב. לאחר מכן יגולחו שאריות האספלט הקר והמצעים ותונח שיכבה 
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ק"ג/מ"ר ועל גביו  STE  ,1.0ס"מ. המצע ירוסס בשכבה  10אחת של אספלט בעובי כולל של 

 עד פני האספלט הקיים. ס"מ אספלט, ריסוס ושיכבה נוספת 5.0ציפוי של 

החיבור בין האספלט החדש והישן ייעשה תוך הקפדה  לקבלת אספלט רציף, כך שעם  .13

 יתקבל משטח אספלט רציף ללא מדרגות. הידוקו

 קבלת אספלט וריצופים מותנית באישור מחלקת אחזקת כבישים של העירייה.  .14

ות המפורטות לעיל וקבלת התשלום הסופי עבור תיקון אספלט יבוצע רק לאחר גמר כל העבוד .15

 מושלם ללא שקיעות. משטח

 

 קירצוף     57.05.12.3 .16

 

 במפרט הכללי. 51018העבודה תבוצע בהתאם לסעיף 

במקומות שיסומנו בתכניות יקרצף הקבלן במקרצפת לפי המפרט הכללי בעובי אחיד 

 ומשתנה עד לעומק הדרוש.

ומר המקורצף למקום איחסון שיורה העבודה כוללת קירצוף לפי גבהים מתוכננים ופינוי הח

 המפקח.

 החומר המקורצף יהיה רכוש של המזמין.

בהדר הוראה מהמפקח למקום אחסון או פיזור, יסולק החומר לאתר פסולת מאושר. הקבלן 

קיון מוחלט ייטאטא את הכביש המקורצף באמצעות מטאטא מכני עם שואב אבק עד לנ

 כהכנה לריסוס וריבוד מחדש.

יות הקרצוף הינן קטנות מתחת לעלות עבודת המקרצפת, ישולם עפ"י מחיר במידה וכמו

עבודה יומית של מקרצפת שבמחירון )כל זאת בתנאי שנעשו כל הפעולות הדרושות מצד 

 הקבלן לאחד את הכמויות השטחים הדרושים קרצוף(.

 מ"ר. 3,000התחשיב לכמות יומית מבוסס על שטח של 

 לכל העבודה. 10%מתים שבגינם משולמת תוספת של כלל זה לא יחול על עבודות בצ

המחיר יהיה לפי מ"ר לרבות פינוי והובלת החומר המקורצף כאמור לעיל וטיאוט השטח 

 המקורצף

 51.01.006-51.01.009עבודות קרצוף כלולות בסעיף של כתב הכמויות במכרז/חוזה זה לרבות        

 

 א'(  124רט סטנדרטי מישק התחברות לאספלט קיים )פ   57.05.12.4

 

 התחברות לאספלט קיים תבוצע כדלקמן:       

 ס"מ. 5. קרצוף האספלט  לעומק 1

 ק"ג/מ"ר. 0.5בשיעור  80/100. ריסוס ביטומן חם 3

 ס"מ כיחידה אחת עם ביצוע האספלט במיסעה החדשה. 5. ביצוע שכבת אספלט בעובי 4

 ם לציר הכביש.על המישקים להיות בקווים ישרים, מקבילים וניצבי

 והמחיר כולל בנוסף לאמור לעיל גם ניקוי האספלט לפני תחילת העבודה.  רהמדידה במ"

עבודות מישק התחברות לאספלט קיים כלולות בסעיף של כתב הכמויות במכרז/חוזה זה לרבות   

51.04.0426. 
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 ציפוי המדרכות   57.05.12.5

 

 ו ע"י הקבלן ולא ע"י העירייה, במקרים כאשר עבודות ציפוי המדרכות יבוצע

 צפוי המדרכות יהיה מסוג הציפוי הקיים במדרכה שפורקה. 

 

 עבודות ריצוף     57.05.12.6

 

 ריצוף באבנים משתלבות וחומרים אחרים

 

ס"מ, המחיר כולל ריצוף בצמוד לשוחות, התאמת האבן  8-6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

מעל המכסים. צבע  20-יב המכסה והשלמת יציקת בטון בלמבנה המכסה ו/או סדור מיוחד סב

 הבטון בהשלמה יהיה מותאם לצבע הריצוף סביבו.

הריצוף יתכן בסידור בגוונים שונים )הגוונים ימסרו לקבלן לפני תחילת הביצוע( או בדוגמאות לפי 

וירש, מסר לקבלן ע"י המפקח. במידה ידרישות המזמין והמתכנן. הנחת האבנים תהיה בצורה שת

 סיוני ללא תמורה נוספת.ייבצע הקבלן קטע נ

ס"מ מצע סוג א', הידוק וצורת הדרך,  20ס"מ, אספקת האבנים,  5המחיר כולל שכבת חול בעובי 

השלמות והתאמות יבוצעו ע"י יחידות חצי או ע"י ניסור במקום במסור מכני בלבד וכל יתר 

ות מאבנים משתלבות יש לבצע ע"פ סעיף של המפרט הכללי. מיסע 4004העבודות כמפורט בסעיף 

 במפרט הכללי. 51.072

 התשלום לפי שטח במ"ר בהתאם למסומן בתכניות.

 

 אבני שפה כולל יסוד בקטעים

 

המחיר כולל את החפירה, יסוד מבטון, אספקת והנחת אבני השפה מכל הסוגים. כמו כן כולל 

 הנחת אבן שפה מונמכת.ים שבורים, מעוגלים בקשתות ווהמחיר הנחת אבני שפה בקו

מטר המיוצרות במפעל. במקומות נדרשים  1/4-1/2בקטעים מעוגלים יותקנו אבני שפה באורך 

דרש ייבוצע ניסור אבני שפה להתאמה. לא תאושר שבירת אבני שפה בפטיש. בקשתות ובפינות י

 ית, הכלולות במחיר.ושימוש באבני שפה חרושתיות מותאמות לקשת או זו

 אורך במ"א בהתאם למסומן בתכניות.התשלום לפי 

הדרושה )במידת הצורך( לרבות פירוק  ההנחת אבן שפה באזורי אספלט קיים יתבצע ניסור ורצו

 אספלט.

 המחיר כולל גם את סתימת המרווח הנוצר בין קו הניסור ופני האבן באמצעות אספלט דק.

 תשלום לפי מטר אורך עפ"י הסיווג בכתב הכמויות. 
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  צינורות והאביזרים לקווי מים  57.06

 

  אספקת חומרים אחריות ושמירה  57.06.1

 

 החוזה כולל אספקת חומרים ע"י  הקבלן. 

הקבלן יספק חומרים חדשים, חסרי פגמים ולקויים, בטיב שקיבל את אישור המזמין או המפקח  

 גמר העבודה. מטעמו. הקבלן יהיה אחראי על שמירת החומרים במצב תקין במקום העבודה, עד ל

 

 תקנים    57.06.2

 

החומרים והאביזרים בהם משתמשים יהיו מתאימים לתקנים הישראליים. בהעדר תקנים 

 2ישראליים או  או מת"י יתאימו החומרים והאביזרים לתקן ארץ היבוא. צינורות פלדה מקוטר "

 .  530ומעלה יהיו לפי ת"י  

 

  נורות פלדהעובי דופן ועטיפה חיצונית לצי    57.06.3

 

כל הצינורות יהיו בעלי עובי דופן ועטיפה חיצונית חרושתית לפי הטבלה הבאה או לפי המופיע 

 בתנאים המיוחדים או כתב הכמויות. 

 

 קוטר           הנחה         עובי דופן              עטיפה חיצונית                          צורת חיבור 

 ריתוך                          A.P.C-3 טריו  ו/או               5/32"    טמון           10" – 3"

 ריתוך                           A.P.C-3טריו  ו/או                3/16ומעלה  טמון        "  12"

 

קלוף עטיפה  -ציפוי חוץ יעשה לפי הנחיות היצרן. צינורות גלויים יצבעו בצביעה הכוללת: 

צבע ביניים  -צבע יסוד מיניום סינטטי.  -נית )אם קיימת( קווי להשגת משטח מבריק. חיצו

צבע עליון בגוון שיקבע ע"י המפקח בשתי שכבות. צינורות גלויים  -אוקסיד הברזל בשרף אקרילי. 

שפיתחו שכבת חלודה שלדעת המפקח קשה להסירה עד להשגת משטח מבריק רשאי המפקח 

ר חלודה במקום הצביעה בצבע מיניום ובצבע הביניים, ללא תשלום לדרוש צביעה בצבע ממי

 מיוחד, ועלות צביעה זו תיכלל במחיר הצינורות ולא ישולם בנפרד. 

 

 הובלת צינורות, פריקה ופיזור   57.06.4

 

טעינת צינורות בביהח"ר או מחסן הספק נעשית ע"י הספק ובאחריותו. הובלת הצינורות תהיה 

. יש להבטיח מפני פגיעה וחלודה שקצות הצינורות יהיו עגולים. פריקת הצינור לפי הוראות היצרן

רק ע"י מנוף עם וו מתאים או וו מרופד. הרמת הצינורות תהיה ע"י ווים או רצועות ברוחב 

ס"מ. פזור הצינורות יעשה לאורך התעלה ובצד השני מזה שבו נערמה אדמה  10מינימלי של  

 ך או שביל ישאיר אותם הקבלן פתוחים למעבר. חפורה . במקום של מעבר דר
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  הנחה   57.06.5

 

יש לשמור על הצינור, ובעקר על העטיפה החיצונית מפני פגיעה, גם כאשר יש עטיפת בטון משוריין 

או דחוס. אין לגרור או לגלגל את הצינורות על הקרקע. לצורך הריתוך יש להשעין את הצינורות 

צינורות לשם ריתוך יש לעשות זאת ע"י מנוף ולא ע"י גרירה או דחיפה. על שקי חול. בזמן קירוב ה

הצנור יונח בתעלה על תחתית מיושרת ונקייה במידת האפשר. אם נידרש ריפוד חול יונח הצינור 

ס"מ מעל ראש הצנור, סרט 30ע"ג ריפוד חול. כ"כ באם נדרש, יש להניח בזמן המילוי בגובה  

 ם הקו. פלסטי בצבע כחול, לסמון מקו

בסיום כל יום העבודה יש לסתום את הצנור לפני כיסוי ולסמן מיקומו המדויק וזות למניעת מילוי 

 צינור בעפר ופגיעתו בזמן הגילוי לצורך המשך העבודה.

 

  ריתוך הצינורות 57.06.6

 

  כללי   57.06.6.1

 

עם משרד העבודה. כל רתכי הקבלן יהיו בעלי תעודת הסמכה לבצוע עבודות ריתוך צינורות, מט

על 90 654"מפרט להנחה והחלפה של צנרת פלדה", מיא"מ  .-הנחת קווי הצינורות תהיה בהתאם ל

-הקבלן לוודא שהמפרט הנ"ל מצוי ברשותו ולהניח את הצנרת בהתאם להנחיית המפרט הנ"ל. כ

איזה מהריתוכים יעברו בדיקות רדיוגרפיה ע"י מעבדה מאושרת. המפקח יורה לקבלן מתי ו10 %

ריתוכים לבדוק ע"י צילום רדיוגרפי. ריתוכים שיפסלו בבדיקה זו יתוקנו בהתאם להוראות 

המפקח. במקרה כזה יקבע המפקח בדיקות נוספות ו/או חוזרות לריתוכים. עלות הבדיקות תיכלל 

ידי הקבלן. בדיקות חוזרות ו/או נוספות במקרה של פסילת ריתוכים -במחיר היחידה המוצע על

ל חשבון הקבלן. הריתוכים יעשו במכשיר ריתוך חשמלי. כל רתך יעבוד עם מכונת ריתוך יהיו ע

י. חיתוך הצינור יעשה במכשיר ארק אייר או במכשיר נפרדת. לא יורשה ריתוך או חיתוך אוטוגנ

מיוחד בעל משור עגול. לא יורשה חיתוך ע"י מכשיר הריתוך. יש לנקות את הצינור לפני ואחרי 

הריתוך כדי לסלק גופים זרים או לכלוך. כנ"ל גם כאשר מבצעים חדירה ושוברים את הציפוי 

 הפנימי. 

 

  הכנת קצות הצינור לריתוך  57.06.6.2

 

לפני ריתוך הצינורות יש לוודא שהקצוות אינם פגועים. יש לנקות ע"י מברשת פלדה את קצה 

נור. לאחר חיתוך יש ליישר את הקצוות בעזרת פצירה או אבן משחזת. יש למרוח משחת יהצ

מ"מ על מנת להבטיח את רציפות הציפוי הפנימי 2  -אקספנדו על קצות הצפוי הפנימי בעובי של כ

 מ"מ.  1וך. יש לקרב את קצות הצינור ולהצמידם עם "מרווח שורש" של לאחר הרית
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  ריתוך חדירה -עבודות הריתוך   57.06.6.3

 

יש לרתך את הצינור ע"י מספר חיבורים )פיקים(. את התפר הראשון יש לרתך בכיוון מלמטה 

מצב הצינורות. .  מחזור ריתוך ראשון יעשה כולו כאשר אין תזוזה ב3למעלה, באלקטרודה מס' 

בריתוך יש לחדור ולהתיך את פני השורש ולהימנע מחדירת יתר. לאחר גמר התפר הראשון יש 

 המיועדת לריתוך צינורות. 4לנקותו היטב. תפרים נוספים יעשו באלקטרודה מס. ,

 אין לכופף אלקטרודות לצורך ריתוך במקומות מוגבלים.  

 

 חיבורים לצנרת פלדה  57.06.6.4

 

 ריתוך חרושתי בלבד. Tין קווי המים מפלדה יבוצע ע"י  חיבור ב

מסעפים וזוויות יהיו ספחים חרושתיים עם ציפוי מלט פנים בעובי דופן זהה לעובי דופן של 

 הצינורות. ריתוך הספחים אל הצינורות יהיה אך ורק בריתוך השקה ישר ולפי הכללים לעיל.

 כון מוסמך.מהריתוכים יבדקו ע"י צילומי רנטגן ע"י מ 15%

 

 השלמת עטיפה חיצונית  57.06.6.5

 

 השלמת העטיפה החיצונית תעשה לצינורות וספחים בהתאם להנחיות יצרן הצנרת.

תיקוני צבע חרושתי לחלקים הגלויים של הצנרת יבוצעו לאחר ניקוי מושלם במברשת פלדה לפי 

בור" או שווה ערך בגוון המפורט בסעיף של המפרט הכללי. הצבע העליון יהיה "סופרלק" של "טמ

 כחול או לפי דרישות המזמין.

 

 עקירת עצים  57.07

 

במידה וישנם עצים המהווים מכשול בפני ביצוע העבודה יש לעוקרם לרבות גדיעת הגזע 

 והשורשים. לפני ביצוע העקירה על הקבלן לקבל את אישור מחלקת הנטיעות בעירייה.

 פינוי החומר יבוצע עפ"י הנחיות המפקח.

כל תיקון פגיעה במכשולים כגון: כבלי חשמל, טלפון, גדרות וכו' בעת עקירת העץ תהיה על חשבון 

 הקבלן ואחריותו.

 לא ישולם בנפרד עבור עקירת עצים והעלויות יכללו במחירים השונים בכתב הכמויות. 

 

 בדיקת לחץ  57.08

 

ל קטע של הקו המוכן ולפני של המפרט הבין משרדי. כ 57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף 

 אטמ'. 16כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ של 

בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ בביהח"ר 

 וכי הקבלן ימציא תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של הצינורות.

מר במערכת שלוש שעות לפחות. רק לאחר בדיקת הלחץ תיערך הנוכחות המפקח. הלחץ ייש
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 אישור המפקח תכוסה החפירה.

את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקים ולעגנם בצורה שיעמדו 

 בלחץ הבדיקה מבלי להיפתח בעת כניסת הלחץ לקו. יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור.

ת בגמר העבודה בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשו

 בשלמותה כולל כל האביזרים.

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים חאיטום החיבורים והבדיקה ההידרואלית, 

 לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות, משאבות ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו.

 חת הצינורות  ולא ישולם בנפרד.מחיר בדיקת לחץ כלול במחיר הנ

 

 שטיפת הקווים  57.09

 

עם גמר ביצוע הקווים ו/או תיקון הקו יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים באמצעות ספוג 

 תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות ניקוז להוצאת מים. 

 מחיר שטיפת הקווים כלול במחיר הנחת הצינורות  ולא ישולם בנפרד.

 

 יםהמגופ   57.10

 

 TRSאו  TRLומעלה יהיו מגופים מאוגנים, קבורים מתוצרת "רפאל" דגם  3המגופים בקוטר "

ואם נעילת ציר עליון או ש.ע. ללחץ  EPDMעם ציפוי רילסן פנים ואפוקסי חיצוני, טריז מגופר 

 אטמ' העומדים בת"י הרלבנטיים לציוד מסוג זה ו/או ש"ע. 16עבודה 

-ישים ומדרכות יהיו מגופים קבורים לפי פרט בתכנית סטנדרטיתהמגופים בשטחים מרוצפים, כב

 .154פרט מס' 

 

 154פרט מס' -התקנת תא יצקת מעל קוש של מגוף טריז  57.11

 

בין קוש המגוף לבין תא יצקת  היושב בגובה המדרכה / כביש. השרוול   P.V.C  יותקן שרוול 

 וף.יותקן באמצעות בטון בתוך תא היציקה ובאדמה ליד המג

 

 107פרט מס'  -ס"מ 100ס"מ,  80ס"מ  60הרכבת שוחות בקטרים   57.12

 

ס"מ עם  עם מכסה  100ס"מ,  80ס"מ,  60התקנת תא מגוף מחוליות בטון טרומי בקוטר פנימי 

B.B   בינוני ו/אוB.B טון(. 40-טון ו/או ל 12.5-כבד )ל 

 

 העבודה כוללת:

 .פתיחת כביש או מדרכה 

 או ידני. חפירת בכלים מכניים 

 .)אספקת שוחה מחוליות טרומיות )תקני 
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  ס"מ.  20הרכבת שוחה, ביצוע שכבת חצץ בעובי לפחות 

  .החזרת שטח לקדמותו 

 .סילוק עודפי חפירה ו/או מרצפות פגומות 

 

 

 תקרה    57.12.1

עשויה מבטון מזוין ותתאים לדרישות  -התקרה תהיה בצורת קונוס מותאמת לחוליות עגולות 

 .489ת"י 

 מכסים  57.12.2

 

כאשר סוג  489המכסים לתאי בקרה יהיו עגולים, מאיכות משובחת ויותאמו לתקן ישראלי 

 טון בהתאם למיקום. 40טון או  12.5 -המכסה יהיה מותאם ל

 ס"מ. 60המכסים יהיו עם מסגרת ברזל יצוק בשטחי המגע, קוטר פתח האור יהיה 

היצוקה בצבע אספלט ולמרוח במשחת סיכה בכל  עם גמר העבודה יש לצבוע את מסגרת הברזל 

 .היקף המכסה את שטח המגע בין המכסה והמסגרת

 

 חציית כבישים ודרכים על ידי קידוח אופקי    57.13

 

 חציית דרך על ידי קידוח אופקי  57.13.1
חציית כבישים ודרכים סלולות על ידי קידוח אופקי תיעשה באופן כזה שכל העבודות  57.13.2

שוליו כך שימנעו כל הפרעה וסיכון לתנועה. הביצוע יהיה והציוד יהיו מחוץ לכביש ול
בהתאם לתנאי אישור העירייה ו/או הרישיון של מע"צ ובתיאום עם מפקח מע"צ, 

 חברת החשמל, בזק, מקורות וכו'. 
 הקידוח והכנסת הצינור ייעשו בדיוק לפי המיקום והשיפועים המצוינים בתוכניות.  57.13.3

ופקי יהיו צינורות פלדה ללא ציפוי פנים וחוץ. צינורות המגן שיוחדרו בקידוח הא 57.13.4
, לצינורות עד 1/4יהיה " 24, לצינורות עד "3/16יהיה " 12עובי דופן לצינורות עד "

 . 1/2יהיה " 36, לצינורות מעל "3/8יהיה " 36"

צינור המגן יהיה בעל חוזק מספיק כדי לעמוד בלחץ הכוחות הפועלים עליו בזמן  57.13.5
 ה והכוחות החיצוניים לאחר שהותקן במקומו. ההתקנה וכן בלחץ האדמ

הכיסוי, אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות ו/או בתוכניות ו/או בהוראות המהנדס,  57.13.6
 מקוטר הצינור העובר דרכו.  8"-יהיה הקוטר המינימאלי של צינור המגן גדול ב

הקבלן יבחר את שיטת ההחדרה של צינור המגן בהתאם לתנאי הקרקע ויביא  57.13.7
של המהנדס.  לא יוחל בביצוע העבודה אלא לאחר קבלת האישור. במידה לאישורו 

והקבלן יבחר לבצע קידוח בקוטר גדול מן הדרוש על מנת להקל על ביצוע הקידוח, 
 לא ישולם על כך בנפרד ועלות הביצוע תחול כולה על הקבלן. 

 השחלת הקו תבוצע לאחר גמר החדרת צינור המגן וקבלת אישור המהנדס.  57.13.8

להגן על הצינורות מפני נזקים אשר עלולים להיגרם להם או לציפויים, בעת כדי  57.13.9
 3ההשחלה, יתקין הקבלן נעלי סמך )סנדלים( פלסטיים במרווחים אופקיים של עד 

 מטר. הקבלן יביא לאישור המהנדס את טיפוס הסנדל שבו יש בכוונתו להשתמש. 

ן בקצות צינור המגן אטמי כדי למנוע חדירת בוץ, לכלוך, מים וחלקים יתקין הקבל 57.13.10
גומי מהודקים באמצעות חבקים )בנדים(. התקנת האטם תיעשה רק לאחר שהצינור 

 הושחל למצבו הסופי. קוטר האטמים יתאים לצינור המגן ולצינור המושחל. 
באם לא צוין בכתב הכמויות ו/או בתוכניות טיפוס האטם, יביא הקבלן לאישור 

 תו להשתמש. המהנדס את הטיפוס בו יש בכוונ

נעלי הסמך והאטמים יהיו דוגמת אלו המשווקים על ידי אל.בי.אלטריידינג או שווה  57.13.11
 ערך מאושר. 
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 תכניות לאחר ביצוע 57.14

 

תכניות  U4בתוספת תוכנה  G.I.Sעל הקבלן להכין על גבי מדיה מגנטית )דיסקטים( בתוכנת 

ט עם התכניות לאחר ביצוע ושלושה "לאחר ביצוע". עם גמר העבודה, הקבלן ימסור למזמין דיסק

העתקים של התכניות. תכניות אלה יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה ולאחר השלמת הביצוע. 

 הגשת תכניות אלה הינו תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח.

 התכניות תראינה את הנתונים המדודים לאחר ביצוע כפי שידרוש המפקח.

 כמו כן תכלולנה התכניות:

 וי המים ביחס לכבישים, מדרכות בתים או עצמים אחרים שיאפשרו את איתורם תנוחת קו

 המדויק.

  .קוטר וסוג קווי המים 

   .'אורך הקטעים בין המגופים, הפרטים, אביזרים, הסתעפויות וכו 

  .עומק כיסוי הצינורות 

  .סוגי וקוטרי הקווים אליהם מתחברים הקווים החדשים 

  ם ברשת.סוגי ומידות המבנים והאביזרי 

   ,פרטים לגבי מערכות תשתית אחרות מצטלבות או מקבילות לצנרת המים כולל  קוטר, סוג

 מ' מכל צד של הצינורות. 3.0חומר, עומק וכו' במרחק של 

  .כל מידע רלוונטי שיידרש ע"י המפקח 

 

 התוכניות תוכנה ע"י מודד מוסמך אשר יאשר בחתימתו את שלושת העתקים אשר ימסרו למזמין.

( יבוצעו לפי  הנחיות )מפרט( של תאגיד יובלים אשדוד לאופן MADE) ASכנית לאחר ביצוע ת

 הגשת תכניות עדות. 

 

 לאופן הגשת תוכניות עדותהתאגיד הנחיות להלן 

 כללי .1
 

מפרט זה מגדיר דרישות מינימום לפורמט של העותקים הממוחשבים הן עבור תכניות  .1.1
 .  As Madeעוד בסטאטוס תכנון והן תכניות בסטאטוס תי

האחריות על התאמת השרטוטים לפורמט הנדרש היא על קבלן התאגיד גם אם חלק  .1.2
 מהביצוע נעשה בידי קבלני משנה ) למשל מודד (.

ביצוע עבודת ההגשה יהיה על בסיס  מפרט אחיד ומסודר בסביבת אוטוקאד . התאגיד  .1.3
ת הבלוקים. בנוסף יספק למודד הזוכה  קובץ ריק ובו ההגדרות הנדרשות כולל ספרי

הכולל את טבלאות השיוך והערכים על פיהן יוזנו נתונים  EXCELיספק התאגיד קובץ 
 לבלוקים.

 
 מטרה .2

 
 קבלת תיעוד תכנון ו/א ביצוע בפורמט הגשה סטנדרטי עבור סביבת אוטוקאד. .2.1
שברשות התאגיד כולל  GIS –ד אל סביבת ה קאלאפשר ביצוע המרות יעיל מסביבת אוטו .2.2

 ע בקרת איכות מחשובי כאבן דרך בשלב קודם לביצוע תשלום לספק הנתונים.שלב ביצו
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 דרישות .3
 

( בגרסת אוטוקאד DWG)בסיומת  AutoCADהשרטוטים יסופקו כקובצי  -סוג הקובץ  .3.1
 לפחות. 2009

  
 התאמה בין שרטוט נייר לשרטוט ממוחשב  .3.2

 כמפורט להלן:אחד התואם אותו באופן מלא  dwgעבור כל שרטוט נייר יתקבל קובץ 
 

יתווספו  AS-MADEשם הקובץ יהיה כמספר השרטוט. בשרטוטים שהם בגרסת  .3.2.1
 AS MADE)לדוגמה: שם הקובץ מגרסת  AMלמספר השרטוט המקורי האותיות 

 (.123456AM.dwgיהיה  123456שמכיל את שרטוט מספר 
)לדוגמה: שם הקובץ   Pבגרסת תכנון יתווספו למספר השרטוט המקורי האות 

 ( 123456P.dwgיהיה  123456שמכיל את שרטוט מספר  PLANסת מגר
 

( שממנו מבוצעת ההדפסה יכלול רק PAPERאו  MODELבשרטוט ) SPACE -ה .3.2.2
את הפרטים המופיעים בשרטוט הנייר. יש למחוק כל פרט שחורג מאזור ההדפסה. 

ולוודא כי רק החלק המודפס מופיע על  zoom>extentלאימות יש לבצע פעולת 
 ך. יש לשמור את השרטוט במצב שממנו מבוצעת ההדפסה.המס

 
3.2.3. Model Space  -  יכלול את כל רצף המיפוי כקובץ אחד רציף  ללא כפילות

(. PLTבאובייקטים. הוא יתקבל ביחד עם מאפייני ההדפסה שלו )לדוגמא: קובץ 
 .dwgשם קובץ מאפייני ההדפסה יהיה כשם קובץ ה 

 
 ניקיון השרטוט .3.3

שרטוטים או שאריות של שרטוטים שאינם חלק מהשרטוט  הקובץ לא יכיל  .3.3.1
הנוכחי. יוצאים מהכלל הם חלקים של תנוחה שהשרטוט הנוכחי מהווה חלק 

 ממנה.
וכו'..( שלא בשימוש.  stylesהקובץ יהיה נקי מכל אובייקט )שכבות, גופנים,  .3.3.2

 אינה מוחקת דבר. purgeלאימות יש לוודא כי פקודת 
(. במידה וקיים Xrefsור לאובייקטים חיצוניים )לדוגמא: הקובץ לא יכלול כל קיש .3.3.3

קישור לאובייקט חיצוני יש להטביע את האובייקט לתוך השרטוט ולמסור כל קובץ 
 ימסר כקובץ עצמאי בתיקיית הפרויקט.  Xrefמקורי המהווה אובייקט חיצוני. 

אלו יוצאים מהכלל הם קישורים לקבצי מודד וקישורים לקובצי תמונה )קבצים 
 יועברו לתאגיד בצמוד לשרטוט אליו הם מקושרים(.

בכל  827-1יהיו תואמים למפרט דרישות ההגשה   Xref -שמות השכבות בקבצי   .3.3.4
 מבא"ת בכל הקשור להגשת תוכנית בנין עיר. 827 –הקשור לתשתיות ו 

 
 גופנים .3.4

 Autodeskגופנים המוגדרים על ידי חברת  15 -גופנים לועזיים: יש להשתמש רק ב .3.4.1
כסטנדרטיים. רשימה מלאה של שמות הגופנים, תיאוריהם והגודל והתאריך 

 מופיעים בנספח א'.
לפי הרשימה מפורטת בנספח ב'.  DOSגופני  14 -גופנים עבריים: יש להשתמש רק ב .3.4.2

 .WinHebגופנים אלו נתמכים ע"י תוכנת 
כולל אין להשתמש בשום גופן אחר למעט אלו המצוינים למעלה. איסור השימוש   .3.4.3

ידי גורמים שונים -גופנים המבוססים על הגופנים הנ"ל אך הוספו להם תוספות על
 )"גופנים פרטיים"(.

 
 תיעוד .3.5

( שם קובץ 1כל קובץ ילווה ברשומה שתכלול את הפרטים הבאים ולפי הסדר הבא: ) .3.5.1
( קנה 4( סוג שרטוט )תנוחה, חתך, פרטים וכו'..(  )3( נושא השרטוט )2השרטוט )

 י.מידה עיקר
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 במידה ומתקבלים מספר קבצים ביחד, יש לקבץ את כל הרשומות לטבלה אחת. .3.5.2
שיתקבל  XXXX_Drawing_Data.txtטבלה תתקבל בקובץ טקסט בשם \הרשומה .3.5.3

 = שם הפרויקט המאגד את גיליונות המדידה(. XXXXצמוד לקובצי השרטוטים ) 
 
 

 GISהתאמה לדרישות  .3.6
 

 בד:הדרישות שלהלן נוגעות לשרטוטי תנוחה בל
 רשת הקואורדינאטות תהיה לפי "רשת ישראל החדשה". .3.6.1
 -(. אין לשמור את הקובץ בWorld Coordinate System)  WCS -הקובץ יישמר ב .3.6.2

UCS (User Coordinate System.) 
) דיוק       0 –ספרות אחרי ה  2( יהיו מטרים עם Drawing Unitsיחידות השרטוט ) .3.6.3

 לרמת סנטימטר(.
 

 קבצי מודדים .3.7
 

 של בזק וחברת חשמל. 0827י המודדים ייערכו לפי תקן קבצ
 
 
 

 צורת ההעברה הקבצים לתאגיד .3.8
 .CD-ROMהקבצים יועברו לתאגיד על גבי  .3.8.1
 אחד. CD-ROMכל פרויקט יועבר על גבי  .3.8.2
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 1נספח ב' 
 

 רשימת גופנים לועזיים המותרים בשימוש בשרטוטים ) יתכן עדכון(
 

 גודל תאריך ושעה תאור שם

txt.shx 
The standard AutoCAD text font. This simple 
font is described by a minimum of vectors so it 
can be drawn very quickly. 

17/03/2000 14:53 8,489 

monotxt.shx 

Monospaced txt font. The characters in this font 
are the same as those in the txt font, except 
that the space allotted to each character is the 
same (monospaced). Thus, this font is 
preferable for construction of lists or tables 
where the items must line up vertically. 

21/11/1998 9:38 8,816 

Romans.sh
x 

A simplex (single stroke, sans serif) roman font 
drawn by means of many short line segments. 
This font produces smoother-looking 
characters than those of the txt font. 

21/11/1998 9:38 14,951 

Romand.sh
x 

Similar to the romans font, but defined using 
double strokes. This font produces thicker, 
darker characters and is highly recommended 
for plotting on high-resolution printers such as 
laser printers. 

21/11/1998 9:38 22,534 

Romanc.sh
x 

A complex (double stroke, with serifs) roman 
font. 

21/11/1998 9:38 23,057 

Romant.shx 
A triplex (triple stroke, with serifs) roman font 
similar to romanc. 

21/11/1998 9:38 39,728 

Italicc.shx 
A complex italic font (double stroke, with 

serifs). 
21/11/1998 9:37 26,625 

italict.shx A triplex italic font (triple stroke, with serifs). 21/11/1998 9:37 37,709 

scripts.shx A simplex script font (single stroke). 21/11/1998 9:39 20,244 

scriptc.shx A complex script font (double stroke).  21/11/1998 9:39 26,587 

greeks.shx A simplex Greek font (single stroke, sans serif). 21/11/1998 9:36 8,089 

greekc.shx 
A complex Greek font (double stroke, with 

serifs). 
21/11/1998 9:36 11,419 

Gothice.shx Gothic English. 21/11/1998 9:35 37.923 

Gothicg.shx Gothic German. 21/11/1998 9:35 36,618 

gothici.shx Gothic Italian. 21/11/1998 9:36 33,741 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2נספח ב' 
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 יתכן עדכון(רשימת גופנים עבריים המותרים בשימוש בשרטוטים )
 

 סוג גודל תאריך ושעה שם

DAFNA.SHX 25/04/1992 16:31 3,243 קו אחד 

SIMPHEB.SHX 06/05/1987 7:20 3,889 קו אחד 

HAIMBOLD.SHX 19/12/1988 18:30 5,639 קו כפול 

NARKIS.SHX 04/01/1980 2:20 5,880 קו כפול 

MIRYBOLD.SHX 19/12/1988 18:31 7,514 קו כפול 

TOVANA01.SHX 16/02/1994 15:34 10,411 קו כפול 

MIRYAM.SHX 01/01/1980 1:39 10,435 קו כפול 

ORONM.SHX 01/01/1980 3:28 18,349 כפול וממולא 

NARKISM.SHX 01/01/1980 0:24 21,334 כפול וממולא 

TOVANA02.SHX 16/02/1994 16:42 45,777 כפול וממולא 

HEBYAD.SHX 25/06/1988 7:52 4,543 כתב יד 

YAD.SHX 19/12/1988 18:31 7,074 כתב יד 

MYST.SHX 19/11/1990 17:54 2,935 קו אחד 

BARHEB.SHX  3,000 קו אחד 
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 פרוט שכבות הנתונים -נספח ד' 

 קליטת נתוני המיפוי והתכנון למערכת ממוחשבת, עריכתם ועיבודם .1

ג'. לישויות גיאוגרפיות/גרפיות ישויכו נתוני המיפוי יקלטו לשכבות מידע, המפורטות בנספח 

מאפיינים אלפאנומריים שיפורטו בנספח ה' להלן. מתכננים יבצעו את התכנון בהתאם לנדרש 

 לסעיפים המפורטים להלן.

 הגדרה כללית של סוגי הישויות ואופן קליטתם .1.1

 פרטים קווים  .1.1.1

-הקווים של התשתיות הנושאיות שבאחריות התאגיד ייקלטו כ  .1.1.1.1

PolylineZ  .ויהיו כולם רצופים אחידים 

( ולא יהיו קווים OVERSHOOTSלא יהיו קטעי קווים עודפים )  .1.1.1.2

 (UNDERSHOOTSשאינם מתחברים בנקודה בה היו צריכים להיפגש )

)אפס( למעט במקרים המוגדרים  0הקווים בשרטוט ישורטטו בעובי של  .1.1.1.3

 בנספח ב'.

 Multi partיקט לא יהיו אובייקטים כפולים המייצגים את אותו אובי  .1.1.1.4

לא ימסר קובץ בו אותו קו תשתית / חלקה וכו'  –באותו מיקום . דוגמא 

 ימצא פעמיים ויותר ) אחד מעל השני במדויק(.

, SPLINE ,LINEלא יעשה שימוש באובייקטים קווים מסוג  .1.1.1.5

CIRCLE ,ARCS. 

 תתבצע על ידי קליטת שתי נקודות קצה בלבד. קליטת קווים ישרים: .1.1.1.6

: ייקלט מספר מספיק של נקודות, שיבטיח את הצורה תקשתות מעגליו .1.1.1.7

 מעגלת, כך שיתקל תיאור גרפי מהימן של הקשת.

 : יקלטו מספיק נקודות, על מנת להבטיח שמירת צורת העקומה.עקומות .1.1.1.8

 פרטים פוליגונליים  .1.1.2

 הפוליגונים ייקלטו סגורים ללא חצייה פנימית של הפוליגון .  .1.1.2.1

 מות המרכיבות את הפוליגון.יש להקפיד על נכונות ודיוק העקו .1.1.2.2
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במקרה של פוליגון המוכל באופן מלא בתוך פוליגון אחר ללא גבול  .1.1.2.3

משותף, תתבצע קליטה תקינה שתפחית את הפוליגון המוכל מהפוליגון 

 המכיל  ) "בייגלה"(.

 כיתוב .1.1.3

 הכיתוב, הן העברי והן האנגלי, יוצגו בהתאם למפורט בנספח ב' . .1.1.3.1

וצג בקובץ בשכבה אליה שייך ייוצג ע"י כיתוב הקישור לישות גרפית י .1.1.3.2

 (.T4802)למשל  Tשם השכבה הרלוונטית בתוספת אחרית 

( תהיה בשטח INSERTION POINTנקודת ההכנסה ) פוליגון סגור: .1.1.3.3

 הפוליגון, ובמידת האפשר גם הכיתוב עצמו.

 ( תהיה על הקו.INSERTION POINT: נקודת ההכנסה )קו .1.1.3.4

יקלטו ויושמו עד שתי ספרות מספרים ממשיים י מספרים ממשיים: .1.1.3.5

 אחרי הנקודה, אלא אם נדרש במפורש אחרת.

 

  גדרה מפורטת של הישויות הנקלטות ואופן קליטתן:ה .1.2

להלן פירוט הדרישות לקליטת ישויות המידע השונות. תיאור מפורט של המאפיינים 

 ראה נספח ג'. –והאלפאנומריים שיקלטו לכל ישות 

 מבנים ומתקנים מיוחדים .1.2.1

ייקלטו כמצולע סגור, המציין את קו ההיקף של המבנה גם אם קו  ההיקף  מבנים

 מכיל פרטים אחרים. 

 משטחי אספלט ושטחי אחסון פתוחים .1.2.2

כבישים ודרכים יקלטו באמצעות קו שפת הכביש. הקווים יהיו קווים  .1.2.2.1

רצופים ויכללו את קווי אי התנועה, אם יש כאלה. קליטת קשתות תתבצע 

 לעיל. 4.2בהתאם לנדרש בסעיף 

דרכים יזוהו ויופרדו על פי סוגיהן: דרכים סלולות, דרכים בלתי  .1.2.2.2

 נסלולות, שבילים וכו'.

 קודות גובה וקווי גובהנ .1.2.3

המיפוי יכלול נקודות בצמתי רחובות, כבישים ומסלולים לאורך  .1.2.3.1

מ'.  50רחובות, כבישים, מסלולים ודרכים במרווחים שאינם עולים על 
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בכל נקודת מדידה למשל  Zיות מייצגות כערך הגבהים יוכנסו לשכבות קוו

 שולי כביש מרכז כביש וכו'.

 יצויין גובה צירי צמתים וצירי הכבישים. .1.2.3.2

במקרה של דרישה מפורשת יכלול המיפוי גם נקודות גובה בסריג אופקי  .1.2.3.3

 מטר בשטח הררי. 10מטר בשטח  מישורי או  20של 

 ס"מ. 0.25יהיה קו גובה כל  1:250בקנ"מ  .1.2.3.4

 מטר. 0.5יהיה קו גובה כל  1:500בקנ"מ  .1.2.3.5

 מטר. 1.0יהיה קו גובה כל  1:1,250בקנ"מ  .1.2.3.6

 .וחלקותגושים  .1.2.4

מפות גושים וחלקות גרפיים ימסרו למודד לאחר קבלת אישור מפ"י.  .1.2.4.1

באחריות המודד לוודא שאכן נתוני הקדסטר שנמסרו לו על ידי התאגיד הם 

ד אינו עדכני הנתונים העדכניים שבידי מפ"י. במידה והחומר של התאגי

 באחריות המודד לעדכן את התאגיד בהתאם .

 

 ציפות המפות והתאמת גליונותר .1.2.5

העבודה תבוצע בקובץ רציף. לאחר סיום קליטת המידע הציף  תתבצע הפרדת  .1.2.6

 הקובץ לגיליונות לצורך הפקת פלטים.

כל הפרטים והשכבות יהיו רציפים בכל שטח המיפוי לא יהיה צורך בביצוע  .1.2.7

 (. EDGE MATCH" )"התאמת קצוות

 

 דרישות מהביצוע הגרפי והקרטוגרפי .2

הישויות הגרפיות הנקלטות תוצגנה ע"ג מפות בהתאם לסימבולוגיה שהוגדרה במפרט  .2.1

 או סימבולוגיה שתבחר ע"י התאגיד. 827.1

 

כאשר פרטים מסומנים בסימן מוסכם וגודל הסימן אינו מייצג את  פרטים נקודתיים: .2.2

פה, אזי יש ללכד את מרכז הסימון עם מרכז המיקום גודל הפריט בקנ"מ של המ

האמיתי, זאת בגבולות הדיוק הנדרש. אם צורת הסימן אינה מאפשרת זאת אזי יש 

 לתאם עם התאגיד את מיקום הסימן.
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 פרטים קווים .2.3

הקווים כולם יהיו רצופים, אחידים ונקיים. לא יהיו קטעי קווים עודפים  .2.3.1

(OVERSHOOTSבפינות, מפגשי קוו ) ים וכו'. לא יהיו קטעי קווים שאינם

(. דרישה זו UNDERSHOOTSמגיעים עד הנקודה בה היו צריכים להיפגש )

 מתייחסת גם לקווים התוחמים פוליגון.

: דרכים יזוהו ויופרדו לפי סוגיהם, כולל: דרכים סלולות, בלתי סלולות, דרכים .2.3.2

 שבילים מרוצפים, שבילים בלתי מרוצפים.

 םפרטים פוליגונליי .2.4

הקווים התוחמים את פוליגונים יהיו רצופים, אחידים ונקיים. פוליגונים משיקים  .2.4.1

) מרווחים בין  SLIVER –) חפייה בין פוליגונים(  ו   OVER LAPיהיו ללא 

 פוליגונים(

 .CLOSEהנקודה הראשונה בפוליגון תהיה שווה לנקודה האחרונה ותו  .2.4.2

 

 כיתוב .2.5

 המספרים והאותיות יהיו קריאים. .2.5.1

 ים בהם ייעשה שימוש יהיו בהנחיית התאגיד .הפונט .2.5.2

 כיוון הכתיבה .2.5.3

כיוון הכתיבה יהיה לקריאה כמקובל  -כיתוב שאינו קשור לסימן כלשהו  .2.5.3.1

 בכללים הקרטוגרפיים.

כיתוב הקשור לסימן קווי ייכתב במקביל לקו שאליו שייך לקריאה  .2.5.3.2

 מדרום ואם הכיתוב מקביל לקואורדינטות אורך, לקריאה ממזרח.

 הפקה להדפסה –הגיליון מבנה  .2.5.4

 סמל התאגיד יוצג  ע"ג המפה. סמלים: .2.5.4.1



37 
 

 

: שם המפה יהיה כשם הפרוייקט שיופיע בהזמנה. בצד שמאל שם המפה .2.5.4.2

למעלה ובצד ימין למטה יופיע המספר המזהה של הקובץ. אם המפה כוללת 

 מערבי.-מספר קבצים, אזי יושם בנוסף מספר המזהה של הקובץ הדרומי

 ון יכלול חץ צפון והוא יסומן בפינה הימנית העליונה.: כל גיליחץ הצפון .2.5.4.3

 שם הקבלן המבצע יופיע בחלק התחתון של הגיליון. שם הקבלן המבצע: .2.5.4.4

 : שם המודד/מתכנן יופיע בחלק התחתון של הגיליון.שם המודד .2.5.4.5

מסגרת המפה תהיה כפולה: בין  מסגרת המפה וכיתוב הקואורדינטות: .2.5.4.6

מ"מ ובו יכתבו הקוארדינטות.  15מ"מ עד  10המסגרת יהיה מרחק של 

בהפקה ניתן יהיה לקבל סימון הקואורדינטות רק במסגרת, או עם "צלבים" 

 המסמנים מפגש קוארדינטות או רשת קווים, לפי בחירה.

 יוצגו תאריך עדכון, תאריך הפקה.  :תאריכים .2.5.4.7

: מהקרא יכלול את כל הסימנים המוסכמים המופיעים במפה, מקרא .2.5.4.8

 י מבנים.לרבות סימון נתונ

 : ייכתב קנה המידה של המפה.קנה מידה .2.5.4.9

: תירשם התייחסות לרשת הקואורדינטות רשת הקואורדינטות .2.5.4.10

הגיאוגרפית. תירשם התייחסות לנקודת יחוס גובה ארצית ונקודות בקרה 

 וגובה עליהם התבססה המדידה.

של  1:50,000תרשים סביבה יוכנס מגליון בקנ"מ  תרשים סביבה: .2.5.4.11

ראל או אחר, כך שניתן יהיה לזהות את סביבת אזור המיפוי המרכז למיפוי יש

 בברור.

מפה זו  –: בתחתית גליון תופיע כתובת: "סיווג הגיליון" כתובת זיהוי .2.5.4.12

 והנתונים שבה הינם רכוש התאגיד.

אין להעתיק מפה זאת או חלק ממנה ואין לעשות שימוש בנתונים שבה, אלא 

 על פי הרשאה מפורשת של התאגיד.

 לקבצים חלוקה  .3

הרציף יחולק לקבצים לצורכי הפקה/ הדפסה לפי חלוקה גיאוגרפית שתתואם  המיפוי  .3.1

 "מ נדרש.לקנעם התאגיד בהתאם 
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, כאשר בכל קובץ תיכלל שכבה נושאית, כמפורט נפרדים קבצים במספר יימסר גיליון כל  .3.2

 יליונות.גושים וחלקות, טופוגרפיה, , אינדקס גיליונות ומסגרת גמים , ביוב , להלן: 

 דו"חות ופלטים  .4

 הפקת מפות  .4.1

לעיל,  7המפות תערכנה בהתאם לאפיון הקרטוגרפי ולפורמט המפורטים בסעיף  .4.1.1

 ותודפסנה על נייר, אשר גודלו יסוכם עם התאגיד.

לתקנות  35ע"פ סעיף  ישא חתימת מודד מוסמךכל גיליון מפה שיימסר לתאגיד  .4.1.2

 המודדים.

 פורמט מסירת הנתונים .4.2

 2009גירסת אוטוקד  DWGטים ימסרו על גבי תקליטורים, בפורמט הנתונים הנקל .4.2.1

 .AutoCAd, של תוכנת Xrefומעלה, ללא קבצים מקוצרים ע"י 

מעבר למסירת הנתונים במבנה שיאפשר קליטתם במבנה העברת נתונים התואם  .4.2.2

 , כאמור לעיל. אספקת הנתונים תסתיים עם אישור תאימותם.AutoCAdלתוכנת 

תוך  ASCIIומריים שיקלטו יועברו על גבי מדיה מגנטית כקובץ הנתונים האלפאנ .4.2.3

קישורם לישויות הגיאוגרפיות אליהם הם מתייחסים. לחליפין, יידרש המבצע 

 למסור את הנתונים במבנה קבצי תוכנת הממ"ג של התאגיד .

או  ZIPהנתונים יימסרו בקבצים דחוסים בתוכנת  דחיסת הנתונים הדיגיטליים:  .4.3

RAR. 
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 פירוט מאפיינים אלפנומריים -נספח ה' 

 רקע .1

לישויות הגיאוגרפיות/גרפיות השונות ייקלטו נתונים אלפאנומריים שיתארו תכונות  .1.1

 ומאפיינים שונים של ישויות אלה.

 מקור הנתונים הנדרשים יהיה מסקר הקרקע. .1.2

ויקושר לישות אליה  BLOCKשל  ATTRIBUTE-כל נתון אלפאנומרי כנ"ל ייקלט ב .1.3

 הוא שייך.

יוגדרו באופן  BLOCKS-בשכבה ובצבע הנדרשים. ה BLOCK-הסימבולים יוגדרו כ .1.4

 שניתן יהיה להפרידם בעתיד

 

 תיאור המאפיינים האלפאנומריים .2

 . EXCELתיאור המאפיינים האלפאנומריים יימסר בקובץ  

 

 הסבר לטבלה .3

 : זהה למספר השכבה כפי שהוגדר בנספח ב' לעיל.מספר שכבה .3.1

 זהה לתיאור השכבה כפי שהוגדר בנספח ב' לעיל.: כבהתיאור הש .3.2

 שם השדה באנגלית אשר יש ליצור בבלוק. :שם שדה בבלוק .3.3

 : תיאור מהות השדה בבלוק.שם שדה בעברית .3.4

 סוג השדה אשר יש להגדיר בבלוק )אלפאנומרי או מספר(.: סוג שדה .3.5
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 רשימת שכבות ביוב
  

 
    

 

    

       
 

 

 

   

 
 

      

 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

    

       
 

    
   ת:הסבר קצר על אופי השכבו

   
 

 כל השכבות שתאורן הוא קו הינן ישויות קוויות    

   
 

   יתר השכבות הן נקודתיות    
   

 
    

    

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

     
 
 
 
 
 

     



41 
 

 

 רשימת שכבות מים

 
     הסבר קצר על אופי השכבות:

 יישות קווית 4601

 יישות פוליגונלית 4625

 יתר השכבות הן שכבות נקודתיות
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לוקים טבלת ב
ביוב

CodeValueOrderCodeValueOrderCodeValueOrder

ידוע0 ידוע00לא  ידוע00לא  0לא 

יל1 י11רג ללא ציפו ות ברזל  י 333'11מדרג ין ת" י שור 1אסבסט צמנט מ

שולב2 י22מ ות ברזל עם ציפו ימי24מדרג י בטון פנ שחורה ST-37 עם ציפו 2פלדה 

י3 י 35PVC 532ללא מדרגות33אינטגרל לפי ת" אטמ'  דה 20  ץ עבו 3ללח

שותף4 י 4627מ לפי ת" ין  י ו יק בלתי מז 4בטון מדו

וחד5 י 57467מי 5אסבסט צמנט ת"

8PVC 884 י לפי ת" שיח  6ק

7יציקת ברזל9

י 1127 ין ת" ו יק מז 8בטון מדו

ץ14 וחו ים  י פנ 9פלדה עם ציפו

10פלסטיק16

11מתכת17

18CIPP פוליאסטר  12

י.סי19 ו י. 13פ

CodeValueOrderCodeValueOrderCodeValueOrder

ידוע0 ידוע00לא  ידוע00לא  0לא 

יז11תא ביקורת1 י11טר נ 1חיצו

2T ור22פרפר22חיבור ללא צינ ימי  2פנ

אלכסון33לקולטן3 ור33ברז  ימי עם צינ 3פנ

י4 כדור 4ברז 

ין5 וף סכ 5מג

6סגר מיציקת ברזל6

7סגר תעלה מפלב"ם7

8סגר מפלב"ם8

CodeValueOrderCodeValueOrderCodeValueOrder

ידוע0 ידוע00לא  ידוע00לא  0לא 

יל11חיבור11בור רקב1 1רג

שומן2 ד  שולב22קטע23בור מפרי 2מ

יקה34בור סופג3 ו סנ י33קו 3אינטגרל

שאיבה4 שותף44תחנת  4מ

וקר5 וחד55די 5מי

שם מתעלה פ6 ג 6מתקן קליטת מי 

שקטה7 7תא ה

8באר קידוח8

9בריכת מים9

10מגדל מים10

סוג תא ביובסוג קווי ביובסוג מתקן ביוב

סוג חומר לקווי ביובאמצעי ירידהסוג תה ביוב

סוג מפעל ביובסוג מגוף ביובסוג חיבור ביוב

 
 
 
 
 
 
 

 טבלת בלוקים מים 
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CodeValueOrderCodeValueOrderCodeValueOrder

33"x4"01יז ידוע00טר 0לא 

23"x3"121יציקת ברזל19פרפר

12"x2"23אלכסון גג210ברז  ו 2חרס מז

52"x2"x3"34י ץ314ברז כדור וחו ים  י פנ 3פלדה עם ציפו

63"x2"x4"40ידוע ונת415לא  ולו 4פלדה מג

102"x3"5165פלסטיק

73"x2"x6"6176פלדה קרבון

44"x4"7

111.5"x2"8

ידוע0 9לא 

CodeValueOrderCodeValueOrderCodeValueOrder

ידוע0 ידוע00לא  0חיבור04לא 

י 1333 ין ת" י שור יז11אסבסט צמנט מ 1קטע125טר

ימי4 י בטון פנ שחורה עם ציפו  ST-37 ידוע20פרפר22פלדה 2לא 

5PVC 532 י לפי ת" אטמ'  ץ עבודה 20  אלכסון33לח 3ברז 

י 7467 י44אסבסט צמנט ת" 4ברז כדור

8PVC 884 י שיח לפי ת" ין55ק וף סכ 5מג

6CodeValueOrderסגר מיציקת ברזל66יציקת ברזל9

כ 12307 ור70סגר תעלה מפל"ם77פוליאתלן מפמ" 0סג

ץ14 וחו ים  י פנ 1פתוח81סגר מפלב"ם88פלדה עם ציפו

ונת15 ולו 99T4009פלדה מג

10אחר1010פלסטיק16

11פלדה קרבון17

18PEX12

סטטוס אביזרי מים

סוג חומר - אביזרים מיםסוג ברז שירותסוג ברז כיבוי אש

סוג קווי מיםסוג מגוף מיםסוג חומר - קווי מים
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 כללי בלוקים בלתט

CodeValueOrderCodeValueOrderCodeValueOrder

ידוע0 ידוע00לא  0מדוד01לא 

ש11עיריה1 כבי שב12מרכז  1מחו

ש22מקורות2 כבי 23As Made2צד 

ון34מדרכה33פרטי3 3מפת תכנ

י45חצר44אחר4 ו 4שג

שדוד5 א ובלים  ידוע50שדה55י 5לא 

י6 אד 6ו

ועה7 7אי תנ

ינה ציבורית8 8ג

יה9 י ך בנ 9בתו

10חוף הים10

יה11 י 11חנ

12שביל12

CodeValueOrderCodeValueOrderCodeValueOrder

ידוע0 ידוע00לא  ידוע00לא  0לא 

י1 דנ ות טרומי11י לי 1קל 8 טון 11BBחו

י2 ל 2כבד 25 טון 22BBיצוק במקום22הידראו

י3 שמל י מאבן33ח ו 3יציקה 8 טון33בנ

4אחר44בטון4

5BB 5קל 12.5 טון

6BB 6כבד 40 טון

7יציקה 12.5 טון7

8יציקה 25 טון8

9יציקה 40 טון9

והה10 לא מז 10בטון 

והה11 לא מז 11יציקה 

CodeValueOrderCodeValueOrderCodeValueOrder

ידוע0 ידוע00לא  ידוע00לא  0לא 

ש1 שימו י11ב ל ול11עי ג 1עי

ש2 שימו 2ריבוע22תת קרקעי22לא ב

ון3 לכובע פלדה33בתכנ 3מלבן33מתחת 

יה4 ך תא בטון44בבנ 4אליפסה44בתו

ית5 שבת זמנ 5טרפז55מו

ש6 שול 6מ

ש7 7מחומ

צורת מכסה צורת הנחהסטטוס הנדסי

מקורות מידע מיקוםבעלויות

סוג מכסהסוג מבנה לאביזריםסוג הפעלה
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 אופני מדידה ותשלום  57.15

 

הקבלן יצלם אתר העבודה לפני ואחרי ביצוע העבודה. מחיר הצילום כלול  במחיר הנחת הצינור  

 .ולא ישולם בנפרד

 

-ו 016501.01.-201.01.000פלדה ו/או פקסגול ו/או מריפלקס. )סעיפים    צנרת 57.15.1

 בכתב כמויות(  01.03.0002-01.03.0144-ו  01.02.002-01.02.0192

 

מחיר החפירה/חציבה להנחת צנרת כלול במחיר הנחת הצינור וישולם לפי מטר אורך צינור  .1

שהונח בפועל בהתאם לסוגו לקוטר ולעומק. עומק הצינור ימדד מפני הקרקע ועד תחתית 

מק ממוצע בין שתי נקודות סמוכות. לא תשולם כל תוספת עבור הצינור. העומק יקבע כעו

עבודת חציבה, עבודת ידיים, חציית מכשולים, ביצוע "למדים" לעקיפת צנרת ומכשולים 

 ידועים או כאלה שיתגלו תוך כדי הביצוע  וכו', אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות. 

ימון, איזון ומדידות כולל מדידות מחיר הנחת הצינור כולל גם את כל ההוצאות הכרוכות בס .2

לבדיקת איכות הביצוע והתאמתו לתכנון, לרבות גישוש לאיתור תשתיות קיימות תת 

במפרט הכללי אך בניגוד לאמור בו  57קרקעיות. שיטת המדידה תהיה כמפורט בפרק 

 הצינורות ימדדו ברוטו כולל את כל הספחים, הקשתות וכו'. 

ת והתקנת כל הספחים והאביזרים  כגון מסעפים עם מחיר הנחת הצינור כולל אספק .3

", מעברי קוטר, קשתות מכל הסוגים, Tיציאות מעוגנות או יציאות הברגה, דרסרים, "

 גושי עיגון מבטון , בכל מידה שהיא וכו' כמפורט בסעיפים הרלוונטיים במפרט.

נורות ומילוי כל מחיר הנחת צינור כולל גם את הספחים לרבות ריפוד ועטיפת חול סביב הצי .4

התעלה בחול,  סילוק חומר חפור ופסולת למקום מאושר, כולל הצגת הקבלה על מסירת 

הפסולת.  מחיר הנחת הצינור כולל גם את הטיפול הכרוך באספקת הצינורות, הובלתם 

ויר, שמירה על צינורות, פיזור וופריקתם, אחסונם באתר כולל הגנה מפני תנאי מזג הא

 התוואי ופחת.הצינורות לאורך 

מחיר הנחת צינור כולל  את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות )בדיקות  .5

לחץ(, שטיפת הקווים וחיטויים ע"י גורם מוסמך לרבות המים, אספקתם והובלתם, הציוד 

 והאביזרים.

 מחיר הנחת צינור כולל תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם .6

למבנה, מתקן ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא 

וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הקבלן תיאם עם בעלי 

 זוק ולשביעות רצון המפקח.  יהרכוש הנ

ינו עונה על מחיר הנחת צינור כולל כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או א .7

 דרישות המפרט ו/או התכנון. 

מחיר הנחת צינור כולל את כל החיתוכים, הישרים והאלכסוניים, ריתוכי אוגנים וריתוכי  .8

 חדירה.

וצילומי וידאו  10%עור של ימחיר הנחת צינור כולל  צילומי רדיוגרפיה של הריתוכים  בש  .9
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 של פנים הקווים.

ס"מ מעל פני הצינור  30ת סרט אזהרה כחול בגובה מחיר הנחת צינור לא כולל אספקת והנח .10

 וישולם בנפרד.  

 עפ"י הנחיות התאגיד. GISבפורמט   MADE-ASמחיר הנחת צינור כולל בצוע תכנית  .11

 

  מלוי מהודק   57.15.2

 

תשלום עבור מלוי מהודק הכולל את החומר, הובלתו, פיזורו, הרטבה, והידוק לצפיפות הדרושה, 

 הצינור ולא ישולם בנפרד. כלול במחיר הנחת

 

 חצייה ע"י קידוח אופקי    57.15.3

   

מדד במ"א. המחיר יכלול את החפירה לצורך הקידוח, את ביצוע הקידוח, אספקת יהחציה ת

והחדרת צינור המגן מפלדה כולל את כל החיתוכים והחיבורים, אספקת והתקנת נעלי הסמך, 

שרוול גומי וכן ביצוע כל עבודות ההכנה בשני ביצוע השחלת צינור פלדה, איטום הקצוות ב

הקצוות, כולל ביצוע דרך עוקפת ו/או עבודה בשלבים ו/או עבודה בשעות הלילה במידת הצורך 

 לפי הוראות המפקח בכתב.

 

 בכתב כמויות( 01.04.0001-01.04.0031שוחות ) סעיפים    57.15.4

לטיפוס התא, קוטר ועומק ימדד לתשלום ביחידה שלמה ומוגמרת בהתאם תתא הבקרה  .1

 התא. 

במחיר היחידה יהיה כלול ביצוע כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות לעיל, לרבות מצע  .2

מהודק בתחתית, מילוי חוזר חול/מצע מהודק סביב השוחה ותיקוני אספלט סביב השוחה 

  לרבות ניסור.

העזר, מחברי במחירי היחידה יהיה כלול גם מחיר הספקת והובלת החומרים, חומרי  .3

אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות  B 125השוחה, תקרה רגילה לעומס בינוני ומכסה מין 

 וצביעת חלקי המתכת בתא.

מחיר היחידה עבור שוחות מגופים לא כולל צנרת ואביזרים אך יכלול את כל העבודות כפי   .4

 .154ומס'  107שזה מופיע בפרטים הסטנדרטיים מס' 

 לבי ירידה/סולם בשוחה ופתחי אוורור.מחיר היחידה כולל ש .5

 מחיר היחידה כולל הגנה כנגד מי תהום בתאים בהם יש דרישה להגנה הנ"ל.  .6

 

  חפירה למבנים  57.15.5

 

תשלום עבור עבודות עפר למבנים יהיה כלול במחיר הקמת המבנה )שוחות בקרה ותאי מגופים( 

, חציית מכשולים, וכו'. מחיר הקמת ולא תשולם כל תוספת עבור עבודת חציבה, עבודת ידיים

המבנה כולל גם את מחיר ניסור אספלט, פירוק אבן משתלבת, חומר הריפוד, המילוי החוזר, 

 מצעים, הידוק, סילוק עודף חומר חפור ופסולת למקום מאושר. 
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 כמויות( ואביזרים בכתב  01.04.0032-01.04.0912  מגופים ) סעיפים    57.15.6

 

יזרים  )שסתומים אל חוזרים, שסתומי אוויר וכו'(  ישולמו בנפרד. המחיר יהיה מגופים ואב 

 בהתאם לסוג  ולקוטר המגוף ו/או אביזר ויהיה זהה לכל עומק שהוא.

במדרכה ושרוול  PVCמחיר קומפלט למגוף קבור כולל אספקת והתקנת מאריך עם ידית, שרוול 

, גירוז המגוף ועטיפתו בפוליאטילן וכו', צביעת פלדה בכביש, משטח בטון מזוין, חצץ מתחת למגוף

 . 154האוגנים בפריימר הכל לפי פרט סטנדרטי מס' 

מגוף מותקן בתא כולל אוגנים נגדיים, מחבר לאוגן, עיגון וכל הדרוש להתקנה בהתאם לפרט 

 .          107ומס'  154סטנדרטי  מס' 

 

א',  111, 111בכתב כמויות(. פרטים  01.04.0192-01.04.0238ברזי כיבוי אש  ) סעיפים     57.15.7

  .122-ב' ו 111

 

ברזי כיבוי ישולמו בנפרד לפי יחידה כולל אספקה והתקנה ויכללו את חבור לקו ראשי, הברז, 

הזקיף, קטע החיבור לצינור מהקו הראשי, גוש בטון. מחיר יחידה תכלול קטע צינור פלדה אופקי 

ם, מתקן שבירה וכל שאר הפרטים שמצוינים במפרט ובפרט מ' ספחים, אוגני 2.5באורך עד 

 הסטנדרטי כולל אספקה.

 תשלום עבור מתקן שבירה יהיה בנפרד. 

 ( יהיה בנפרד. Tומעלה תשלום עבור הסתעפות )  12בחיבור לקו ראשי בקוטר "

לצינור ביצוע שלב א' של ברזי כיבוי ישולם בנפרד לפי יחידה  וכולל  קטע החיבור  –ב'  111פרט 

מ' ספחים,  2.5מהקו הראשי, גוש בטון. מחיר יחידה תכלול קטע צינור פלדה אופקי באורך עד 

 אוגנים וכל שאר הפרטים שמצוינים במפרט ובפרט הסטנדרטי כולל אספקה.

 יהיה בנפרד. 122בפרט מס'  2ומגוף " 2תשלום עבור שסתום אוויר "

 ( יהיה בנפרד. Tהסתעפות )  ומעלה תשלום עבור 12בחיבור לקו ראשי בקוטר "

 

  01.01.0210-01.01.0225חיבור צינור חדש לצינור קיים ) סעיפים      57.15.8

 בכתב כמויות( 01.03.0156- 01.03.0162  , 01.02.0277-01.02.0272 

 

המחיר לחיבור קו חדש לקו קיים כולל סגירת המים בתאום ובאישור התאגיד, חפירה וגילוי הקו 

 הקיים.

קוזו של הקו הקיים, חיתוכו וריתוכו. אספקה, הובלה והרכבת כל האביזרים הנדרשים לביצוע ני

 ההתחברות כגון: קשתות, הסתעפויות, אוגנים, דרסרים, מחברי אוגן, מעברי קוטר וכו'.

 עבור ניתוק וסתימה של הקו הקיים ישולם בנפרד. 

 

 בכתב כמויות( 701.01.022-01.01.0230מעבר בקירות ) סעיפים   57.15.9

 עבור מעבר צינורות בקיר אבן/גדר אבן/קיר בטון/תעלת בטון, תשולם תוספת. העבודה תכלול:
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פירוק, ביצוע המעבר, תיקון מחדש לפי הקיים כולל עבודות בניה, בטון, מסגרות וכל הנדרש 

 לביצוע מושלם של העבודה. 

 
 בכתב כמויות( 01.01.0231-01.01.0245הכנה לחיבור מים ביתי ) סעיפים   57.15.10

הכנה לחיבור מים ביתי תכלול את כל הספחים, קטעי צנרת והאביזרים עשויים פקסגול, 

מריפלקס או פלדה או כל שילוב ביניהם, כולל חיבור לצינור הראשי, קטע צינור פלדה 

וור, הכל מ' מהצינור הראשי, עליה, זווית ו/או זווית מעבר, פקק או אוגן+אוגן ע 2.5אופקיבאורך 

 על פי פרט סטנדרטי.

 המחיר ימדד ביחידות שלמות לפי קוטר החיבור ויכלול את כל האמור בפרט.

 
 בכתב כמויות( 01.01.0246-01.01.0272חיבור מים ביתי וחיבורי מים לגינון ) סעיפים   57.15.11

האמור   המחיר יימדד ביחידות שלמות לפי קוטר מגופי המים שבצידי מד המים ויכלול את כל

 כגון:

 
 פירוק קטעי צנרת והאביזרים במערכת הקיימת. .1

 אספקה והתקנת ברז אלכסוני )מגוף( חדש לפני ואחורי המונה. .2

 הזזת המערכת בהתאם לתכנון. .3

 התקנת מסנן, במידה וקיים. .4

 אספקה והתקנת ספחים וקטעי צנרת כנדרש. .5

 פירוק והרכבה מחדש של ברז שריפה  אם יש. .6

 ת הישנה.פירוק מד מים במערכ .7

            התקנת מד המים שפורק מהמערכת הישנה או מד מים חדש )אשר יסופק ע"י התאגיד                                                           .8

 ללא תשלום( או אשר יסופק ע"י הקבלן בתשלום.

עה עם גוון אספקה והתקנת קטעי צנרת, ספחים, נפלים, רקורדים וכו' כנדרש, כולל צבי .9

 עליון   כחול.

 גשר הארקה עשוי פלדה מגולוונת כולל מהדקים. .10

 החזרת מד המים הישן למחסן התאגיד במידה ויוחלט להחליפו בחדש. .11

רישום של מספר מד המים הישן, קריאתו הנוכחית, תאריך ההחלפה ומספר מד המים  .12

 החדש.

 ם.התחברות לצינורות קיימים בקרקע  לאספקה וגינון לפי הקיי .13

 תשלום עבור כל צנרת נוספת בקרקע לצורך העתקת המערכת יהיה בנפרד ולפי מ"א. .14

 תשלום עבור יציאה לגינון לרבות מגוף אלכסוני יהיה בנפרד. .15

ודת אבנים, ברז שריפה, שסתום אוויר כתשלום עבור שסתום אל חוזר, מז"ח, מסנן, מל .16

 יהיה בנפרד.

מ' מהצינור הראשי וקטע צינור  פלדה  2.5אורך . המחיר כולל קטע צינור פלדה אופקי ב 17  

 .אופקי )או צינור מי חומר  אחר( מהמערכת מדידה עד חיבור לקו המים הביתי ולא ישולם בנפרד
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 105פרט  -נקודת ניקוז  57.15.12

 

המחיר עבור נקודת ניקוז ישולם קומפלט לפי הקוטר המבוקש. המחיר כולל חיבור לקו ראשי, 

ואבזרים, קטעי צינור וריפ ראפ ו/או התחברות לשוחת ניקוז קיימת ו/או קולטן הרכבת ספחים 

 ניקוז קיים.

 עבור התקנת מגוף ושוחת מגוף ישולם בנפרד.

 

 בדיקת לחץ   57.15.13

 

המחיר עבור בדיקת קווים בלחץ )טסט( כמפורט לעיל יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות ולא 

בדיקות לחץ עבור כל הקטעים וכל הקווים במסגרת הפרויקט ישולם לקבלן בנפרד. הקבלן יבצע 

 ללא תלות במספר הבדיקות לחץ שיבוצעו במסגרת הפרויקט זאת בהתאם להנחיית המזמין. 

 

 ניקוי, שטיפה וחיטוי קווים  57.15.14

 

המחיר עבור ביצוע ניקוי, שטיפה וחיטוי הקווים )כולל בדיקות טיב המים ע"י משרד הבריאות( 

כלול במחיר הנחת הצינורות ולא ישולם לקבלן בנפרד. העבודה כוללת כל ההוצאות הנלוות יהיה 

כגון מחיר הכלור, משאבת מינון, צנרת עזר, ברזים, מגופים, עלות בדיקות טיב המים ע"י מעבדת 

 משרד הבריאות וכו'.

 

 עבודות חריגות 57.15.15

 

י בכתב הכמויות ולא נכללו בסעיפים במידה והקבלן יידרש לבצע עבודות אשר לא מצאו ביטו

שונים במפרט הטכני, יבוצע ניתוח מחיר המבוסס על סעיפיי מחירון המשכ"ל בתוקף פחות הנחה 

 והנחה כללית שמופיע בחוזה.  10%של 

במקרים שלא יימצאו סעיפים מתאימים במחירון המאושר ע"י המזמין התשלום יבוצע לפי מחיר 

בהנחה ספק לפי מחירון המפעל ממנו רוכש הקבלן את החומרים החומרים אותם הקבלן נדרש ל

ובתוספת שעות עבודה בפועל לפי מחיר המבוסס על סעיפיי מחירון המשכ"ל בתוקף  30%של 

 והנחה כללית שמופיע בחוזה.  10%פחות הנחה של 

 ניתוח מחיר יבוצע ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח והמתכנן לפני תחילת ביצוע העבודה.  

 

 שילוט 57.15.16

 

 כמפורט במפרט הטכני  לא תשולם לקבלן תרומה כלשהי.מטר  2X3בגודל עבור שלטים 

 מטר ישולם לקבלן בנפרד. 3X4עבור השלטים בגודל 

 .יםהתשלום כולל כל ההוצאות הקשורות בייצור, התקנה, קיבוע וצביעת השלט
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ים כולל בין היתר שיקום בגין העברת השלטים לא ישולם לקבלן בנפרד. מחיר העברת השלט

 השלט אחרי העברה כולל תיקוני פח, צבע וסידורי התקנה.

 .התאגיד לכל עבודה ועבודההשלט ומספר השלטים יקבע ע"י גודל 

 

 MADE-ASתכניות  57.15.17

 

עפ"י הנחיות )מפרט( לאופן הגשת תכניות  GISהמחיר בגין הכנת תכנית "לאחר ביצוע" בפורמט 

עותקים יהיה  3-ותכניות ב  PDF -ו  DWGשל  כולל קבצים ממוחשבים בפורמטעדות של התאגיד, 

 כלול במחיר הנחת הצינורות ולא ישולם לקבלן בנפרד.

 
 (.01.01.0293-01.01.0304לפי סעיפי כתב כמויות ) פתיחה ותיקון מדרכות וכבישים  57.15.18

 

המדרכה לאחר הנחת קווי  פתיחת האספלט בכביש ובמדרכה כלול במחיר תיקון  הכביש ו/או

 )החזרת השטח לקדמותו( וישולם לפי מ"א. 57.1.283-57.1.291המים לפי סעיפי כתב כמויות 

המחיר לניסור אספלט בכבישים ובמדרכות,  פירוק ריצוף קיים בכביש ובמדרכה, כלול במחיר 

לפי מ"א.  תיקון הכביש ו/או המדרכה לאחר הנחת קווי המים )החזרת השטח לקדמותו( וישולם

מחיר לתקון וציפוי אספלט וריצוף אבן משתלבת בתנאי שיבוצע ע"י הקבלן, יהיה לפי מטר אורך 

צינור  אולם בשום אופן לא מעבר למידות מומלצות של רוחב תעלה לפי סוג וקוטר הצינור ועומק 

 החפירה. 

צוף החסר לצורך לא ישולם לקבלן על הריצוף שישבר בזמן הפירוקים. על הקבלן להשלים את הרי

 החזרת השטח לקדמותו על חשבונו.

 התשלום יהיה לפי מחירי החוזה. 

במידה והחזרת השטח לקדמותו )אספלטים וריצופים( יבוצעו ע"י העירייה, ישולם לקבלן על 

 העבודה שבוצע לפי סעיפי כתב הכמויות בחוזה זה.

 

 פירוקים ועבודות עפר  57.15.19

 

פים לפי סוגיהם השונים, דשה וכו' )אספלט, בטון, מרצפות, מדרכה עבור פירוק אספלט,ריצו .1

מבטון, אבנים משתלבות( לא ישולם בנפרד ורואים אותם ככלולים בסעיפים שונים להנחת 

 הקווים במסגרת פרויקט זה.

 

 פירוק אבני שפה יימדד בנפרד לפי מ"א. . 2

פרד ורואים אותה ככלולה חפירה בכלי מכני מסוג שיקבע המפקח באתר לא תימדד בנ  .3

 במחיר הסעיפים להנחת הצנרת.

חפירות בעבודות ידיים לבורות גישוש, איתור קווי חשמל, בזק, מים וכו' לא ישולמו בנפרד  . 4

 ורואים אותם ככלולים בסעיפים שונים להנחת הקווים במסגרת פרויקט זה.

 

  החזרת שטח לקדמותו  57.15.20
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או מדרכת אספלט, פתיחת ותיקונן של כביש ו/או מדרכת ריצוף, פתיחת ותיקונן של כביש ו/

פתיחת ותיקונה של דרך מצעים, משטחי דשא, משטחי בטון, משטחי גרנולית וכו' נמדדים לפי 

 01.01.0304-01.01.0293סעיפי כתב כמויות מס' 

 הסעיפים כוללים עבודות כדלקמן:

שים ו/או ניסור ופירוק אספלט ו/או בטון ו/או גרנולית בכבי .1

 במדרכות ו/או במשטחי עבודה שונים.

פירוק ריצוף בכבישים ו/או במדרכות ו/או במשטחי עבודה  .2

 שונים.

 פירוק משטחי דשא ו/או משטחי מצעים שונים. .3

 סילוק פסולת ועודפי חפירה למקום מאושר ע"י המזמין בכתב. .4

החזרת שטח לקדמותו הכולל שתי שכבות מצע סוג א' בעובי  .5

ס"מ  20"א בכבישים ושכבת מצע אחד בעובי של ס"מ כ 20של 

 במדרכות, משטחי בטון ומשטחי מצעים.

ס"מ מעל שכבת המצע בכבישם  5שכבת חול בעובי של  .6

 ומדרכות מרוצפים.

ביצוע עבודות אספלט  וריצוף בכבישים ומדרכות בהתאם  .7

 לדרישות התכנון ומפרט הטכני )כולל משטחי בטון וגרנולית(.

 ותו.החזרת הדשה לקדמ .8

 

במידה והחזרת השטח לקדמותו לא יבוצע ע"י הקבלן באופן מלא ) לא יבוצע אספלט, ריצוף, 

 דשא וכו'(

ישולם לקבלן לפי סעיפים מתאימים בכתב הכמויות של החוזה לגבי כל סוגי העבודה בנפרד 

 שבוצעו ע"י הקבלן .

השטח יהיה מושלם כפי עם עזיבתו את השטח הן הפרטי והן הציבורי לאחר גמר ביצוע העבודה, 

 .שהיה לפני תחילת העבודה ונקי מכל פסולת

 

 ביצוע ריצופים לפי סוגיהם השונים )בטון, אבנים משתלבות( ישולם לפי מ"א צינור.

 ביצוע אספלטים ישולם לפי מ"א צינור.

ריצוף שבו מופיעות אבנים משתלבות באופן חלקי והשאר חומר אחר ייחשב כריצוף מאבנים 

 לצורך פירוק ולצורך הרכבה. משתלבות 

 

 המדידה והמחירים     57.15.20

 

  לא תשולם לקבלן כל תוספת למחיר עבור עבודות כדלקמן:    57.15.20.1

 

  ,קבלת אישורים הדרושים לביצוע העבודה לרבות עירייה, בזק, חברת חשמלHOT ,

 מקורות, סלקום, משטרה וכו'.
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  במידת הצורך. חלוקת פתקים המודיעים  על הפסקת מים 

 . 'הזמנת ליווי מפקח מטעם בזק, ח"ח, כבלים, סלקום, מקורות וכו 

 .ביצוע העבודה בשעות לא נוחות או בלילה 

  חפירה בידיים ו/או ביצוע "למדים" הנדרשים כתוצאה מחציית קווי בזק, כבלים או

 חשמל וכו'.

 .איחורים בעבודה כתוצאה מעמודי חשמל, טלפון ועצים 

 קדמותו החזרת המצב ל 

  .ביצוע הידוק מבוקר כולל הבאת חומר מילוי מבחוץ אם יש צורך 

  .תשלום עבור שרותי תכנון )תכנית הסדרי תנוע( כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד 

 

 

  :שולם לקבלן  תוספת למחיר עבורת    57.15.20.2 

 

 יוצגו ע"י הקבלן(.שכירת שוטרים להכוונה ושיטור )תשלום עפ"י חשבונית משטרת ישראל ש

  .צילום  קווי המים לא כלול במחירי היחידה וישולם בנפרד 

על הקבלן להזמין מעבדה מוסמכת שקיבלה הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת 

 מעבדות.

 

 טבלת הקנסות 57.15.20.3
 

גובה הקנס       מס'                                              נושא הקנס                             
 בש"ח

 
  2000(     57.05.5.                   אי ניקוי שטח העבודה בסיום יום עבודה   )סעיף 1
      2000(               00.22.                  אי ביצוע סילוק פסולת לאתר מאושר )סעיף 2
  2000                      (  00.30.                 אי טאטוא השטח מדי יום ביומו )סעיף 3
 5000   .                 אי דיווח לתושבים על סגירת מים                                     4
 .                עבודה בשטח ללא תכנית הסדרי תנוע מאושרת                          5

 ליום ₪ 5000                                                     וללא אישור משטרה                         
 ליום₪ 5000            .                התחלת ביצוע העבודה ללא תאום עם בזק, ח"ח וכו'    6
 ש"ח 2000                                              .                אי ציות להוראות מנהל/מפקח7

      הפרת חוזה(-)אחרי אזהרה שלישית                   
 ליום  ₪ 2000     .                אי עמידה ללא סיבה מאושרת ביומן בלו"ז לביצוע העבודה  8
       ליום                                                ₪ 250    .               אי ההצבתו של שילוט בגודל המתאים ובמקום המאושר       9
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 מסמך יב'
 כתב כמויות 
 

 מחירי היחידה

 

 את  סעיפי העבודה ומחירי היחידה יש לקרוא יחד עם תאור העבודה והמפרט הטכני המיוחד.

רואים את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט מסמכי החוזה, 

 מת הכמויות מחירים.כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים ברשי

הדגשת פרט מסוים הכלול בתיאורים תמציתיים אלה, בסעיף כלשהו, ברשימת הכמויות אין 

 בכוחו לגרוע מאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו או אחרת חסרה.

בעל ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש 

יש עם ההצעה, אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה. אין להוסיף כל הערה או להג

תיקון ברשימת הסעיפים ומחירי היחידה. בנוסח למילוי ההצעה על גבי חבורת המכרז, ימלא 

הקבלן את ההצעה על גבי דיסקטים בתכנה "בנארית". הדיסקטים יימסרו למזמין העבודה  

 ה. במועד הגשת ההצעה הכתוב

 

 על בעל ההצעה לא לשנות  את מחירי היחידה  ליד כל סעיף.

על בעל ההצעה לתת הנחה בלבד במחיר באחוזים לסה"כ המחיר המופיע בדף האחרון של 

 רשימת הסעיפים ומחירי היחידה לפני המע"מ.

 

רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים בחוזה זה על כל 

כיו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי מסמ

התנאים הנזכרים באותם מסמכים, על כל פרטיהם, אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו  

 לא ישמש כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

ף כלשהו, לפי רשימת אם לא צוין במפורש ברשימת הכמויות, יראו את המחיר המוצע בעד סעי 

 הכמויות ומחיר החוזה כולו ככוללים את ערך:

 

כל החומרים הדרושים כולל הפחת, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב, בין אם  א. 

 נכללו במסמכי המכרז/חוזה או לאו.

 

כל העבודה הדרושה לרבות ניהול העבודה בפיקוח המקצועי, לשם היצוע מושלם של כל  ב. 

עיף בהתאם לתנאי החוזה ובכלל זה גם עבודות לוואי ועזר הנזכרות בפרט ו/או ס

 המשתמעות ממנו.

 

שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, מבנים ארעיים וכל ציוד אחר,  ג. 

לרבות הוצאתם, הרכבתם, אחזקתם במקום העבודה ופירוקם בגמר העבודה, הוצאות 

 מנים, סיכה ושכר נהגים, מכונאים וכו'.לתיקונים, דלק, ש

  

הובלת חומרים וציוד למקום העבודה, לרבות החזרת הציוד, ובכלל העמסתם ופריקתם וכן  ד. 
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 הסעת העובדים למקום העבודה וממנו.

 

 אחסנת חומרים וציוד ושכר המחסנאים והרשמים. ה. 

 

ר כולל אחזקתם במצב תקין, כל עבודות בעלות אופי ארעי באתר הבנייה כגון: מבני עז ו. 

ניקוז זמני, הקמת פיגומים, עבודת אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע, מדידות, סימון, צנרת 

וחיבורי בתים, ביוב ודלוחין זמניים, צינורות זמניים למכלי מים, גידור זמני ואמצעי 

וק עודפי בטיחות אחרים, הגנה וכיבוי חלקי למבנים, סילוק מי גשם והגנה משיטפונות, סיל

 חומרים ופסולת מאתרי בניה.

 

 שכר שומרים והוצאות שמירה אחרות. ז. 

 

 תשלומים בעד מים וחשמל לבניה. ח. 

 

 אספקת דגמים לבדיקות ואישורים. ט. 

 

 הוצאות תיקונים בתקופת הבדק. י. 

 

 תיאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח. יא. 

 

לתיים ומסים מוניציפאליים החלים על הקבלן, דמי ביטוח למיניהם, ערבויות, מסים ממש יב. 

מסים לקרנות והטבות סוציאליות, הקצבות לנזיקין ופיצויים של נזיקין למיניהם, כמפורט 

 בתנאי החוזה, מס קנייה, מכס, בלו, וכל ההיטלים האחרים המתחייבים לפי החוק.

ורות איתם ו/או כל יתר ההוצאות באתר הבניה שתנאי החוזה מחייבים אותו ו/או קש יג. 

 הנובעות מהן ישירות ועקיפות, מוקדמות ומקריות.

 הוצאות כלליות של הקבלן. יד. 

 

 הוצאות מימון ורווח. טו. 

  

כל פרט המסומן בתכניות ואינו כלול ברשימת הכמויות ייראה ככלול במחירים שיוצעו ע"י 

ינו מסומן בתכניות, יראה הקבלן, כמו כן, כל סעיף הכלול בתיאור הטכני וברשימת הכמויות וא

 ככלול במחירים שיוצעו ע"י הקבלן.

 

הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות אינן אלא  מטר ו/או יחידה בלבד של כמויות העבודה, ואין 

 לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

ת. הקבלן חייב להודיע ולאפשר מדידת הכמויות בכמויות שבוצעו למעשה תקבענה על סמך מדידו

טרם כיסה חלק מסוים מהעבודה. לא עשה כך, עליו יהיה להסיר את הכיסוי ולנקוט באמצעים 

 הדרושים כדי לאפשר מדידה תקינה של כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות.
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קבלן לספק על המדידות תירשמנה בדפי מדידות ותיחתמנה ע"י בא כוח במזמין והקבלן. על ה

 חשבונו את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות.

 

אם תוך בדיקת ההצעות על ידי המהנדס תתגלינה טעויות בכפל או בסיכום, יראה המהנדס את 

 מחירי היחידה כנכונים ויתקן את הסכומים בהתאם.

 

ל סעיפים קיימים המזמין רשאי לשנות את הכמות המופיעה בכל סעיף בכתב הכמויות, יכול לבט

 וזה מבלי שלקבלן תהיה דרישה לשינוי במחיר עקב זה.

 

    

 

 

  __________                                                          ________________ 

 חותמת התאגיד                                                                  חתימת הקבלן     



57 
 

 

                                                                                     

 רשימת הפרטים הסטנדרטיים

 

 מס' הפרט נושא הפרט הסטנדרטי 

 101 אוגן מחוייץ .1

 102 גשור לאביזרים .2

 103 עטיפת בטון לצינור .3

 105 ניקוז לצינור מים .4

 108 פקיחציית כביש ע"י קדוח או .5

 109 הכנה לחיבור .6

 111 3ברז כיבוי " .7

 116 תא השקטה יצוק .8

 122 ברז כיבוי משולב עם שסתום אווי .9

 123 הכנה לחיבור כפול למגרש .10

 124 חתך טיפוסי לתעלות .11

 133 חיבור לגינון .12

 134 חיבור בית בודד )כללי( .13

 141 חיבור בית כפול .14

 142 בית בודדחיבור  .15

 146 חיבור בית כפול )סולם( .16

 154 תא אוולי מיצקת עבור מגוף טריז .17

 174 מדי מים 4 –חיבור בית סולם  .18

 181 1חיבור בית בודד מד מים " .19

 186 שסתום מדף לצינור ניקוז .20

 225 2חיבור בית בודד עם ברז כיבוי " .21

 240                          1 ½חיבור בית כפול, מד מים  " .22

 241 3הכנה לחיבור בית בודד " .23
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40.06.0253
,

,
     23.00    23.00     1.00

40.06.0254

,
     16.00    16.00     1.00

40.06.0255
//WS)(/

     36.00    36.00     1.00

-03 40.06.0256
03/05/52

    149.00   149.00     1.00

     49.00    49.00     1.00 02/01" 40.06.0258

     56.00    56.00     1.00 02/01" 40.06.0259
 15,610.00 60.04.80

015/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
015     :'

80

 15,610.00

     69.00    69.00     1.00 ' )/( 40.06.0260

     75.00    75.00     1.00 05/02/01 40.06.0261

06/52/51") 40.06.0262
    110.00   110.00     1.00 (

    113.00   113.00     1.00 "4 40.06.0263

001/02/01" 40.06.0264
     77.00    77.00     1.00

      5.00     5.00     1.00 40.06.0284

     33.00    33.00     1.00 01/02" 40.06.0287

     33.00    33.00     1.00 01/02" 40.06.0288

55/54/51 40.06.0331
    150.00   150.00     1.00 ' "

40.06.0339
03"01"

     62.00    62.00     1.00 .

40.06.0340
03"01"

     62.00    62.00     1.00 .
 16,399.00 "60.04

 16,399.00 "04-
016/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
016     :'

80

15-

00.150.15

:

.
/.

"00.150.15

10.15

      6.00     6.00     1.00 " 5" 51.01.0006

5" 51.01.0007
     10.00    10.00     1.00 " 01"

"" 51.01.0008
     16.00    16.00     1.00 " 01"02"

"" 51.01.0009
     23.00    23.00     1.00 " 02"03"

) 51.01.0010
     51.00    51.00     1.00 ' (

    148.00   148.00     1.00 ' / 51.01.0011

    104.00   104.00     1.00 ' 51.01.0012

    260.00   260.00     1.00 ' 51.01.0013

51.01.0014
    473.00   473.00     1.00 ' .

    160.00   160.00     1.00 ' 51.01.0015

/) 51.01.0016
    199.00   199.00     1.00 ' (

/) 51.01.0017
    397.00   397.00     1.00 ' ()(

     48.00    48.00     1.00 51.01.0018

  1,895.00 10.15.80
017/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
017     :'

80

  1,895.00

/ 51.01.0019

     95.00    95.00     1.00

W 51.01.0020
     29.00    29.00     1.00

W 51.01.0021
     38.00    38.00     1.00

: 51.01.0022
    122.00   122.00     1.00 ' ,,,'

: 51.01.0023
,,'

    218.00   218.00     1.00 '

     62.00    62.00     1.00 51.01.0030

51.01.0032
    520.00   520.00     1.00 '

/ 51.01.0038
    251.00   251.00     1.00 '

    251.00   251.00     1.00 ' " 51.01.0039

51.01.0056
     14.00    14.00     1.00 "

51.01.0057
     17.00    17.00     1.00 "

51.01.0058
/

     23.00    23.00     1.00 "

51.01.0059
     43.00    43.00     1.00 "

51.01.0060
     12.00    12.00     1.00

51.01.0061
     16.00    16.00     1.00

51.01.0062
     23.00    23.00     1.00
  3,629.00 10.15.80

018/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
018     :'

80

  3,629.00

51.01.0063
     48.00    48.00     1.00

01 51.01.0064
     48.00    48.00     1.00 " "

51.01.0065
    172.00   172.00     1.00 01"

51.01.0066
     68.00    68.00     1.00 " 01"51"

51.01.0067
01"51"

    194.00   194.00     1.00

51.01.0068
     90.00    90.00     1.00 " 51"02"

51.01.0069
51"02"

    215.00   215.00     1.00

51.01.0080

     95.00    95.00     1.00 "

51.01.0082
    185.00   185.00     1.00

    260.00   260.00     1.00 " 51.01.0084

) 51.01.0086
"""(

  4,163.00 4,163.00     1.00 '

"" 51.01.0087
"

  3,642.00 3,642.00     1.00 ' "",

), 51.01.0088
    568.00   568.00     1.00 ' ,(,"

51.01.0094
    473.00   473.00     1.00 '

 13,850.00 10.15.80
019/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
019     :'

80

 13,850.00

"2 51.01.0096
     23.00    23.00     1.00

"3"4 51.01.0097

     28.00    28.00     1.00

"6"8 51.01.0098

     32.00    32.00     1.00

-"01"21 51.01.0099

     43.00    43.00     1.00

01" 51.01.0109
     10.00    10.00     1.00

01" 51.01.0110
     13.00    13.00     1.00

, 51.01.0112
      3.00     3.00     1.00 "

, 51.01.0113
3'501"

)(
    148.00   148.00     1.00 '

, 51.01.0114
3'0102"

)(
    284.00   284.00     1.00 '

, 51.01.0115
3'6'

0102")
    416.00   416.00     1.00 ' (

, 51.01.0116
3'6'

0203")
    568.00   568.00     1.00 ' (

 15,418.00 10.15.80
020/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
020     :'

80

 15,418.00

, 51.01.0117
3'6'

0304")
(

    728.00   728.00     1.00 '

, 51.01.0118
6'03

04")
    936.00   936.00     1.00 ' (

, 51.01.0119
6'04

")(
  1,135.00 1,135.00     1.00 '

51.01.0120
,,

  2,081.00 2,081.00     1.00 ' /",

    141.00   141.00     1.00 ' "6 51.01.0121

    208.00   208.00     1.00 ' "6 51.01.0122

     29.00    29.00     1.00 // 51.01.0123

51.01.0124
05",

    113.00   113.00     1.00 '

)( 51.01.0125

     31.00    31.00     1.00 "

)( 51.01.0127
,

,,,"

".

/

     90.00    90.00     1.00 "

     58.00    58.00     1.00 " 51.01.0128

51.01.0129
    316.00   316.00     1.00 '
 21,284.00 10.15.80

021/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
021     :'

80

 21,284.00

51.01.0130
    813.00   813.00     1.00 '

51.01.0131
    331.00   331.00     1.00 '

    596.00   596.00     1.00 ' 51.01.0132

"2 51.01.0133
    208.00   208.00     1.00 '

51.01.0134
,

    936.00   936.00     1.00 '

51.01.0135

  1,324.00 1,324.00     1.00 '

51.01.0136
    260.00   260.00     1.00 '

"" 51.01.0137
     14.00    14.00     1.00 '

/ 51.01.0153
,,

.
     93.00    93.00     1.00 "

 25,859.00 "10.15

30.15

'15,25

', 51.03.0310
    117.00   117.00     1.00 "

', 51.03.0311
     99.00    99.00     1.00 "

', 51.03.0320
    104.00   104.00     1.00 "

', 51.03.0330
     72.00    72.00     1.00 "

    392.00 30.15.80
022/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
022     :'

80

    392.00

, 51.03.0335
    104.00   104.00     1.00 "

"4/3, 51.03.0339
     86.00    86.00     1.00 "

"2-"4/3, 51.03.0340
     77.00    77.00     1.00 "

' 51.03.0350
    144.00   144.00     1.00 " .

    135.00   135.00     1.00 " "' 51.03.0410

)""( 51.03.0510
     95.00    95.00     1.00 "
  1,033.00 "30.15

40.15

)( 51.04.0202
      2.00     2.00     1.00 " 05.0"/"

      3.00     3.00     1.00 " )(1"/" 51.04.0203

3", 51.04.0300
     29.00    29.00     1.00 " "2/1

4", 51.04.0301
     35.00    35.00     1.00 " "2/1

4", 51.04.0302
     32.00    32.00     1.00 " "4/3

/5 51.04.0303
     39.00    39.00     1.00 " ","4/3

/5 51.04.0304
     41.00    41.00     1.00 " ","1

/6 51.04.0305
     42.00    42.00     1.00 " ","4/3

/6 51.04.0306
     45.00    45.00     1.00 " ","1

/6 51.04.0307
     47.00    47.00     1.00 " ","5.1
    315.00 40.15.80

023/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
023     :'

80

    315.00

/7 51.04.0308
     49.00    49.00     1.00 " ","1

/7 51.04.0309
     51.00    51.00     1.00 " ","5.1

/8 51.04.0310
     56.00    56.00     1.00 " ","5.1

4", 51.04.0314
     41.00    41.00     1.00 " "8/3

4", 51.04.0315
     41.00    41.00     1.00 " "2/1

5", 51.04.0316
     45.00    45.00     1.00 " "2/1

    315.00   315.00     1.00 "2/1 51.04.0318

    297.00   297.00     1.00 "4/3 51.04.0319

    324.00   324.00     1.00 "1 51.04.0320

51.04.0322
    -40.00   -40.00     1.00 )'(

51.04.0355

    131.00   131.00     1.00 "

     67.00    67.00     1.00 " 51.04.0426

4' 51.04.0427
21"""

5.0',"
    153.00   153.00     1.00 "

4' 51.04.0428
8"21"

,""5.0
',"

    243.00   243.00     1.00 "
  2,088.00 "40.15

 28,980.00 "15-
163,423.00 "

024/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
024     :'

31

10

10.10
8")(

)'421,421'
133, 134, 181, 185, 105, 109, 111, 122,

,241,141'

04"2/1 01.01.0002

3-CPA05.1',
     85.00    85.00     1.00 .

04"4/3 01.01.0004

3-CPA05.1',
     91.00    91.00     1.00 .

04"1 01.01.0006

3-CPA05.1',
     98.00    98.00     1.00 .

04"5.1 01.01.0008

3-CPA05.1',
    110.00   110.00     1.00 .

011" 01.01.0009
,...,

.
     81.00    81.00     1.00 '152.

04"2 01.01.0010

3-CPA05.1',
    142.00   142.00     1.00 .

"1..52.3" 01.01.0011

     98.00    98.00     1.00 00.1'

"5.1..52.3" 01.01.0012

3-CPA"
    110.00   110.00     1.00 05.1',.

    815.00 10.10.31
025/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
025     :'

31

    815.00

"2..56.3" 01.01.0014

3-CPA"
    142.00   142.00     1.00 05.1.

"3.."23/5 01.01.0016

3-CPA"
    198.00   198.00     1.00 05.1.

"6.."23/5 01.01.0020

3-CPA"
    293.00   293.00     1.00 05.1,.

"8.."23/5 01.01.0022

3-CPA"
    346.00   346.00     1.00 05.1,.

"2.."23/5 01.01.0024

    144.00   144.00     1.00 05.1,.

"3.."23/5 01.01.0026

)(05.1,
    249.00   249.00     1.00 .

"4.."23/5 01.01.0028

)(05.1,
    256.00   256.00     1.00 .

"4.."61/3 01.01.0029

)(05.1,
    268.00   268.00     1.00 .

"6.."23/5 01.01.0030

)(05.1,
    351.00   351.00     1.00 .

"6.."61/3 01.01.0031

)(05.1,
    374.00   374.00     1.00 .

  3,436.00 10.10.31
026/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
026     :'

31

  3,436.00

"8.."23/5 01.01.0032

)(05.1,
    392.00   392.00     1.00 .

"2.."23/5 01.01.0033

+
)(1.05

    178.00   178.00     1.00 ,))4-CPA

"3.."23/5 01.01.0034

+
)(1.05

    249.00   249.00     1.00 ,))4-CPA

"4.."23/5 01.01.0036

+
)(1.05

    300.00   300.00     1.00 ,))4-CPA

"6.."23/5 01.01.0038

+
)(1.05

    379.00   379.00     1.00 ,))4-CPA

"8.."23/5 01.01.0040

+
)(1.05

    436.00   436.00     1.00 ,))4-CPA

"4.."61/3 01.01.0042

3-CPA"
    248.00   248.00     1.00 05.1.

"6.."61/3 01.01.0044

3-CPA"
    329.00   329.00     1.00 05.1

  5,947.00 10.10.31
027/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
027     :'

31

  5,947.00

"8.."61/3 01.01.0046

3-CPA"
    376.00   376.00     1.00 05.1.

"4.."61/3 01.01.0048

    275.00   275.00     1.00 05.1,.

"6.."61/3 01.01.0050

    374.00   374.00     1.00 05.1,.

"8.."61/3 01.01.0052

)(05.1,
    410.00   410.00     1.00 .

"4.."61/3 01.01.0054

+
)(1.05

    318.00   318.00     1.00 ,))4-CPA

"6.."61/3 01.01.0056

+
)(1.05

    396.00   396.00     1.00 ,))4-CPA

"8.."61/3 01.01.0058

+
)(1.05

    455.00   455.00     1.00 ,))4-CPA

01.01.0059
     34.00    34.00     1.00 "2-"8.

01.01.0060
     16.00    16.00     1.00 "45.0.

01.01.0062
     24.00    24.00     1.00 "6-"85.0.

  8,625.00 10.10.31
028/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
028     :'

31

  8,625.00

"4/3 01.01.0063
04

3-CPA"
",

     76.00    76.00     1.00 .

"1 01.01.0064
04

3-CPA"
",

     87.00    87.00     1.00 .

"5.104 01.01.0066

3-CPA
"",

     98.00    98.00     1.00 .

"204 01.01.0068

3-CPA
"",

    122.00   122.00     1.00 .

"3.."23/5 01.01.0070

3-CPA
"",

    196.00   196.00     1.00 .

"4.."23/5 01.01.0072

3-CPA
""

    224.00   224.00     1.00 .

"4.."61/3 01.01.0073

3-CPA
""

    241.00   241.00     1.00 .

"6.."23/5 01.01.0074

3-CPA
"",

    280.00   280.00     1.00 .

  9,949.00 10.10.31
029/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
029     :'

31

  9,949.00

"6.."61/3 01.01.0075

3-CPA
"",

    285.00   285.00     1.00 .

"8.."23/5 01.01.0076

3-CPA
"",

    326.00   326.00     1.00 .

"8.."61/3 01.01.0077

3-CPA
"",

    351.00   351.00     1.00 .

0123" 01.01.0078
     95.00    95.00     1.00 5.1'

0105" 01.01.0079
    112.00   112.00     1.00 51'

0157" 01.01.0088
    133.00   133.00     1.00 5.1',.

0109" 01.01.0089
    155.00   155.00     1.00 5.1',.

01011" 01.01.0090
    173.00   173.00     1.00 5.1',.

01061" 01.01.0091
    243.00   243.00     1.00 5.1',.

01002" 01.01.0092
    318.00   318.00     1.00 5.1',.

2123" 01.01.0093
    104.00   104.00     1.00 5.1'

2105" 01.01.0094
    121.00   121.00     1.00 5.1'

2157" 01.01.0103
    144.00   144.00     1.00 5.1',.

 12,509.00 10.10.31
030/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
030     :'

31

 12,509.00

2109" 01.01.0104
    167.00   167.00     1.00 5.1',.

21011" 01.01.0105
    183.00   183.00     1.00 5.1',.

21061" 01.01.0106
    266.00   266.00     1.00 5.1',.

21002" 01.01.0107
    318.00   318.00     1.00 5.1',.

5123" 01.01.0108
     67.00    67.00     1.00 5.1',.

5104" 01.01.0110
     78.00    78.00     1.00 5.1',.

"4.."23/5 01.01.0111

3-CPA"
    230.00   230.00     1.00 05.1,.

5105" 01.01.0112
     95.00    95.00     1.00 5.1',.

5136" 01.01.0114
    122.00   122.00     1.00 5.1',.

5157" 01.01.0116
    143.00   143.00     1.00 5.1',.

5109" 01.01.0118
    169.00   169.00     1.00 5.1',.

51011" 01.01.0120
    191.00   191.00     1.00 5.1',.

51061" 01.01.0122
    278.00   278.00     1.00 5.1',.

51002" 01.01.0124
    333.00   333.00     1.00 5.1',.

0010157" 01.01.0126
5.1',

    121.00   121.00     1.00 .

 15,270.00 10.10.31
031/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
031     :'

31

 15,270.00

0010109" 01.01.0127
5.1',

    133.00   133.00     1.00 .

00101011" 01.01.0128
5.1',

    143.00   143.00     1.00 .

00101521" 01.01.0129
5.1',

    149.00   149.00     1.00 .

00101041" 01.01.0130
5.1',

    154.00   154.00     1.00 .

00101061" 01.01.0131
5.1',

    165.00   165.00     1.00 .

00101081" 01.01.0132
5.1',

    180.00   180.00     1.00 .

00101002" 01.01.0133
5.1',

    196.00   196.00     1.00 .

0015.2157" 01.01.0135
5.1',

    124.00   124.00     1.00 .

0015.2109" 01.01.0136
5.1',

    138.00   138.00     1.00 .

0015.21011 01.01.0137
"5.1',

    149.00   149.00     1.00 .

0015.21521 01.01.0138
"5.1',

    157.00   157.00     1.00 .

0015.21041 01.01.0139
"5.1',

    165.00   165.00     1.00 .

 17,123.00 10.10.31
032/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
032     :'

31

 17,123.00

0015.21061 01.01.0140
"5.1',

    176.00   176.00     1.00 .

0015.21081 01.01.0141
"5.1',

    191.00   191.00     1.00 .

0015.21002 01.01.0142
"5.1',

    203.00   203.00     1.00 .

0016102" 01.01.0150
     37.00    37.00     1.00 5.1',.

0016152" 01.01.0151
     42.00    42.00     1.00 5.1',.

0016123" 01.01.0152
     51.00    51.00     1.00 5.1',.

0016104" 01.01.0153
     64.00    64.00     1.00 5.1',.

0016105" 01.01.0154
     69.00    69.00     1.00 5.1',.

0016136" 01.01.0155
     95.00    95.00     1.00 5.1',.

0016157" 01.01.0156
    133.00   133.00     1.00 5.1',.

0016109" 01.01.0157
    143.00   143.00     1.00 5.1',.

00161011" 01.01.0158
    154.00   154.00     1.00 5.1',.

00161521" 01.01.0159
    165.00   165.00     1.00 5.1',.

00161041" 01.01.0160
    176.00   176.00     1.00 5.1',.

00161061" 01.01.0164
5.1',

    191.00   191.00     1.00 .

 19,013.00 10.10.31
033/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
033     :'

31

 19,013.00

00161002" 01.01.0165
5.1',

    215.00   215.00     1.00 .

01.01.0170
"20.15.1

     -1.00    -1.00     1.00

01.01.0172
"2"40.1

     -2.00    -2.00     1.00 5.1

01.01.0174
"4"80.1

     -4.00    -4.00     1.00 5.1

"2 01.01.0210
    176.00   176.00     1.00 ' .

"2 01.01.0211
"6

,,,
,

    293.00   293.00     1.00 '

"2 01.01.0212
"01-"8

,,,
,

    489.00   489.00     1.00 '

"2 01.01.0213
"01

,,,
,

    686.00   686.00     1.00 '

"3-"4 01.01.0214
"01

,,,
,

    881.00   881.00     1.00 ' .

"3-"4 01.01.0215
"01

,,,
,

  1,175.00 1,175.00     1.00 ' .

 22,921.00 10.10.31
034/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
034     :'

31

 22,921.00

"6-"8 01.01.0216

,,,
,

  1,321.00 1,321.00     1.00 ' .

01.01.0218
"2EP01

57-36",,

)
     85.00    85.00     1.00 (.

""4EP 01.01.0220
    101.00   101.00     1.00 011"

01.01.0222
    148.00   148.00     1.00 ' "2,.

01.01.0224
    392.00   392.00     1.00 ' "4-"3,.

01.01.0225
    782.00   782.00     1.00 ' "8-"6,.

"1 01.01.0227
    114.00   114.00     1.00 ' /

"1"2 01.01.0228
    152.00   152.00     1.00 ' /

"3-"4 01.01.0229
    190.00   190.00     1.00 ' /

"6-"8 01.01.0230
    213.00   213.00     1.00 ' /

"13 01.01.0231
'

,,,
    1.00 ' .

"5.1 01.01.0232
3'

,,,
    994.00   994.00     1.00 ' .

 27,413.00 10.10.31
035/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
035     :'

31

 27,413.00

"23' 01.01.0234

,,,
  1,058.00 1,058.00     1.00 ' .

"33' 01.01.0236

,,,
  1,739.00 1,739.00     1.00 ' .

"43' 01.01.0238

,,,
  1,979.00 1,979.00     1.00 ' .

"5.1 01.01.0240
3'

,,"1-2,
  1,539.00 1,539.00     1.00 ' .

"23' 01.01.0242
,

,"5.1-2,
  1,868.00 1,868.00     1.00 ' .

"33' 01.01.0244
,

,"2-2,
  2,418.00 2,418.00     1.00 ' .

"43' 01.01.0245
,

,"3-2,
  2,638.00 2,638.00     1.00 ' .

"1,2 01.01.0246
"1,'

)(,
3'

  1,406.00 1,406.00     1.00 ' 3'"".

"5.1, 01.01.0247
2"5.1,

')(,
3'

  1,773.00 1,773.00     1.00 ' 3'"".

 43,831.00 10.10.31
036/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
036     :'

31

 43,831.00

"2,2 01.01.0248
"2,'

)(,
3'

  2,077.00 2,077.00     1.00 ' 3'"".

"4/3,2 01.01.0249
"4/3,'

)(,
3'

  1,223.00 1,223.00     1.00 ' 3'"".

"1,2 01.01.0250
"1,'

)(,
3'

  1,406.00 1,406.00     1.00 ' 3'"".

"1) 01.01.0251
(,2"1
,')
(,3'

3'""
  1,829.00 1,829.00     1.00 ' .

"5.1,2 01.01.0252
"5.1,'

)(,
3'

  1,712.00 1,712.00     1.00 ' 3'"".

"5.1) 01.01.0253
(,2"5.1
,')
(,3'

3'""
  2,201.00 2,201.00     1.00 ' .

"2,2 01.01.0254
"2,'

)(,
3'

  2,077.00 2,077.00     1.00 ' 3'",.

 56,356.00 10.10.31
037/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
037     :'

31

 56,356.00

"2) 01.01.0255
(,2"2
,')
(,3'

3'",
  2,934.00 2,934.00     1.00 ' .

/ 01.01.0256
"2""/

    291.00   291.00     1.00 ' 3',"3"2

"3,2 01.01.0257
"3,'

)(,
3'

  4,155.00 4,155.00     1.00 ' 3'"".

"3) 01.01.0258
(,2"3
,')
(,3'

3'""
  7,331.00 7,331.00     1.00 ' .

"4,2 01.01.0259
"4,'

)(,
3'

  5,743.00 5,743.00     1.00 ' 3'"".

"4) 01.01.0260
(,2"3
,')
(,3'

3'""
  8,613.00 8,613.00     1.00 ' .

, 01.01.0261

    419.00   419.00     1.00 ' "

"4/3 01.01.0262
    -71.00   -71.00     1.00 ' .

"1 01.01.0263
   -130.00  -130.00     1.00 ' .

"5.1 01.01.0264
   -197.00  -197.00     1.00 ' .
 85,444.00 10.10.31

038/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
038     :'

31

 85,444.00

"2 01.01.0266
   -277.00  -277.00     1.00 ' .

"4/3 01.01.0268
    272.00   272.00     1.00 ' "4/3)(.

"1 01.01.0269
    341.00   341.00     1.00 ' "1)(.

"5.1 01.01.0270
    508.00   508.00     1.00 ' "5.1)(.

"2 01.01.0271
    888.00   888.00     1.00 ' "2)(.

01.01.0272
-"1

    191.00   191.00     1.00 ' .

)(, 01.01.0273
    253.00   253.00     1.00 ' .3/4"-1"

)(, 01.01.0274
    381.00   381.00     1.00 ' .1.5"

)(, 01.01.0276
    571.00   571.00     1.00 ' .2"

    759.00   759.00     1.00 ' )(,"3. 01.01.0278

    887.00   887.00     1.00 ' )(,"4. 01.01.0280

  1,141.00 1,141.00     1.00 ' )(,"6. 01.01.0282

  1,521.00 1,521.00     1.00 ' )(,"8. 01.01.0284

"",409 01.01.0285
,)(,

    678.00   678.00     1.00 ' "2.

"",409 01.01.0286
,/)

  1,086.00 1,086.00     1.00 ' (,"3.

"",409 01.01.0288
,)(,

  1,642.00 1,642.00     1.00 ' "4.

 96,286.00 10.10.31
039/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
039     :'

31

 96,286.00

"",409 01.01.0290
,)(,

  2,171.00 2,171.00     1.00 ' "6.

"",409 01.01.0292
,)(,

  3,811.00 3,811.00     1.00 ' "8.

01.01.0293

     45.00    45.00     1.00

/ 01.01.0294
     77.00    77.00     1.00

01.01.0295
     66.00    66.00     1.00

/ 01.01.0296
     62.00    62.00     1.00

/ 01.01.0297
    136.00   136.00     1.00

// 01.01.0298
/'

    153.00   153.00     1.00

/ 01.01.0299
     26.00    26.00     1.00

// 01.01.0300
/

5.0
     36.00    36.00     1.00 '

/ 01.01.0301
/

     64.00    64.00     1.00 5.0'

01.01.0302
.5'

)(,
     42.00    42.00     1.00 .

102,975.00 10.10.31
040/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
040     :'

31

102,975.00

" 01.01.0303
"21-"8

.
"

,.)
    841.00   841.00     1.00 +(

" 01.01.0304
"81-"41
.

"
,

    998.00   998.00     1.00 .)+(

" 01.01.0305
"42.

,,,
'.

  3,470.00 3,470.00     1.00

" 01.01.0306
"82-"62.

,,
,'

  4,329.00 4,329.00     1.00

" 01.01.0307
"23-"03.

,,
,'.

  5,753.00 5,753.00     1.00

)( 01.01.0311
005"

  2,966.00 2,966.00     1.00 '

" 01.01.0317
"63.

,,,
'.

  6,487.00 6,487.00     1.00 "

" 01.01.0318
"04.

,,
,'.

  7,509.00 7,509.00     1.00

135,328.00 10.10.31
041/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
041     :'

31

135,328.00

" 01.01.0335
"42-"02
.

"
,.)

  1,258.00 1,258.00     1.00 +(

" 01.01.0346
"82-"62
.

"
,.)

  1,472.00 1,472.00     1.00 +(

""21-"8 01.01.0347
.,
,,

'.
  1,120.00 1,120.00     1.00 .

""81-"41 01.01.0348
.,
,,

'.
  1,426.00 1,426.00     1.00 .

""42-"02 01.01.0349
.,
,,

'.
  1,626.00 1,626.00     1.00 .

""82-"62 01.01.0350
.,
,,

'.
  1,938.00 1,938.00     1.00 .

""23-"03 01.01.0351
.,
,,

'.
  2,549.00 2,549.00     1.00 .

146,717.00 10.10.31
042/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
042     :'

31

146,717.00

""63-"43 01.01.0352
.,
,,

'.
  3,014.00 3,014.00     1.00 .

""04-"83 01.01.0353
.,
,,

'.
  3,614.00 3,614.00     1.00 .

""44-"24 01.01.0354
.,
,,

'.
  4,217.00 4,217.00     1.00 .

01.01.0359
     42.00    42.00     1.00 36"

01.01.0360
     79.00    79.00     1.00 011"

01.01.0361
     93.00    93.00     1.00 061"

01.01.0362
    106.00   106.00     1.00 522"

01.01.0363
    145.00   145.00     1.00 082"

01.01.0364
"6,

    -78.00   -78.00     1.00

01.01.0365
"21-"8,

   -134.00  -134.00     1.00

01.01.0366
"81-"41,

   -190.00  -190.00     1.00

"42 01.01.0367
-"02,

   -239.00  -239.00     1.00

157,386.00 10.10.31
043/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
043     :'

31

157,386.00

01.01.0368
"82-"62,

   -365.00  -365.00     1.00

01.01.0369
"23-"03,

   -510.00  -510.00     1.00

01.01.0370
"63-"43,

   -613.00  -613.00     1.00

01.01.0371
"04-"83,

   -711.00  -711.00     1.00

01.01.0372
"44-"24,

   -811.00  -811.00     1.00

01.01.0373
     48.00    48.00     1.00 ' "4-"3.

01.01.0374
     81.00    81.00     1.00 ' "8-"6.

01.01.0375
     95.00    95.00     1.00 ' "21-"01.

01.01.0377
    113.00   113.00     1.00 ' "61-"41.

"2 01.01.0378
    101.00   101.00     1.00 " .

, 01.01.0388
    974.00   974.00     1.00 " ,.

01" 01.01.0389
1"""

      4.00     4.00     1.00

01.01.0390
05"5.1"

     12.00    12.00     1.00

155,804.00 10.10.31
044/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
044     :'

31

155,804.00

01.01.0391
51"21.0"

2613

."050YALEVAW"
SNOTGNIDDOB"

      8.00     8.00     1.00 ..","

01.01.0392
,05"

     34.00    34.00     1.00 .

01.01.0393
04"

     36.00    36.00     1.00 .

     42.00    42.00     1.00 "36" 01.01.0394

     49.00    49.00     1.00 "57" 01.01.0395

61" 01.01.0396

,"
     16.00    16.00     1.00

52" 01.01.0397

,
,"

     20.00    20.00     1.00

53" 01.01.0398

,
,"

     29.00    29.00     1.00

05" 01.01.0399

,
,"

     39.00    39.00     1.00

     75.00    75.00     1.00 021" 01.01.0400

01.01.0401
     14.00    14.00     1.00

156,166.00 10.10.31
045/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
045     :'

31

156,166.00

""" 01.01.0402

    143.00   143.00     1.00 '

     93.00    93.00     1.00 ' "" 01.01.0403

01.01.0404
91"5.1'

,,
,06?

06"
  1,678.00 1,678.00     1.00 ' .

" 01.01.0405

5.1'.,
    293.00   293.00     1.00 ' ..

01.01.0406

)
(,

     47.00    47.00     1.00 "

, 01.01.0407

)
(,

     25.00    25.00     1.00 "

" 01.01.0408

)
(,

    106.00   106.00     1.00 "

' 01.01.0409
%89

),
(,

     95.00    95.00     1.00 " .

158,646.00 10.10.31
046/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
046     :'

31

158,646.00

MSLC 01.01.0411
/

    371.00   371.00     1.00 "

MSLC 01.01.0413
     27.00    27.00     1.00 "

01.01.0414

    121.00   121.00     1.00 " .

    529.00   529.00     1.00 " 01.01.0415

"4-"03, 01.01.0417
",

      9.00     9.00     1.00 .D.C".

01.01.0427
    207.00   207.00     1.00 "61/3"8-"6.

01.01.0429
    232.00   232.00     1.00 "61/3"21-"01.

01.01.0431
    317.00   317.00     1.00 "61/3"61-"41.

01.01.0433
    497.00   497.00     1.00 "61/3"02-"81.

01.01.0435
    655.00   655.00     1.00 "61/3"42-"22.

01.01.0437
    821.00   821.00     1.00 "61/3"82-"62.

01.01.0439
    941.00   941.00     1.00 "61/3"03-"23.

01.01.0447
    240.00   240.00     1.00 "23/7"8-"6.

01.01.0449
    301.00   301.00     1.00 "23/7"21-"01.

01.01.0451
    409.00   409.00     1.00 "23/7"61-"41.

01.01.0453
    518.00   518.00     1.00 "23/7"02-"81.

164,841.00 10.10.31
047/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
047     :'

31

164,841.00

01.01.0455
    801.00   801.00     1.00 "23/7"42-"22.

01.01.0457
  1,018.00 1,018.00     1.00 "23/7"82-"62.

01.01.0461
  1,333.00 1,333.00     1.00 "23/7"03-"23.

"2 01.01.0479
    101.00   101.00     1.00 ' .

"3-"8 01.01.0480
    274.00   274.00     1.00 ' .

"01-"61 01.01.0481
    558.00   558.00     1.00 ' .

"81-"42 01.01.0482
    814.00   814.00     1.00 ' .

"62-"23 01.01.0483
  1,013.00 1,013.00     1.00 ' .

"2 01.01.0484
,

    152.00   152.00     1.00 '

01.01.0485
"2,

,
.

,
    311.00   311.00     1.00 ' .

"2 01.01.0486
     51.00    51.00     1.00 ' .)(

"2 01.01.0487
,

    253.00   253.00     1.00 '

171,520.00 10.10.31
048/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
048     :'

31

171,520.00

01.01.0488
"2,

,
.

    503.00   503.00     1.00 '

    630.00   630.00     1.00 ' 01.01.0489

01.01.0491
    252.00   252.00     1.00 '

01.01.0493
"2/+

,
    190.00   190.00     1.00 ' ,

01.01.0494
"4-"3+-

,
,,

    529.00   529.00     1.00 '

01.01.0495
"8-"6+-

,
,,

    741.00   741.00     1.00 '

01.01.0497
     18.00    18.00     1.00 "2.

01.01.0498
     25.00    25.00     1.00 "3-"4.

01.01.0499
     35.00    35.00     1.00 "6-"8

01.01.0509
001-EP""4

,
,

    259.00   259.00     1.00

174,702.00 10.10.31
049/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
049     :'

31

174,702.00

01.01.0510
001-EP""6

.
,

    396.00   396.00     1.00

01.01.0511
001-EP""8

,
,

    535.00   535.00     1.00

01.01.0512
001-EP""01

,
,

    690.00   690.00     1.00

01.01.0513
001-EP""21

,
,

    857.00   857.00     1.00

01.01.0514
001-EP""41

,
,

  1,012.00 1,012.00     1.00

01.01.0515
001-EP""61

,
,

  1,243.00 1,243.00     1.00

01.01.0516
001-EP",81

.
,

  1,427.00 1,427.00     1.00

01.01.0517
001-EP""02

,
,

  1,611.00 1,611.00     1.00

182,473.00 10.10.31
050/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
050     :'

31

182,473.00

01.01.0518
001-EP""22

,
,

  2,025.00 2,025.00     1.00

01.01.0519
001-EP""42

,
,

  2,485.00 2,485.00     1.00

):X(
186,983.00 "10.108")(

20.10
01"61")(

"01.."23/5 01.02.0002

3-CPA
    450.00   450.00     1.00 05.1..

"21.."23/5 01.02.0004

3-CPA
    536.00   536.00     1.00 05.1..

"41.."23/5 01.02.0006

3-CPA
    595.00   595.00     1.00 05.1..

"61.."23/5 01.02.0008

3-CPA
    688.00   688.00     1.00 05.1.

"01.."23/5 01.02.0010

)(05.1.
    497.00   497.00     1.00

  2,766.00 20.10.31
051/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
051     :'

31

  2,766.00

"21.."23/5 01.02.0012

)(05.1.
    585.00   585.00     1.00 .

"41.."23/5 01.02.0014

)(05.1.
    653.00   653.00     1.00 .

"61.."23/5 01.02.0016

    751.00   751.00     1.00 )(05.1.

"01.."23/5 01.02.0018

+
)(

    587.00   587.00     1.00 1.05))4-CPA..

"21.."23/5 01.02.0020

+
)(

    683.00   683.00     1.00 1.05)4-CPA(.

"41.."23/5 01.02.0022

+
05.1

    722.00   722.00     1.00 )4-CPA(.

"61.."23/5 01.02.0024

+
)(

    800.00   800.00     1.00 1.05))4-CPA.

"01.."61/3 01.02.0026

3-CPA
    500.00   500.00     1.00 05.1..

"21.."61/3 01.02.0028

3-CPA
    588.00   588.00     1.00 05.1..

  8,635.00 20.10.31
052/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
052     :'

31

  8,635.00

"41.."61/3 01.02.0030

3-CPA
    653.00   653.00     1.00 05.1.

"61.."61/3 01.02.0032

3-CPA
    755.00   755.00     1.00 05.1.

"01.."61/3 01.02.0034

)(05.1.
    541.00   541.00     1.00

"21.."61/3 01.02.0036

)(05.1.
    637.00   637.00     1.00

"41.."61/3 01.02.0038

    706.00   706.00     1.00 )(05.1.

"61.."61/3 01.02.0040

)(05.1.
    823.00   823.00     1.00

"01.."61/3 01.02.0042

+
)(

    619.00   619.00     1.00 1.05))4-CPA.

"21.."61/3 01.02.0044

+
)(

    730.00   730.00     1.00 1.05))4-CPA.

"41.."61/3 01.02.0046

+
)(

    779.00   779.00     1.00 1.05))4-CPA.

 14,878.00 20.10.31
053/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
053     :'

31

 14,878.00

"61.."61/3 01.02.0048

+
)(

    871.00   871.00     1.00 1.05))4-CPA

"01.."61/3 01.02.0054

3-CPA
"".

    436.00   436.00     1.00

"21.."61/3 01.02.0056

3-CPA
"".

    523.00   523.00     1.00

"41.."61/3 01.02.0058

3-CPA
"".

    598.00   598.00     1.00

"61.."61/3 01.02.0060

3-CPA
"".

    691.00   691.00     1.00

"01.."4/1 01.02.0062

3-CPA
    540.00   540.00     1.00 05.1.

"21.."4/1 01.02.0064

3-CPA
    653.00   653.00     1.00 05.1.

"41.."4/1 01.02.0066

3-CPA
    732.00   732.00     1.00 05.1.

 19,922.00 20.10.31
054/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
054     :'

31

 19,922.00

"61.."4/1 01.02.0068

3-CPA
    835.00   835.00     1.00 05.1.

"01.."4/1 01.02.0072

+
)(1.05

    653.00   653.00     1.00 ))4-CPA.

"21.."4/1 01.02.0074

+
)(1.05

    782.00   782.00     1.00 ))4-CPA.

"41.."4/1 01.02.0076

+
)(1.05

    839.00   839.00     1.00 ))4-CPA.

"61.."4/1 01.02.0078

+
)(1.05

    936.00   936.00     1.00 ))4-CPA

01522" 01.02.0121
    378.00   378.00     1.00 5.1'.

01052" 01.02.0122
    477.00   477.00     1.00 5.1'.

01082" 01.02.0123
    498.00   498.00     1.00 5.1'.

01513" 01.02.0124
    551.00   551.00     1.00 5.1'.

01553" 01.02.0125
    625.00   625.00     1.00 5.1'.

01004" 01.02.0126
    709.00   709.00     1.00 5.1'.

01054" 01.02.0127
    805.00   805.00     1.00 5.1'.
 28,010.00 20.10.31

055/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
055     :'

31

 28,010.00

01005" 01.02.0128
    952.00   952.00     1.00 5.1'.

21522" 01.02.0131
    417.00   417.00     1.00 5.1'.

21082" 01.02.0133
    547.00   547.00     1.00 5.1'.

21513" 01.02.0134
    606.00   606.00     1.00 5.1'.

21553" 01.02.0135
    688.00   688.00     1.00 5.1'.

21004" 01.02.0136
    773.00   773.00     1.00 5.1'.

21054" 01.02.0137
    885.00   885.00     1.00 5.1'.

21005" 01.02.0138
  1,049.00 1,049.00     1.00 5.1'.

51522" 01.02.0145
    520.00   520.00     1.00 5.1'.

51082" 01.02.0147
    684.00   684.00     1.00 5.1'.

51513" 01.02.0149
    757.00   757.00     1.00 5.1'.

51553" 01.02.0151
    859.00   859.00     1.00 5.1'.

00101522" 01.02.0153
    221.00   221.00     1.00 5.1'.

00101052" 01.02.0155
    387.00   387.00     1.00 5.1'.

00101082" 01.02.0157
    422.00   422.00     1.00 5.1'.

00101513" 01.02.0159
    459.00   459.00     1.00 5.1'.

 38,236.00 20.10.31
056/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
056     :'

31

 38,236.00

00101553" 01.02.0161
    582.00   582.00     1.00 5.1'.

00101004" 01.02.0163
    709.00   709.00     1.00 5.1'.

00101054" 01.02.0164
    847.00   847.00     1.00 5.1'.

00101005" 01.02.0165
  1,042.00 1,042.00     1.00 5.1'.

00101036" 01.02.0166
  1,509.00 1,509.00     1.00 5.1'.

0015.21522 01.02.0170
"5.1',

    243.00   243.00     1.00 .

0015.21052 01.02.0171
"5.1',

    427.00   427.00     1.00 .

0015.21082 01.02.0172
"5.1',

    464.00   464.00     1.00 .

0015.21513 01.02.0173
"5.1',

    504.00   504.00     1.00 .

0015.21553 01.02.0174
"5.1',

    641.00   641.00     1.00 .

0015.21004 01.02.0175
"5.1',

    780.00   780.00     1.00 .

0015.21054 01.02.0176
"5.1',

    932.00   932.00     1.00 .

0015.21005 01.02.0177
"5.1',

  1,146.00 1,146.00     1.00 .

 48,062.00 20.10.31
057/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
057     :'

31

 48,062.00

00161522" 01.02.0185
5.1'.

    473.00   473.00     1.00 .

00161052" 01.02.0186
5.1'.

    482.00   482.00     1.00 .

00161082" 01.02.0187
5.1'.

    593.00   593.00     1.00 .

00161513" 01.02.0188
5.1'.

    689.00   689.00     1.00 .

00161553" 01.02.0189
5.1'.

    781.00   781.00     1.00 .

00161004" 01.02.0190
5.1'.

    886.00   886.00     1.00 .

00161054" 01.02.0191
5.1'.

  1,006.00 1,006.00     1.00 .

00161005" 01.02.0192
5.1'.

  1,192.00 1,192.00     1.00 .

01.02.0200
"8"610.1

    -17.00   -17.00     1.00 5.1

01.02.0211
     64.00    64.00     1.00 "01-"61.

01.02.0212
     29.00    29.00     1.00 "01-"215.0.

01.02.0213
     35.00    35.00     1.00 "41-"61,5.0.

 54,275.00 20.10.31
058/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
058     :'

31

 54,275.00

01.02.0222
"21-"01+-

,
,,

  1,270.00 1,270.00     1.00 '

01.02.0223
"61-"41+-

,
,,

  1,588.00 1,588.00     1.00 '

01.02.0270
     47.00    47.00     1.00 "01-"21.

01.02.0271
     59.00    59.00     1.00 "41-"61.

"01-"21 01.02.0272

,,,
,

  2,408.00 2,408.00     1.00 ' .

"41-"61 01.02.0273

,,,
,

  3,749.00 3,749.00     1.00 ' .

01.02.0275
  1,472.00 1,472.00     1.00 ' "01-"21.

01.02.0277
  1,944.00 1,944.00     1.00 ' "41-"61.

"",409 01.02.0279
,)(,

  5,292.00 5,292.00     1.00 ' "01.

"",409 01.02.0281
,)(,

  7,938.00 7,938.00     1.00 ' "21.

"",409 01.02.0283
,)(,

 11,484.00 11,484.00     1.00 ' "41.

 91,526.00 20.10.31
059/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
059     :'

31

 91,526.00

"",409 01.02.0285
,)(,

 15,876.00 15,876.00     1.00 ' "61.

01.02.0323

)
(,

     47.00    47.00     1.00 "

, 01.02.0324

)
(,

     25.00    25.00     1.00 "

01.02.0325

)
(,

    106.00   106.00     1.00 " .

' 01.02.0326
%89

),
(,

     95.00    95.00     1.00 " .

MSLC 01.02.0328
/

    371.00   371.00     1.00 "

MSLC 01.02.0330
     27.00    27.00     1.00 "

108,073.00 "20.1001"61")(

30.10
81"03")(

"81.."61/3 01.03.0002

3-CPA,
05.2.

    977.00   977.00     1.00 .
    977.00 30.10.31

060/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
060     :'

31

    977.00

"02.."61/3 01.03.0004

3-CPA,
05.2.

  1,055.00 1,055.00     1.00 .

"22.."61/3 01.03.0006

3-CPA,
05.2.

  1,293.00 1,293.00     1.00 .

"42.."61/3 01.03.0008

3-CPA,
05.2.

  1,371.00 1,371.00     1.00 .

"62.."61/3 01.03.0010

3-CPA,
05.2.

  1,521.00 1,521.00     1.00 .

"82.."61/3 01.03.0012

3-CPA,
05.2.

  1,662.00 1,662.00     1.00 .

"03.."61/3 01.03.0014

3-CPA,
05.2.

  1,796.00 1,796.00     1.00 .

"81.."61/3 01.03.0016

)(05.2.
  1,055.00 1,055.00     1.00 .

"02.."61/3 01.03.0018

)(05.2.
  1,131.00 1,131.00     1.00 .

 11,861.00 30.10.31
061/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
061     :'

31

 11,861.00

"22.."61/3 01.03.0020

)(05.2.
  1,379.00 1,379.00     1.00 .

"42.."61/3 01.03.0022

)(05.2.
  1,469.00 1,469.00     1.00 .

"62.."61/3 01.03.0024

)(05.2.
  1,967.00 1,967.00     1.00 .

"82.."61/3 01.03.0026

)(05.2.
  1,773.00 1,773.00     1.00 .

"03.."61/3 01.03.0028

)(05.2.
  1,908.00 1,908.00     1.00 .

"81.."61/3 01.03.0030

+
)(

05.2))4-CPA
  1,131.00 1,131.00     1.00 .

"02.."61/3 01.03.0032

+
)(

05.2))4-CPA
  1,224.00 1,224.00     1.00 .

"22.."61/3 01.03.0034

+
)(

05.2))4-CPA
  1,481.00 1,481.00     1.00 .

 24,193.00 30.10.31
062/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
062     :'

31

 24,193.00

"42.."61/3 01.03.0036

+
)(

05.2))4-CPA
  1,580.00 1,580.00     1.00 .

"62.."61/3 01.03.0038

+
)(

  1,767.00 1,767.00     1.00 05.2..

"82.."61/3 01.03.0040

+
)(

05.2))4-CPA
  1,908.00 1,908.00     1.00 .

"03.."61/3 01.03.0042

+
)(

05.2))4-CPA
  2,065.00 2,065.00     1.00 .

"81.."23/7 01.03.0044

3-CPA,
05.2.

  1,052.00 1,052.00     1.00 .

"02.."23/7 01.03.0046

3-CPA,
05.2.

  1,143.00 1,143.00     1.00 .

"22.."23/7 01.03.0048

3-CPA,
05.2.

  1,389.00 1,389.00     1.00 .

 35,097.00 30.10.31
063/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
063     :'

31

 35,097.00

"42.."23/7 01.03.0050

3-CPA,
05.2.

  1,480.00 1,480.00     1.00 .

"62.."23/7 01.03.0052

3-CPA,
05.2.

  1,653.00 1,653.00     1.00 .

"82.."23/7 01.03.0054

3-CPA,
05.2.

  1,805.00 1,805.00     1.00 .

"03.."23/7 01.03.0056

3-CPA,
05.2.

  1,931.00 1,931.00     1.00 .

"81.."23/7 01.03.0058

)(05.2.
  1,137.00 1,137.00     1.00 .

"02.."23/7 01.03.0060

)(05.2.
  1,217.00 1,217.00     1.00 .

"22.."23/7 01.03.0062

)(05.2.
  1,294.00 1,294.00     1.00 .

"42.."23/7 01.03.0064

)(05.2.
  1,527.00 1,527.00     1.00 .

"62.."23/7 01.03.0066

)(05.2.
  1,686.00 1,686.00     1.00 .

 48,827.00 30.10.31
064/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
064     :'

31

 48,827.00

"82.."23/7 01.03.0068

)(05.2.
  1,904.00 1,904.00     1.00 .

"03.."23/7 01.03.0070

)(05.2.
  2,057.00 2,057.00     1.00 .

"81.."23/7 01.03.0072

+
)(

  1,217.00 1,217.00     1.00 05.2..

"02.."23/7 01.03.0074

+
)(

  1,317.00 1,317.00     1.00 05.2..

"22.."23/7 01.03.0076

+
)(

  1,580.00 1,580.00     1.00 05.2..

"42.."23/7 01.03.0078

+
)(

  1,679.00 1,679.00     1.00 05.2..

"62.."23/7 01.03.0080

+
)(

  1,877.00 1,877.00     1.00 05.2..

"82.."23/7 01.03.0082

+
)(

05.2))4-CPA.
  2,010.00 2,010.00     1.00 .

 62,468.00 30.10.31
065/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
065     :'

31

 62,468.00

"03.."23/7 01.03.0084

+
)(

05.2))4-CPA.
  2,209.00 2,209.00     1.00 .

"81.."4/1 01.03.0086

3-CPA,
05.2.

  1,141.00 1,141.00     1.00 .

"02.."4/1 01.03.0088

3-CPA,
05.2.

  1,236.00 1,236.00     1.00 .

"22.."4/1 01.03.0090

3-CPA,
05.2.

  1,486.00 1,486.00     1.00 .

"42.."4/1 01.03.0092

3-CPA,
05.2.

  1,580.00 1,580.00     1.00 .

"62.."4/1 01.03.0094

3-CPA,
05.2.

  1,762.00 1,762.00     1.00 .

"82.."4/1 01.03.0096

3-CPA,
05.2.

  1,527.00 1,527.00     1.00 .

"03.."4/1 01.03.0098

3-CPA,
05.2.

  2,074.00 2,074.00     1.00 .

 75,483.00 30.10.31
066/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
066     :'

31

 75,483.00

"81.."4/1 01.03.0100

)(05.2.
  1,220.00 1,220.00     1.00 .

"02.."4/1 01.03.0102

)(05.2.
  1,324.00 1,324.00     1.00 .

"22.."4/1 01.03.0104

)(05.2.
  1,580.00 1,580.00     1.00 .

"42.."4/1 01.03.0106

)(05.2.
  1,681.00 1,681.00     1.00 .

"62.."4/1 01.03.0108

)(05.2.
  1,863.00 1,863.00     1.00 .

"82.."4/1 01.03.0110

)(05.2.
  2,039.00 2,039.00     1.00 .

"03.."4/1 01.03.0112

)(05.2.
  2,187.00 2,187.00     1.00 .

"81.."4/1 01.03.0114

+
)(05.2

  1,302.00 1,302.00     1.00 ))4-CPA..

"02.."4/1 01.03.0116

+
)(05.2

  1,418.00 1,418.00     1.00 ))4-CPA..

 90,097.00 30.10.31
067/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
067     :'

31

 90,097.00

"22.."4/1 01.03.0118

+
)(05.2

  1,752.00 1,752.00     1.00 ))4-CPA..

"42.."4/1 01.03.0120

+
)(05.2

  1,870.00 1,870.00     1.00 ))4-CPA..

"62.."4/1 01.03.0122

+
)(05.2

  2,075.00 2,075.00     1.00 ))4-CPA..

"82.."4/1 01.03.0124

+
)(05.2.

  2,189.00 2,189.00     1.00 .

"03.."4/1 01.03.0126

+
)(05.2.

  2,448.00 2,448.00     1.00 .

01.03.0127
     69.00    69.00     1.00 "81-"03.

01.03.0128
     56.00    56.00     1.00 "22-"815.0.

01.03.0130
     59.00    59.00     1.00 "62-"42,5.0.

01.03.0132
     67.00    67.00     1.00 "03-"82,5.0.

"81.."61/3 01.03.0134

3-CPA
    886.00   886.00     1.00 "".

101,568.00 30.10.31
068/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
068     :'

31

101,568.00

"02.."61/3 01.03.0136

3-CPA
    938.00   938.00     1.00 "".

"22.."61/3 01.03.0138

3-CPA
  1,158.00 1,158.00     1.00 "".

"42.."61/3 01.03.0140

3-CPA
  1,227.00 1,227.00     1.00 "".

"62.."61/3 01.03.0142

3-CPA
  1,371.00 1,371.00     1.00 "".

"82.."61/3 01.03.0144

3-CPA
  1,502.00 1,502.00     1.00 "".

"03.."61/3 01.03.0146

3-CPA
  1,623.00 1,623.00     1.00 "".

01.03.0147
"61"030.1

    -17.00   -17.00     1.00 5.1

01.03.0148
"81-"03

     60.00    60.00     1.00

"02-"81 01.03.0156

,,,
,

  4,249.00 4,249.00     1.00 ' .

113,679.00 30.10.31
069/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
069     :'

31

113,679.00

"42-"22 01.03.0158

,,,
,

  5,311.00 5,311.00     1.00 ' .

"82-"62 01.03.0160

,,,
,

  6,375.00 6,375.00     1.00 ' .

"03 01.03.0162

,,,
,

  7,436.00 7,436.00     1.00 ' .

01.03.0170
"02-"81+-

,
,,

  2,117.00 2,117.00     1.00 '

01.03.0172
"42-"22+-

,
,,

  2,646.00 2,646.00     1.00 '

01.03.0174
"82-"62+-

,
,,

  3,175.00 3,175.00     1.00 '

01.03.0176
"23-"03+-

,
,,

  3,704.00 3,704.00     1.00 '

144,443.00 30.10.31
070/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
070     :'

31

144,443.00

01.03.0323

)
(,

     47.00    47.00     1.00 "

, 01.03.0324

)
(,

     25.00    25.00     1.00 "

01.03.0325

)
(,

    106.00   106.00     1.00 " .

' 01.03.0326
%89

),
(,

     95.00    95.00     1.00 " .

MSLC 01.03.0328
/

    371.00   371.00     1.00 "

MSLC 01.03.0330
     27.00    27.00     1.00 "

145,114.00 "30.1081"03")(

40.10

, 01.04.0001
04")04X04"(

03"05A
  1,260.00 1,260.00     1.00 ' 05.1'.

, 01.04.0002
05"04"

521B05.1
  1,361.00 1,361.00     1.00 ' .

  2,621.00 40.10.31
071/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
071     :'

31

  2,621.00

, 01.04.0003
06"05"

521B05.1
  2,016.00 2,016.00     1.00 ' .

, 01.04.0004
08"06"

521B05.1
  2,520.00 2,520.00     1.00 ' .

, 01.04.0006
001"06"

521B05.1
  3,024.00 3,024.00     1.00 ' .

, 01.04.0008
521"06"

521B05.1
  4,234.00 4,234.00     1.00 ' .

052C 01.04.0009
    180.00   180.00     1.00 ' 06".

052C 01.04.0010
    235.00   235.00     1.00 ' 08".

052C 01.04.0011
    258.00   258.00     1.00 ' 001".

052C 01.04.0012
    284.00   284.00     1.00 ' 521".

004D 01.04.0014
    258.00   258.00     1.00 ' 06".

004D 01.04.0015
    377.00   377.00     1.00 ' 08".

004D 01.04.0016
    417.00   417.00     1.00 ' 001".

004D 01.04.0017
    437.00   437.00     1.00 ' 521".

01.04.0018
     95.00    95.00     1.00 ' 004D052C

 16,956.00 40.10.31
072/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
072     :'

31

 16,956.00

01.04.0022
05"

    266.00   266.00     1.00 ' -

01.04.0023
06"

    338.00   338.00     1.00 ' -

, 01.04.0024
08/0215.1

',06"
  4,035.00 4,035.00     1.00 ' 052C.

, 01.04.0026
001/021

5.1',06"
  4,544.00 4,544.00     1.00 ' 052C.

"" 01.04.0027
,

..002",
/

  1,244.00 1,244.00     1.00 ' "

"" 01.04.0028

    130.00   130.00     1.00 '

01.04.0029
    142.00   142.00     1.00 '

01.04.0030
    258.00   258.00     1.00 ' 5.0'

01.04.0031

    130.00   130.00     1.00 ' ):"",'(

    109.00   109.00     1.00 ' "2/1 01.04.0032

    122.00   122.00     1.00 ' "4/3 01.04.0033

    185.00   185.00     1.00 ' "1 01.04.0034

    277.00   277.00     1.00 ' "5.1 01.04.0036

    344.00   344.00     1.00 ' "2 01.04.0038

  1,326.00 1,326.00     1.00 ' "3 01.04.0040
 30,406.00 40.10.31

073/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
073     :'

31

 30,406.00

     52.00    52.00     1.00 ' "2/1 01.04.0042

     68.00    68.00     1.00 ' "4/3 01.04.0044

  103.00 ' "1 01.04.0046

    177.00   177.00     1.00 ' "5.1 01.04.0048

    310.00   310.00     1.00 ' "2 01.04.0050

"2"" 01.04.0052
    918.00   918.00     1.00 ' SRT/LRT,""L/S-OKE".

"2" 01.04.0053
  1,150.00 1,150.00     1.00 ' 613

"3"" 01.04.0054
  1,253.00 1,253.00     1.00 ' SRT/LRT,""L/S-OKE".

"3" 01.04.0055
  1,502.00 1,502.00     1.00 ' 613

"4"" 01.04.0056
  1,505.00 1,505.00     1.00 ' SRT/LRT,""L/S-OKE".

"4 01.04.0057
  2,063.00 2,063.00     1.00 ' 613

"6"" 01.04.0058
  2,024.00 2,024.00     1.00 ' SRT/LRT,""L/S-OKE".

"6 01.04.0059
  2,900.00 2,900.00     1.00 ' 613

"8"" 01.04.0060
  3,425.00 3,425.00     1.00 ' SRT/LRT,""L/S-OKE".

"8 01.04.0061
  4,647.00 4,647.00     1.00 ' 613

"01"" 01.04.0062
  4,802.00 4,802.00     1.00 ' SRT/LRT,""L/S-OKE".

"01 01.04.0063
  6,393.00 6,393.00     1.00 ' 613

"21"" 01.04.0064
  6,216.00 6,216.00     1.00 ' SRT/LRT,""L/S-OKE".

 69,811.00 40.10.31
074/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
074     :'

31

 69,811.00

"21 01.04.0065
  8,171.00 8,171.00     1.00 '

"41"ELWAH" 01.04.0066
 11,863.00 11,863.00     1.00 ' )""(,""L/S-OKE".

"61"ELWAH" 01.04.0068
 14,643.00 14,643.00     1.00 ' )""(,""L/S-OKE".

"81"ELWAH" 01.04.0070
 26,765.00 26,765.00     1.00 ' )""(,""L/S-OKE".

"02"ELWAH" 01.04.0072
 31,970.00 31,970.00     1.00 ' )""(,""L/S-OKE".

"42"ELWAH" 01.04.0074
 38,519.00 38,519.00     1.00 ' )""(,""L/S-OKE".

"3""VA-3B 01.04.0080
  1,083.00 1,083.00     1.00 ' ,""201-VA".

"4""VA-3B 01.04.0081
  1,286.00 1,286.00     1.00 ' ,""201-VA".

"6""VA-3B 01.04.0082
  2,111.00 2,111.00     1.00 ' ,""201-VA".

"8""VA-3B 01.04.0083
  3,036.00 3,036.00     1.00 ' ,""201-VA".

"01""VA-3B 01.04.0084
  3,455.00 3,455.00     1.00 ' ,""201-VA".

"21""VA-3B 01.04.0085
  4,159.00 4,159.00     1.00 ' ,""201-VA".

"41""FTB 01.04.0086
  6,888.00 6,888.00     1.00 ' ,""201-VA".

"61""FTB 01.04.0087
  9,290.00 9,290.00     1.00 ' ,""201-VA".

"81""FTB 01.04.0088
 11,692.00 11,692.00     1.00 ' ,""201-VA".

"02""FTB 01.04.0089
 13,471.00 13,471.00     1.00 ' ,""201-VA".

258,213.00 40.10.31
075/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
075     :'

31

258,213.00

"42""FTB 01.04.0090
 19,146.00 19,146.00     1.00 ' ,""201-VA".

    200.00   200.00     1.00 ' "2 01.04.0095

    280.00   280.00     1.00 ' "3. 01.04.0096

    402.00   402.00     1.00 ' "4. 01.04.0097

    591.00   591.00     1.00 ' "6. 01.04.0098

    755.00   755.00     1.00 ' "8. 01.04.0099

    943.00   943.00     1.00 ' "01. 01.04.0100

  1,158.00 1,158.00     1.00 ' "21. 01.04.0101

  2,124.00 2,124.00     1.00 ' "41. 01.04.0102

  2,638.00 2,638.00     1.00 ' "61. 01.04.0103

  3,092.00 3,092.00     1.00 ' "81. 01.04.0104

  4,009.00 4,009.00     1.00 ' "02. 01.04.0105

  5,311.00 5,311.00     1.00 ' "22. 01.04.0106

  6,619.00 6,619.00     1.00 ' "42. 01.04.0107

"3 01.04.0112
    338.00   338.00     1.00 ' )(.

"4 01.04.0113
    429.00   429.00     1.00 ' )(.

"6 01.04.0114
    666.00   666.00     1.00 ' )(.

"8 01.04.0115
    923.00   923.00     1.00 ' )(.

"01 01.04.0116
  1,376.00 1,376.00     1.00 ' )(.

"21 01.04.0117
  1,787.00 1,787.00     1.00 ' )(.

"41 01.04.0118
  2,905.00 2,905.00     1.00 ' )(.
313,905.00 40.10.31

076/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
076     :'

31

313,905.00

"61 01.04.0119
  4,271.00 4,271.00     1.00 ' )(.

"81 01.04.0120
  5,081.00 5,081.00     1.00 ' )(.

"02 01.04.0121
  6,232.00 6,232.00     1.00 ' )(.

"22 01.04.0122
  7,594.00 7,594.00     1.00 ' )(.

"42 01.04.0123
 10,663.00 10,663.00     1.00 ' )(.

"1 01.04.0125
     95.00    95.00     1.00 ' )""(

"5.1 01.04.0126
    180.00   180.00     1.00 ' )""(

"2 01.04.0127
    253.00   253.00     1.00 ' )""(

"1 01.04.0128
,"..."

    558.00   558.00     1.00 ' 040-RN,""406".

"2 01.04.0129
,"..."

  1,125.00 1,125.00     1.00 ' 040-RN,""406".

"3 01.04.0130
,"..."

  2,732.00 2,732.00     1.00 ' 040-RN,""406".

"4 01.04.0132
,"..."

  3,609.00 3,609.00     1.00 ' 040-RN,""406".

"6 01.04.0134
,"..."

  6,737.00 6,737.00     1.00 ' 040-RN,""406".

"8 01.04.0136
 11,892.00 11,892.00     1.00 ' "..."040-RN,""406".

"01 01.04.0138
 16,568.00 16,568.00     1.00 ' "..."040-RN,""406".
391,495.00 40.10.31

077/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
077     :'

31

391,495.00

"21 01.04.0140
 25,021.00 25,021.00     1.00 ' "..."040-RN,""406".

"41 01.04.0142
 33,539.00 33,539.00     1.00 ' "..."040-RN,""406".

"61 01.04.0144
 38,156.00 38,156.00     1.00 ' "..."040-RN,""406".

"81 01.04.0145
 56,878.00 56,878.00     1.00 ' ..,040-RN406"

"252' 01.04.0146
    529.00   529.00     1.00 '

"1 01.04.0148
"1..

    345.00   345.00     1.00 ' ..040_D"

"1 01.04.0149
    604.00   604.00     1.00 ' 52'

"4 01.04.0153
"4..2603

  5,558.00 5,558.00     1.00 ' 52'"

"02 01.04.0155
 75,029.00 75,029.00     1.00 ' "..."040-RN,""406".

    360.00   360.00     1.00 ' 1/0RAB"2-"2/1 01.04.0156

  1,132.00 1,132.00     1.00 ' " 01.04.0157

    336.00   336.00     1.00 ' 01/0RAB"2-"2/1 01.04.0158

  1,080.00 1,080.00     1.00 ' " 01.04.0159

"352' 01.04.0166
    635.00   635.00     1.00 ' .

"452' 01.04.0167
    687.00   687.00     1.00 '

"2 01.04.0168
"2"..."

  1,425.00 1,425.00     1.00 ' 050-D".

  1,058.00 1,058.00     1.00 ."252. 01.04.0169

633,867.00 40.10.31
078/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
078     :'

31

633,867.00

"3 01.04.0170
"3"..."

  3,366.00 3,366.00     1.00 ' 050-D".

"4 01.04.0172
"4"..."

  4,763.00 4,763.00     1.00 ' 050-D".

"6 01.04.0173
"4"..."

 12,508.00 12,508.00     1.00 ' 050-D".

"2/1 01.04.0175
"2/1..

030-S
    263.00   263.00     1.00 ' "

"4/3 01.04.0176
"4/3..

030-S
    305.00   305.00     1.00 ' "

"1 01.04.0177
"1..

030-S
    344.00   344.00     1.00 ' "

"2 01.04.0178
"2..

  1,073.00 1,073.00     1.00 ' 010-K"

"3 01.04.0180
"3..

  2,406.00 2,406.00     1.00 ' 010-K"

"4 01.04.0182
"4..

  3,529.00 3,529.00     1.00 ' 010-K"

"6 01.04.0183
"6..

 12,247.00 12,247.00     1.00 ' 010-K"

"8 01.04.0184
"8..

 15,322.00 15,322.00     1.00 ' 010-K"

689,993.00 40.10.31
079/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
079     :'

31

689,993.00

"2 01.04.0185
".."070-RN,""KTP-SBT

  1,015.00 1,015.00     1.00 ' "

"3 01.04.0186
"..."070-RN,""

  1,741.00 1,741.00     1.00 ' KTP-SBT"

"4 01.04.0188
"..."070-RN,""

  1,999.00 1,999.00     1.00 ' KTP-SBT"

"6 01.04.0189
"..."070-RN,""

  2,606.00 2,606.00     1.00 ' KTP-SBT"

"8 01.04.0190
"..."070-RN,""

  3,865.00 3,865.00     1.00 ' KTP-SBT"

"01 01.04.0191
"..."070-RN,""

  6,081.00 6,081.00     1.00 ' KTP-SBT"

"2"3 01.04.0192
    959.00   959.00     1.00 ' "",""".

"2"3 01.04.0193
  1,080.00 1,080.00     1.00 ' """.

"3"3 01.04.0194
  1,679.00 1,679.00     1.00 ' "",""".

"3"3 01.04.0195
  1,919.00 1,919.00     1.00 ' """.

"3"4 01.04.0196
  1,930.00 1,930.00     1.00 ' "",""".

"3"4 01.04.0197
  2,159.00 2,159.00     1.00 ' """.

"3X2 01.04.0198
  2,880.00 2,880.00     1.00 ' "4"",""".

"3X2 01.04.0199
  3,361.00 3,361.00     1.00 ' "4""".

723,267.00 40.10.31
080/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
080     :'

31

723,267.00

"3X2 01.04.0200
  3,620.00 3,620.00     1.00 ' "6"",""".

"3X2 01.04.0201
  4,091.00 4,091.00     1.00 ' "6""".

"4"4 01.04.0202
  2,639.00 2,639.00     1.00 ' "",""".

"4"4 01.04.0203
  2,972.00 2,972.00     1.00 ' """.

"4"6 01.04.0204
  3,235.00 3,235.00     1.00 ' "",""".

"4"6 01.04.0205
  3,565.00 3,565.00     1.00 ' """.

"4X2 01.04.0206
  6,164.00 6,164.00     1.00 ' ."6

"4X2 01.04.0207
  5,593.00 5,593.00     1.00 ' "6

    628.00   628.00     1.00 ' "2. 01.04.0208

    725.00   725.00     1.00 ' "3. 01.04.0210

    856.00   856.00     1.00 ' "4. 01.04.0212

  1,165.00 1,165.00     1.00 ' "6. 01.04.0214

"3 01.04.0216
   -452.00  -452.00     1.00 ' """

"4 01.04.0217
   -565.00  -565.00     1.00 ' """

"""6-"2 01.04.0218
    403.00   403.00     1.00 '

"6 01.04.0238
   -681.00  -681.00     1.00 ' """

    216.00   216.00     1.00 ' . 01.04.0240

    126.00   126.00     1.00 ' "3. 01.04.0242

    202.00   202.00     1.00 ' "4. 01.04.0243
757,769.00 40.10.31

081/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
081     :'

31

757,769.00

    296.00   296.00     1.00 ' "6. 01.04.0244

    415.00   415.00     1.00 ' "8. 01.04.0245

    691.00   691.00     1.00 ' "01. 01.04.0246

    905.00   905.00     1.00 ' "21. 01.04.0247

  2,044.00 2,044.00     1.00 ' "41. 01.04.0248

  2,295.00 2,295.00     1.00 ' "61. 01.04.0249

  3,260.00 3,260.00     1.00 ' "81. 01.04.0250

  4,295.00 4,295.00     1.00 ' "02. 01.04.0251

  5,036.00 5,036.00     1.00 ' "22. 01.04.0252

  5,554.00 5,554.00     1.00 ' "42. 01.04.0253

/"62 01.04.0254
  6,074.00 6,074.00     1.00 ' .

/"82 01.04.0255
  6,626.00 6,626.00     1.00 ' .

/"03 01.04.0256
  7,257.00 7,257.00     1.00 ' .

/"23 01.04.0257
  8,046.00 8,046.00     1.00 ' .

    126.00   126.00     1.00 ' "3. 01.04.0260

    208.00   208.00     1.00 ' "4. 01.04.0261

    341.00   341.00     1.00 ' "6. 01.04.0262

    527.00   527.00     1.00 ' "8. 01.04.0263

    770.00   770.00     1.00 ' "01. 01.04.0264

  1,044.00 1,044.00     1.00 ' "21. 01.04.0265

  1,422.00 1,422.00     1.00 ' "41. 01.04.0266

  1,808.00 1,808.00     1.00 ' "61. 01.04.0267

  2,489.00 2,489.00     1.00 ' "81. 01.04.0268
819,298.00 40.10.31

082/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
082     :'

31

819,298.00

  3,755.00 3,755.00     1.00 ' "02. 01.04.0269

  4,798.00 4,798.00     1.00 ' "22. 01.04.0270

  5,244.00 5,244.00     1.00 ' "42. 01.04.0271

    318.00   318.00     1.00 ' "3 01.04.0272

    381.00   381.00     1.00 ' "4 01.04.0273

  1,058.00 1,058.00     1.00 ' "01-"6 01.04.0274

  2,328.00 2,328.00     1.00 ' "21"-02 01.04.0275

  3,175.00 3,175.00     1.00 ' "23-"22 01.04.0276

"6-"3 01.04.0277
    140.00   140.00     1.00 )02+D"(,.

01.04.0278
"21-"8)02+D"(,

    205.00   205.00     1.00 .

01.04.0280
"81-"41)03"+D(,

    487.00   487.00     1.00 .

01.04.0281
"42-"02)03"+D(,

    601.00   601.00     1.00 .

"2 01.04.0282
,,

,,
),

    687.00   687.00     1.00 ' (.

"3 01.04.0283
,,

,,
),

  1,286.00 1,286.00     1.00 ' (.

"4 01.04.0284
,,

,,
),

  1,801.00 1,801.00     1.00 ' (.

845,562.00 40.10.31
083/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
083     :'

31

845,562.00

"6 01.04.0285
,,

,,
),

  2,201.00 2,201.00     1.00 ' (.

"4/3 01.04.0286
    739.00   739.00     1.00 '

"1 01.04.0287
    845.00   845.00     1.00 '

"5.1 01.04.0288
  1,055.00 1,055.00     1.00 '

"2WM 01.04.0289
  1,423.00 1,423.00     1.00 '

    211.00   211.00     1.00 ' "4/3 01.04.0291

    317.00   317.00     1.00 ' "1 01.04.0292

    581.00   581.00     1.00 ' "5.1 01.04.0293

    768.00   768.00     1.00 ' "2 01.04.0294

//"01 01.04.0297
 22,812.00 22,812.00     1.00 ' "

""2""" 01.04.0307
  1,310.00 1,310.00     1.00 ' "

"3"""" 01.04.0308
  1,669.00 1,669.00     1.00 '

"4"""" 01.04.0310
  2,145.00 2,145.00     1.00 '

"6"""" 01.04.0311
  2,979.00 2,979.00     1.00 '

//"2 01.04.0312
""",

  3,529.00 3,529.00     1.00 ' ,

//"3 01.04.0313
  6,001.00 6,001.00     1.00 ' """

894,147.00 40.10.31
084/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
084     :'

31

894,147.00

//"4 01.04.0314
  8,184.00 8,184.00     1.00 ' """

//"6 01.04.0315
 12,903.00 12,903.00     1.00 ' """

//"8 01.04.0316
 18,579.00 18,579.00     1.00 ' """

//"01 01.04.0317
 23,013.00 23,013.00     1.00 ' "

  1,481.00 1,481.00     1.00 ' "2 01.04.0327

  1,814.00 1,814.00     1.00 ' "3 01.04.0328

  2,017.00 2,017.00     1.00 ' "4 01.04.0329

  2,521.00 2,521.00     1.00 ' "6 01.04.0330

  3,024.00 3,024.00     1.00 ' "8 01.04.0331

    253.00   253.00     1.00 ' "2 01.04.0332

    537.00   537.00     1.00 ' "3""202" 01.04.0333

    758.00   758.00     1.00 ' "4""202" 01.04.0334

  1,361.00 1,361.00     1.00 ' "6""202" 01.04.0335

  2,320.00 2,320.00     1.00 ' "8""202" 01.04.0336

  3,556.00 3,556.00     1.00 "01202" 01.04.0337

"" 01.04.0343
001-CL"0522

.,
,

002,,,
 14,104.00 14,104.00     1.00 '

, 01.04.0344
08/08"

,"2,2
"251'"

,/"2
  1,614.00 1,614.00     1.00 ' ,)(

992,186.00 40.10.31
085/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
085     :'

31

992,186.00

01.04.0345
"4/352',

,/
    707.00   707.00     1.00 ' "4/3"1

    318.00   318.00     1.00 ' "251' 01.04.0346

    217.00   217.00     1.00 ' "2 01.04.0347

    152.00   152.00     1.00 ' "2 01.04.0348

    429.00   429.00     1.00 ' 6" 01.04.0349

01.04.0350
    401.00   401.00     1.00 ' 03/08/08"

01.04.0351
    515.00   515.00     1.00 ' 03/09/031"

, 01.04.0352

1,03/03/03"

    241.00   241.00     1.00 '

01.04.0363
,2'

,
/,
,

  1,759.00 1,759.00     1.00 ' ,

)T( 01.04.0365
04

    148.00   148.00     1.00 ' ,"2.

    262.00   262.00     1.00 ' ""3 01.04.0366

    358.00   358.00     1.00 ' ""4 01.04.0367

    680.00   680.00     1.00 ' ""6 01.04.0368

  1,274.00 1,274.00     1.00 ' ""8 01.04.0369

  2,312.00 2,312.00     1.00 ' ""01 01.04.0370

  3,699.00 3,699.00     1.00 ' ""21 01.04.0371

  5,696.00 5,696.00     1.00 ' ""41 01.04.0372
1,011,354.00 40.10.31

086/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
086     :'

31

1,011,354.00

  6,975.00 6,975.00     1.00 ' ""61 01.04.0373

  7,515.00 7,515.00     1.00 ' ""81 01.04.0374

  8,508.00 8,508.00     1.00 ' ""02 01.04.0375

  9,216.00 9,216.00     1.00 ' ""22 01.04.0376

 10,352.00 10,352.00     1.00 ' ""42 01.04.0377

 11,620.00 11,620.00     1.00 ' ""62 01.04.0378

 13,471.00 13,471.00     1.00 ' ""82 01.04.0379

 14,890.00 14,890.00     1.00 ' ""03 01.04.0380

 16,307.00 16,307.00     1.00 ' ""23 01.04.0381

)T( 01.04.0385
04

/

    195.00   195.00     1.00 ' ,."2

    350.00   350.00     1.00 ' ""3 01.04.0386

    477.00   477.00     1.00 ' ""4 01.04.0387

    906.00   906.00     1.00 ' ""6 01.04.0388

  1,698.00 1,698.00     1.00 ' ""8 01.04.0389

  3,083.00 3,083.00     1.00 ' ""01 01.04.0390

  4,933.00 4,933.00     1.00 ' ""21 01.04.0391

  7,596.00 7,596.00     1.00 ' ""41 01.04.0392

  9,301.00 9,301.00     1.00 ' ""61 01.04.0393

  9,860.00 9,860.00     1.00 ' ""81 01.04.0394

 10,955.00 10,955.00     1.00 ' ""02 01.04.0395

 12,172.00 12,172.00     1.00 ' ""22 01.04.0396

 13,145.00 13,145.00     1.00 ' ""42 01.04.0397

1,184,879.00 40.10.31
087/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
087     :'

31

1,184,879.00

)T( 01.04.0400
W.B

    140.00   140.00     1.00 ' ,."3

    208.00   208.00     1.00 ' "4 01.04.0401

    601.00   601.00     1.00 ' ""6 01.04.0402

  1,120.00 1,120.00     1.00 ' ""8 01.04.0403

  1,691.00 1,691.00     1.00 ' ""01 01.04.0404

  3,247.00 3,247.00     1.00 ' ""21 01.04.0405

  3,796.00 3,796.00     1.00 ' ""41 01.04.0406

  5,670.00 5,670.00     1.00 ' ""61 01.04.0407

  8,735.00 8,735.00     1.00 ' ""81 01.04.0408

 16,337.00 16,337.00     1.00 ' ""02 01.04.0409

 27,453.00 27,453.00     1.00 ' ""42 01.04.0410

 36,984.00 36,984.00     1.00 ' ""82 01.04.0411

)T( 01.04.0415

    262.00   262.00     1.00 ' .."3

    406.00   406.00     1.00 ' ""4 01.04.0416

    826.00   826.00     1.00 ' ""6 01.04.0417

  2,278.00 2,278.00     1.00 ' ""8 01.04.0418

  3,796.00 3,796.00     1.00 ' ""01 01.04.0419

  6,356.00 6,356.00     1.00 ' ""21 01.04.0420

 10,481.00 10,481.00     1.00 ' ""41 01.04.0421

 12,333.00 12,333.00     1.00 ' ""61 01.04.0422

01.04.0425
CPA/

    190.00   190.00     1.00 ' ,"3*"4.

    334.00   334.00     1.00 ' ""4*"6 01.04.0426
1,328,123.00 40.10.31

088/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
088     :'

31

1,328,123.00

    446.00   446.00     1.00 ' ""6*"8 01.04.0427

  729.00 ' ""01*"8 01.04.0428

    976.00   976.00     1.00 ' ""21*"01 01.04.0429

  1,971.00 1,971.00     1.00 ' ""41*"21 01.04.0430

  2,606.00 2,606.00     1.00 ' ""61*"41 01.04.0431

01.04.0432
    106.00   106.00     1.00 ' ,"3*"2

    106.00   106.00     1.00 ' ""3*"4 01.04.0433

    141.00   141.00     1.00 ' ""2*"4 01.04.0434

    250.00   250.00     1.00 ' ""6*"4 01.04.0435

    276.00   276.00     1.00 ' ""3*"6 01.04.0436

    338.00   338.00     1.00 ' ""6*"8 01.04.0437

    440.00   440.00     1.00 ' ""4*"8 01.04.0438

    545.00   545.00     1.00 ' ""8*"01 01.04.0439

    551.00   551.00     1.00 ' ""6*"01 01.04.0440

    732.00   732.00     1.00 ' ""21*"01 01.04.0441

    768.00   768.00     1.00 ' ""8*"21 01.04.0442

  1,479.00 1,479.00     1.00 ' ""21*"41 01.04.0443

  1,956.00 1,956.00     1.00 ' ""41*"61 01.04.0444

  2,435.00 2,435.00     1.00 ' ""81*"61 01.04.0445

  2,912.00 2,912.00     1.00 ' ""02*"81 01.04.0446

01.04.0456
    161.00   161.00     1.00 ' "3*"4

    270.00   270.00     1.00 ' ""4*"6 01.04.0457

    493.00   493.00     1.00 ' ""6*"8 01.04.0458

    778.00   778.00     1.00 ' ""01*"8 01.04.0459
1,348,859.00 40.10.31

089/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
089     :'

31

1,348,859.00

  1,084.00 1,084.00     1.00 ' ""21*"01 01.04.0460

  2,363.00 2,363.00     1.00 ' ""41*"21 01.04.0461

  3,156.00 3,156.00     1.00 ' ""61*"41 01.04.0462

CPA/ 01.04.0463
,

    212.00   212.00     1.00 ' "3*"4

    417.00   417.00     1.00 ' ""4*"6 01.04.0464

    656.00   656.00     1.00 ' ""6*"8 01.04.0465

  1,035.00 1,035.00     1.00 ' ""01*"8 01.04.0466

  1,442.00 1,442.00     1.00 ' ""21*"01 01.04.0467

  3,152.00 3,152.00     1.00 ' ""41*"21 01.04.0468

  4,208.00 4,208.00     1.00 ' ""61*"41 01.04.0469

5404 01.04.0480

     53.00    53.00     1.00 ' ,"2

     75.00    75.00     1.00 ' ","3 01.04.0481

    113.00   113.00     1.00 ' ","4 01.04.0482

    263.00   263.00     1.00 ' ","6 01.04.0483

    551.00   551.00     1.00 ' ","01 01.04.0484

    656.00   656.00     1.00 ' ","21 01.04.0485

    868.00   868.00     1.00 ' ","41 01.04.0486

  1,366.00 1,366.00     1.00 ' ","61 01.04.0487

  1,863.00 1,863.00     1.00 ' ","81 01.04.0488

  2,624.00 2,624.00     1.00 ' ","02 01.04.0489

  3,123.00 3,123.00     1.00 ' ","22 01.04.0490

  3,726.00 3,726.00     1.00 ' ","42 01.04.0491

1,381,865.00 40.10.31
090/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
090     :'

31

1,381,865.00

0904 01.04.0580

     64.00    64.00     1.00 ' ,"2

    127.00   127.00     1.00 ' ","3 01.04.0581

    180.00   180.00     1.00 ' ","4 01.04.0582

    387.00   387.00     1.00 ' ","6 01.04.0583

    562.00   562.00     1.00 ' ","8 01.04.0584

    656.00   656.00     1.00 ' ","01 01.04.0585

    768.00   768.00     1.00 ' ","21 01.04.0586

    985.00   985.00     1.00 ' ","41 01.04.0587

  1,481.00 1,481.00     1.00 ' ","61 01.04.0588

  1,958.00 1,958.00     1.00 ' ","81 01.04.0589

  2,624.00 2,624.00     1.00 ' ","02 01.04.0590

  3,123.00 3,123.00     1.00 ' ","22 01.04.0591

  3,726.00 3,726.00     1.00 ' ","42 01.04.0592

5404 01.04.0680

/
     95.00    95.00     1.00 ' ,"3

    133.00   133.00     1.00 ' ","4 01.04.0681

    318.00   318.00     1.00 ' ","6 01.04.0682

    551.00   551.00     1.00 ' ","8 01.04.0683

    762.00   762.00     1.00 ' ","01 01.04.0684

    985.00   985.00     1.00 ' ","21 01.04.0685

  1,095.00 1,095.00     1.00 ' ","41 01.04.0686

  1,641.00 1,641.00     1.00 ' ","61 01.04.0687

1,404,086.00 40.10.31
091/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
091     :'

31

1,404,086.00

0904 01.04.0780

/
     68.00    68.00     1.00 ' ,"2

    104.00   104.00     1.00 ' ","3 01.04.0781

  165.00 ' ","4 01.04.0782

    329.00   329.00     1.00 ' ","6 01.04.0783

    545.00   545.00     1.00 ' ","8 01.04.0784

    768.00   768.00     1.00 ' ","01 01.04.0785

    985.00   985.00     1.00 ' ","21 01.04.0786

  1,095.00 1,095.00     1.00 ' ","41 01.04.0787

  1,641.00 1,641.00     1.00 ' ","61 01.04.0788

)RFU( 01.04.0789
,.

    212.00   212.00     1.00 ' 1/2."

    223.00   223.00     1.00 ' )RFU(""4/3 01.04.0790

    244.00   244.00     1.00 ' )RFU(""1 01.04.0791

    529.00   529.00     1.00 ' 01.04.0793

    318.00   318.00     1.00 ' 01.04.0795

  3,598.00 3,598.00     1.00 ' """2 01.04.0796

  4,022.00 4,022.00     1.00 ' ""3 01.04.0797

  4,445.00 4,445.00     1.00 ' """4 01.04.0798

  7,916.00 7,916.00     1.00 ' """6 01.04.0799

  8,848.00 8,848.00     1.00 ' """8 01.04.0800

 10,080.00 10,080.00     1.00 ' """01 01.04.0801

      6.00     6.00     1.00 4" 01.04.0810

      6.00     6.00     1.00 ""4 01.04.0811

1,450,068.00 40.10.31
092/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
092     :'

31

1,450,068.00

     12.00    12.00     1.00 ""6 01.04.0812

     22.00    22.00     1.00 ""8 01.04.0813

     41.00    41.00     1.00 ""01 01.04.0814

     23.00    23.00     1.00 ""21 01.04.0815

     28.00    28.00     1.00 ""61 01.04.0816

01.04.0910
3"

    522.00   522.00     1.00 ' ""

01.04.0911
3"

    648.00   648.00     1.00 ' ""

01.04.0912
    450.00   450.00     1.00 ' """

1,451,814.00 "40.10

1,891,984.00 "10
1,891,984.00 "

093/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019 )(
093     :'

80

0000

41.0000.00

"0000

10

00.100.10

    74,196.00 20.10/

    43,848.00 41.10","

   118,044.00 "10

04-

    16,399.00 60.04

    16,399.00 "04-

15-

00.150.15

    25,859.00 10.15

     1,033.00 30.15

     2,088.00 40.15

    28,980.00 "15-
   163,423.00 "80

31

10

   186,983.00 10.108"
)(

   108,073.00 20.1001"
61")(

   145,114.00 30.1081"
03")(

094/...   Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40



.
3,"41257:2590769:3693969-30

31/03/2019
094     :'

 1,451,814.00 40.10

 1,891,984.00 "10
 1,891,984.00 "31

 2,055,407.00 "
   349,419.19 %71"
 2,404,826.19 ""

____________                             _______________________________
,

Ash-m-19 : '')1.56.01(4434889-40


































































































