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 'אמסמך 
 

 יובלים אשדוד בע"מ
 11/2019' סממכרז 

  בדיקות מעבדה עבור התאגידדיגום לביצוע 
 

     
 הזמנה להציע הצעות

 
 

בדיקות דיגום לביצוע ת מחיר והצע , מזמינה בזאת("התאגידאו " "יובליםדוד בע"מ )להלן: "יובלים אש
 "(.העבודות)להלן: "במסמכי המכרז ו כמפורט במפרט הטכני, מעבדה עבור התאגיד

 
 .ttps://www.yuvallim.co.il/hאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של התאגיד בכתובת 

 
על המוריד  את מסמכי המכרז, כאמור לעיל, להירשם במייל רכזת המכרזים בתאגיד, במייל 

etih@yuvallim.co.il :וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיו"ב )להלן ,

ת במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי "(. ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי להשתתפופרסומי התאגיד"

התאגיד יחייבו את 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.

 
 
 

בלתי מותנית וניתנת לגבייה צמודה ערבות בנקאית לכל מסמכי המכרז, בנוסף  ,על המציע לצרף להצעתו

 . הערבותשקלים חדשים( שניים עשר אלף)במילים:  ₪ 12,000 בסך של יובליםללא כל תנאי עפ"י פניית 
 .למכרז (1)בנוסח המצורף כמסמך ה' 28.2.20עד ליום  תעמוד בתוקפה

 
 

כרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה תקים(, בצרוף כל מסמכי המהע את ההצעה )בשני
עד  9:00 בין השעות 20.11.19 ביום יובלים,בתיבת המכרזים בידנית ולהניח  11/2019מכרז מס' –מצוין 
 או מי מטעמה. הגב' אתי אקלהרמ"ד מכרזים, , בנוכחות בלבד 14:00

 
 .שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה הצעות

 
 . כל דרך אחרת למעט מסירה ידניתבאין לשלוח הצעות 

 
 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

 
________________ 

 טיאסשלמה א
 מנכ"ל יובלים             

https://www.yuvallim.co.il/
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 'במסמך 

 יובלים אשדוד בע"מ
 11/2019' סממכרז 

  בדיקות מעבדה עבור התאגידו דיגוםלביצוע 
 
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
   

 
 כרזנשוא המ .1

דיגום לביצוע בזאת הצעות  נה( מזמי"החברה"" או יובלים")להלן: אשדוד בע"מ  יובלים .א
על  , שפכים ובוצה הכלמעבדה הדרושות לתאגיד לצורך פיקוח על איכות מי הקולחיןובדיקות 

הנחיות המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, רשיון העסק של מכון טיהור פי דרישות הדין, 
מכרז ובמפרט הטכני )להלן: ה כמפורט במסמכיזרמה לים )ככל שיינתנו( השפכים והיתרי ה

 מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז יכללו העבודות את הרכיבים הבאים:. "(ותהעבוד"

 לקיחת דגימות ממפעלים, מי קולחין, שפכים ובוצה. (1

כנית שעות( כמפורט בתו 24ף ודיגומים מורכבים )של הזוכה יידרש לבצע דיגומי חט (2
העבודה. נוסף על תוכנית העבודה יידרש הקבלן הזוכה לבצע בדיקות חטף נוספות 

 .בתיאום מראש עם התאגיד

העברת הדגימות למעבדה של הזוכה )הנדרשת להיות מוכרת ומוסמכת על פי הנחיות  (3
 הדין(.

ביחס  ביצוע בדיקה של הדגימות, ניתוח התוצאות והפקת דו"ח ובו תוצאות הבדיקה (4

 .הנדרשיםלתקנים 

וכקובץ  PDF)בפורמט העברת תוצאות הבדיקות ליובלים באמצעות דואר אלקטרוני  (5

ובכל מקרה אחת לחודש באופן  כל היותר ממועד הדגימהקלנדריים לימים  10( אקסל
 .מרוכז

 שעות מרגע קבלת הדוגמא במעבדה 24עד  COD -ו TSSדיווח 

 שנים. 7זוכה במשך האחסון תוצאות הדגימות במשרדי  (6

שעות ביממה ובו יופיעו כל תוצאות  24הפעלת אתר אינטרנט שיעמוד לשירות יובלים  (7
 הדגימות. הכניסה לאתר תתבצע באמצעות שם וסיסמא.

ביצוע פעולות שיידרשו על ידי יובלים כגון ושמירה על קשר ישיר ושוטף עם נציגי יובלים  (8
 השתתפות בפגישות במשרדי התאגיד.

כמות דוגמים מוסמכים ככל שתידרש ך תקופת ההסכם הזוכה יידרש להעסיק במהל (9
. גם המעבדה של המציע תהיה יובליםדיגום הנדרשות ע"י עבודות הבכדי לבצע את 

 .ערוכה לביצוע בדיקות בכמות ובמהירות הנדרשים על ידי יובלים
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 .ל מיום חתימתו על ידי שני הצדדיםהחלשנה אחת  הינותוקפו של ההסכם מכוח מכרז זה  .ב
 ארבע שניםב ם תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקף ההתקשרותיובלי

 שחמעל עלה ישסך כל תקופת ההתקשרות לא  בכל פעם, ובלבד כולן או כל חלק מהן, נוספות
   שנים. 

 – הכמויות בכתב המפורטות /דיגומיםלבדיקותשהינו מציע המחיר וב בהצעתו את המציע ינק .ג
יקבל זוכה ה .במסמכי המכרז דרישות המפורטותויתר ה /דיגוםהיצוע הבדיקבגין בהמחיר יהא 

 מובהר .בפועל עובוציש /דיגומיםבמכפלת מספר הבדיקותו תמורה בהתאם למחירי הצעת
ביצוע הבדיקות ויתר התחייבויות בזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין 

 .הזוכה מכח ההסכם

זוכה יתבקש לבצע דיגומי חטף ללא תוספת תשלום וכן דיגומים שה אפשרעוד יובהר, כי  .ד
 מורכבים במט"ש יובלים ללא תוספת תשלום. 

וכן בהתאם לשינויי  בהתאם לצרכיה ותקציבה /דיגומיםתזמין מהזוכה בדיקותיובלים  .ה
וכן תהיה רשאית לבצע חלק מהבדיקות באמצעות  החקיקה/התקנים/ההנחיות הרלוונטיים

כמות הבדיקות המצויינת בכתב הכמויות אינה סופית ויובלים אינה . ריםנותני שירות אח

 מתחייבת לבצע כמות זו והיא תהא רשאית להגדילה או להקטינה על פי צרכיה ובכפוף לדין.
ל את כמות הבדיקות גם מעבר ילמען הסר ספק מובהר בזאת כי יובלים תהיה רשאית להגד

יידרש לבצע את הבידוקת בהתאם סמך לכך, והזוכה לתכנית דיגום מאושרת על ידי הגורם המו
 לדרישות יובלים. 

 מסמכי המכרז .2

מסמכי המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, 
 המכרז:

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'

 .הצעת המציע   -  'גמסמך 

 חוזה.  -  'דמסמך 

 במכרז ולהבטחת הצעת ( נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות1)  -ה' מסמך 
 המציע.

 .נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה (2)   

  קיום ביטוחיםאישור    - מסמך ו'

בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים מציע של ה( תצהיר 1)  - 'זמסמך 
 .1976-וציבוריים, התשל"

ניהול ספרים ודיווח  ,חשבון/יועץ מס בדברפקיד מורשה/רואה ( אישור 2)
    .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו חוק לפי 
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 נספח בטיחות כללי.   -מסמך ח'  

  הצהרת בטיחות.  -מסמך ט'  

 .1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג   - מסמך י '

  .מפרט טכני  - מסמך יא'

 .ומחירים כתב כמויות  - מסמך יב'

 השתתפות במכרז .3

 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  (1

 קיד השומה.פבמקור מטעם 

לעניין נשוא ההתקשרות, ככל , 1968-"חבעל רשיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, התשכ (2
 שנדרש ע"פ דין. 

כמפורט  1976–, התשל"ועסקאות גופים ציבורייםוק על כל האישורים הנדרשים לפי חב (3
  .במסמך ז' למסמכי המכרז

י הרשות להסמכת לביצוע הבדיקות שבנדון ע"מציע המהווה מעבדה מוכרת ומוסמכת  (4
 מעבדות. 

ובהתאם להוראות  (1)מסמך ה', בנוסח במכרז תתפותמציע שצירף ערבות בנקאית להש (5
 להלן. 8סעיף 

 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.

רים/התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישו .ג
מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ההארכה, 

 לפי העניין. 

 
 הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א
כל בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, יע וכי המצ 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 שוא המכרז, נ 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
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, לרבות מסמכיוהגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על  .ב
  החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

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

 לאחר הגשת הצעת המציע.

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז.  .א

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע  החברה .ב
 -לחילופין החברה תהא רשאית להתעלם מהם . מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע

 .הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה

 הבהרות .6

 ציע לבצע.שעל המ עבודותלתאר את האופי, הטיב והיקף המטרתם  מסמכי המכרז .א

לתשומת לב ע"י המציע סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא  .ב
אל כתובת  12:00, בשעה 6.11.19מיום יאוחר , לא  "(פניית הבהרה)להלן: "יובלים בכתב 

 תשובת יובלים . קבלת המייל בתאגידבאחריות המציע לוודא  .etih@yuvallim.co.ilהמייל 
כמפורט  תפורסם באתר האינטרנט של יובלים ותישלח לכל מי שנרשם אצל ראש מדור מכרזים

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

 שלו.או כתובת מייל עדכנית בידי יובלים נמצא מספר פקס עדכני 

ד או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המוע תאגידל פניית הבהרה בשליחתאיחור  .ג

מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה  להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי
 אחרת לכל דבר.

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן  נציג התאגידר לעיל, מוסמך מבלי לפגוע באמו .ד
שנרשם נתן לכל מי יתתפורסם באתר האינרנט של התאגיד וטעויות שנפלו בו והודעה בכתב 

 .או מייל כאמור , באמצעות פקסלקבלת פרסומי התאגיד

, ועל הצעה המכרזתשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי  .ה
 . לכלול מסמכים אלה כשהם חתומים על ידי המציע

 מסמכים .7

 (:ב'9כאמור בסעיף  כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז

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

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

mailto:etih@yuvallim.co.il
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 , ככל שעסקו מצריך רשיון כאמור.בתוקף העתק תעודת רשיון עסק .ג

, התשל"ו גופים ציבוריים האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאותשני תצהירים חתומים בדבר  .ד
 .מסמך ז' למסמכי המכרז(במופיעים ) 1976 –

 תנאי הסף.( ל4)א()3סעיף הוכחה בדבר היות המציע מעבדה מוכרת ומאושרת כנדרש ב .ה

 .להלן 8בסעיף כמפורט מקורית רבות בנקאית ע .ו

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

ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות על כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור (1
ת הצעהתאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 

 התאגידולחייב את  התאגידחתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד 
כרז וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המ בחתימתם על מסמכי המכרז

 .הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות

 מות מנהלי התאגיד.ש (2

 מות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.ש (3

 תובת משרדו הרשום של התאגיד.כ (4

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

 בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

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

לחקור ולדרוש מהמציע להציג  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים .י
יכולת המימון שלו  מומחיותו, מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,/או מידע וכל 

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

ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף וועדרשאית ה ,מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור
  לפסול את ההצעה.

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .8

שנים עשר אלף )במילים:  ₪ 12,000המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של  .א
 .  למסמכי המכרז (1)בנוסח מסמך ה' 28.2.19שתעמוד בתוקפה עד ליום  שקלים חדשים(

יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  לעיל,ם הערבות סכו .ב
   הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  ,לסטטיסטיקה

 . ככל שנדרש עפ"י דיןעל הערבות להיות חתומה ומבויילת  .ג
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צדדית -ט על פי פנייה חדהערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילו .ד
 . ואו מי מטעמ מנכ"ל יובליםשל 

עד שיבחר יובלים  ות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתהמציע מתחייב להאריך את תוקף הערב .ה
 סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

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

רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם.  יובליםהמציע לחתום על ההסכם, תהא יסרב  .ז
ו/או כדי לפגוע  למצות את תביעותיה וטענותיה של יובלים מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום  יובליםבזכות 
    .ותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, בהתאם לזכויההצעה

 מועד הגשת ההצעותואופן  .9

לכל  שהוא מציע המחיר בשקלים חדשים על גבי כתב הכמויות )מסמך יב'( אתהמציע ינקוב  .א
   הצעה חלקית תיפסל מבלי שתידון! ., על שני פרקיובכתב הכמויות פריט המפורט

על המציע למלא הצעתו כמפורט תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז.  הצעהה .ב
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'(
 מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה. 

)לרבות הערבות  ב'9כאמור בסעיף  תקים(, בצרוף כל מסמכי המכרזוע בשניההצעה ) תא .ג
מעטפה סגורה, עליה הכניס ליש ל, (7הבנקאית להשתתפות במכרז והמסמכים כאמור בסעיף 

 , אשדוד,18אורט רחוב  ,ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים ביובלים 11/2019מכרז מס' –מצוין 
 09:00-14:00בין השעות  20.11.19ביום  ,או מי מטעמה קלהאתי א 'הגבבנוכחות  7מה קו

  בלבד.

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

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

ם יו 90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ו
לתקופה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  יובליםמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. 

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 .10

ם המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתו .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, 

החתימה בשם השותפות ותעודת רישום  ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות
 השותפות.
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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 

גיד והוכחה על ובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התא
 רישום התאגיד. 

אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד  .ד
, יחתמו על ההצעה )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( לשם ביצוע העבודות נשוא המכרז

 בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצרוף הוכחות
מתאימות על קיום השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת 

  ועל זכות החתימה של נציגי השותפות.

 יובליםהחלטות  .11

 .  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי וועדת המכרזים .א

כמות על ידי המציע לסך כל המחיר המבוקש ועדת המכרזים תדרג את ההצעות על פי  .ב
)בהתאם לכמות הבדיקות  לחודש אחד שלהלן ברשימה יםהמפורט /דיגומיםהבדיקות

. ככל /דיגוםלכל בדיקהע"י המציע , במכפלת המחיר המוצע המשוערת המופיעה במפרט הטכני(
כך תדורג ההצעה במקום גבוה יותר. יובהר, כי תדירות  –שהמחיר הכולל יהיה נמוך יותר 

. בלבד והינה מוערכתהשיקלול הינה לצורך  המופיעה בכתב הכמויות יגומים/דהבדיקות
תדירות וכמות  יובלים אינה מתחייבת כי תדירות זו תהא התדירות שתבוצע בפועל.

 שתבוצע בפועל תהא לפי החקיקה, התקנים, הנחיות התאגיד ותקציבו. /דיגומיםהבדיקות
  ם בהצעה שקיבלה את הדירוג הגבוה ביותר.בכפוף לאמור בס"ק א' לעיל, תבחר ועדת המכרזי

 :)פירוט תדירות הבדיקות מופיע בנספח י"ב( להלן רשימת הבדיקות לפיהן ידורגו ההצעות

 בדיקה

pH 

COD 

TSS 

 כלוריד

BOD 

 סריקת מתכות כבדות

 נתרן

VSS 

 זרחן כללי

 (TKNחנקן קיילדל )

 שמן מינרלי

כלל פחמימנים הלוגניים מומסים 
(DOX) 

 דטרגנטים אניוניים

 סולפיד

 שמנים ושומנים
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 סולפאט

 בורון

 חנקן כללי

MTBE 

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

למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי  המציע להציג ו/או
נשוא מכרז זה  עבודותשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את הוועדת המכרזים תהיה ר

  גם על סמך נסיונה הקודם עמו.

וכן בקבלת  על ידי יובלים בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .ד
שורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים כל האי

ובכפוף לדרישות הדין/התקנים/ההנחיות  שאמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות
 . כפי שיעוכנו מעת לעת הרלוונטים

של הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה ,להקטין את היקפוו/או  רשאית לבטל את המכרז יובלים .ה

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים  יובלים .האו בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותו/ יובלים
 חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב .ו
כל ו/או לזוכה א תהא למציע ל, 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, 
 . בתמורה שתשולם לויהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי 

 ת הזוכה עפ"י המכרזוחוב .12

כשהוא חתום  יובליםו לולהחזיר (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:עד למעמד חתימת ההסכם על ידו  יובליםימציא ל הזוכה .ב

תום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור ח (1
  (.'ועל קיום ביטוחים )מסמך  םיאישורה

הצהרת בטיחות חתומה על ידי הזוכה והממונה על הבטיחות ביובלים, עפ"י נוסח  (2
 המסמך המצ"ב כמסמך ט' למסמכי המכרז. 

)במילים:  ₪ 50,000בסך  נשוא המכרז עבודותלהבטחת ביצוע החתומה רבות בנקאית ע (3
 המכרז. למסמכי (2)מך ה'כמס, בנוסח המסמך המצורף שקלים חדשים( אלף חמישים

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

עם תוקף הערבות לביצוע יהיה למשך כל תקופת החוזה ובתוספת של שלושה חודשים. 
 תוחזר לזוכה הערבות"ל, להנחת דעתה של יובלים, הערבות בנוסח הנמסירת 

 .להשתתפות במכרז
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)ככל שנדרש ביול( זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום ומבוייל כחוק  .ג
, חתום ע"י חברת הביטוח ור על קיום בטוחים, אישלביצוע ההסכם חתומה ובצרוף ערבות

רישה כאמור לעיל, תחולט הערבות שצורפה ימים מיום הד 7תוך והצהרת בטיחות חתומה, ב
מבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום זאת ווהבטחת הצעת המציע לצורך השתתפות במכרז 

הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע 
 ,התראהרשאית, מבלי לתת כל הודעה או  יובליםבהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או 
 עם מציע אחר במקומו.   יובלים תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של

ש בין ההצעה את ההפר יובליםיהיה הזוכה חייב לשלם ל –עם מציע אחר  יובליםהתקשרה 
בכספי גם רשאית לצורך זה להשתמש  יובליםהצעתו הוא, ו לבין 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 

תהא רשאית לחלט את הערבות  יובליםן הסר ספק, יובהר כי להשתתפות במכרז במלואה. למע
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 
  גשת הצעתו למכרז.ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם ה

 עדיפות בין מסמכים .13

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו 
תכרענה וככל שלא נקבע במפורש אחרת, , מסמכיםהחוזה/המשמעות בין תנאי המכרז להוראות 

, כתב כמויות, מפרט: גובר על הבאים אחריו כל מסמךהסדר הבא, כאשר , לפי מסמכיםההוראות 

  .הצעה, חוזה

 

 יובליםרכוש  –מסמכי המכרז  .14

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות  יובליםמסמכי המכרז הינם רכושה של 
, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא יובליםל

 ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

 

 

__________________________ 
 טיאסשלמה א

 מנכ"ל יובלים
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 'גמסמך 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 יובלים אשדוד בע"מ
 

 
 הצעת המציע

 11/2019למכרז פומבי מס' 
 

  דיקות מעבדה עבור התאגידדיגום ובלביצוע 
  

ש בזאת _ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגי___________אני הח"מ ______ .1

ובעיקר במפרט הטכני  במסמכי המכרז מפורט, כבדיקות מעבדה עבור התאגידם ומידיגולביצוע הצעתי 
ות בעבודות, מפורטות במפרט אשר כלול בדיקות המעבדה הדרושות ."(העבודות)להלן: "ובכתב הכמויות 

יף ו/או לגרוע . החברה תהא רשאית להוסיב' למסמכי המכרז(-הטכני ובכתב הכמויות )מסמכים יא' ו

, , לפי שיקול דעתה הבלעדיבמסמכים אלה הנזכרים /דיגומיםהבדיקות מכמות/היקף/סוגימרשימת 
           .צרכיה, תקציבה ודרישות הדין/התקנים/ההנחיות כפי שיעודכנו מעת לעת

מסמכי תונות, כל יהנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע .2
ביצוע וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  עבודותתנאי ה, המפרטים, העבודותהמכרז וכי תנאי המכרז, 

לקבל על עצמי מציע אני ו ם להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי, ידועים ומוכרים לי, אני מסכיהעבודות
לבצע את העבודות זה  את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל

, על פי כתב הכמויות במכפלת הבדיקות שתבוצענה בפועלעל ידי בלפי המחירים הנקובים , נשוא המכרז
 .  יובליםהוראות מסמכי המכרז ולשביעות רצון 

 
 מתחייב בזאת כי:ומסכים  ,אני מצהיר .3
 

ביצוע ים לוהכישורים הדרוש המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .3.1
 .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  .3.2
, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים 3תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 

 למסמך ב'. 7הנדרשים בסעיף 

 הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז .3.3
  .באופן הטוב ביותר ותוך התאמה מלאה לדרישות המכרז והמפרט הטכני ,ומסמכיו

המקצועי והציוד המיומן י להשיג את כל כוח האדם ברשותי או בכוחמבלי לגרוע מן האמור,  .3.4
 . נשוא המכרז בצע את העבודותלהדרוש על מנת 

נשוא  אבצע את העבודותתתקשר איתי בהסכם, יובלים הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז ו .3.5
, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחותוכן במועדים ובהיקף שאדרש, , ןהמכרז בשלמות

כפלת הבדיקות במ, כתב הכמויותב על ידי והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים המפרט הטכני
 .  עות רצונם המלא של המנהל ויובליםלשבישיוזמנו ויבוצעו בפועל ו

 ביצוע העבודותלעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך כמו כן אני מתחייב  .3.6
 נשוא המכרז. 
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 ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש .3.7
  בחלק זה, מחייבת אותי.

 
כתב הכמויות נשוא המכרז הם כמפורט ב ותעבודהמוצעים על ידי עבור ביצוע המחירים הנני מצהיר כי ה .4

על  תובביצוע העבודהכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו
אדם, ציוד, אביזרים, , לרבות כוח ייבויותפי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחיי

עבודה, מכשירים, כלי  כלי חומרים, חומרי עזר,נסיעות, הובלת הדגימות, הכנת דוחות, אחסון המידע ו
, ביטוחים, רישויתשלומים לספקים כגון: חברת החשמל, בזק, משטרה וכו', מענה לקריאות פתע, רכב, 

 נשוא המכרז.  ותעבודוע הוכל דבר אחר הדרוש לביצ , היתריםאחריות

, ביצועןהמכרז, על כל הכרוך ב ביצוע העבודות מכחבזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין לי מובהר  .5
, למעט מע"מ, בשיעורו ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד מעבר למחירים המוצעים על ידי

המחירים לעיל, מחירי התמורה יוצמדו למדד מבלי לגרוע מהאמור . יובליםעפ"י דין, אשר ישולם על ידי 

. התמורה לא תוצמד למדד באופן חד פעמי בראשית כל תקופת הארכה, ככל שיוארך ההסכם לצרכן
  במהלך שנת ההתקשרות הראשונה.

כמות הבדיקות המפורטת בכתב הכמויות הינה לצורך שיקלול ההצעות בלבד ומהווה כמות ידוע לי, כי  .6

רשאית להזמין ממני בדיקות, בכל היקף שהוא, ואף לא להזמין בדיקות כלל, הכל  מוערכת. יובלים תהא
 על פי צרכיה, הדין הרלוונטי ותקציבה.

ביצוע כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  .7
כל  ימהסכומים שיגיעו ל יובליםנכה עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, ת העבודות

 סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

)זאת על אף האמור בכתב  ידוע לי כי כל הדיגומים שיבוצעו במט"ש של יובלים לא יזכו אותי בתשלום .8
 500 זכאי לתשלום קבוע בסך אהיה)כהגדרתה בחוזה( . כן ידוע לי, כי בגין "קריאה מיוחדת" הכמויות(

שעות מרגע הקריאה לביצוע דיגום. בגין "קריאה מיוחדת"  3, זאת בכפוף לכך שהדיגום יבוצע בתוך ₪

בלבד, וזאת בכפוף לכך שהדיגום נעשה  ₪ 200לום של תששתיענה לאחר יותר משלש שעות אהיה זכאי ל
 .שלא בשעות העבודה, כהגדרתן בחוזה

לבצע את העבודות גם במצבי חירום, לרבות מלחמה, וכי לא אהיה זכאי לכל ידוע לי עוד, כי אדרש  .9
 תוספת תשלום בגין כך.

 שנים עשר אלף)במילים:  ₪ 12,000בסכום של חתומה הבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית ל .10
 צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד שקלים חדשים(

תנאי המכרז עפ"י  28.2.20בתוקף עד סי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז, הבסי
 .למסמכי המכרז 1ובנוסח מסמך ה'

ימים מתאריך  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .11
 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 דין., ככל שנדרש ביול עפ"י כשהוא חתום ומבוייל ליםיובולהחזירו ל חוזהלחתום על ה .11.1

)ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת קיום תנאי  ומבויילת הלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומ .11.2
 למסמכי (2), בנוסח מסמך ה'שקלים חדשים( חמישים אלף )במילים: ₪ 50,000 ע"ס החוזה,

כמפורט ובתוקף המחירים לצרכן,  מדדל הערבות תהיה צמודה .חוזהבהתאם לדרישות ההמכרז ו

  .ובמסמכי המכרז חוזהב

 מסמכי המכרז והחוזה., כמפורט בהנדרשים ביטוחיםהקיום בדבר להמציא לכם אישור  .11.3
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בנוסח מסמך  ועל ידי הממונה על הבטיחות ביובלים לכם הצהרת בטיחות חתומה על ידי להמציא .11.4
  ט' למסמכי המכרז.

 
 11ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם אם אני מצהיר בזאת כי ידוע לי ש .12

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

נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי  עבודותיצוע האחר לב קבלןולהתקשר עם 
עקב הפרת ההתחייבויות  יובליםשבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות  שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
עם  הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר יובלים עם מציע אחר במקומי. כן יובליםקשרות לפיצוי עקב הת

מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, 
 רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. יובליםו

 

המכרז  תנאי" –כים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז את כל המסמהנני מצרף להצעתי את  .13
ועדת  ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל. "והוראות למשתתפים

 המכרזים עלולה לפסול הצעתי.

ש עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף שיידר
להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע העבודות, לרבות המלצות, 
וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור 

פסול את מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף ל
 ההצעה.

  
 :כדלקמןידוע ומוסכם עלי  .14

 

על  ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .א

וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה  התאגידידי גזברות 
  . , ככל שישנםתעבודולממן או להשתתף בממון ביצוע הוהגופים האחרים אשר אמורים 

ו/או לא יתקבלו כל האישורים  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 

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

 והיא רשאית לבטל את המכרז אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה יובלים .ג
לשנות את חלוקת העבודות בין עבודות או לא לבצען כלל או /או להחליט על ביצוע חלק מן הו

 יםיובלים לפרסם מכרז/ים נפרד/הבלעדי. כן זכאית  בהתאם לשיקול דעתה ,הזוכים בכל עת
 .בוטלה ןשהזמנת ותעבודשל ה ןחלקונוספ/ים לביצוע 

 הזמנתבהוצאת  המותנבפועל  ביצוע העבודותמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר לי כי  .ד
ובהתאם לשיקול דעתה  יובליםלפי צרכי  ייועבר אלתע"י המנהל, אשר  כדין מהחתו עבודה

ת כל העבודות אשר תדרש לבצע או אאינה מתחייבת להעביר לזוכה  יובליםלפיכך  .הבלעדי
מהעבודות מקבלן רשאית להזמין חלק  יובליםכמו כן, ידוע לי כי  היקף כספי כלשהו.בעבודות 

  .אחר
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של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, או פוצלה  הוקטן היקפובמקרה בו  .ה
הצעתי, בשינויים הנדרשים ייחתם עמי החוזה על בסיס מכל סיבה שהיא, הזכייה מכוחו, 

 בהתאם למחירים אלו. לבצע את העבודותין, והנני מתחייב העני בנסיבות

 

בכל הנוגע ו/או בקשר עם תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא .15
סיבה שהיא,  ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו, מכל

יגרם אם אף בגין כך כל פיצוי כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת 
מכוח המכרז בהיקף  הזמנת עבודות כלל או הזמנת עבודותאי כל תביעה בגין  ינזק. כמו כן, לא תהא ל יל

 .מסויים

 

ן כלליות, מכל מין יבין מיוחדות וב ,ההוצאות את כל בכתב הכמויות כוללעל ידי/נו  יםהמוצע המחירים .16
. התמורה אשר ווסף אך ורק מע"מ כחוקתלמחירים יעל פי תנאי המכרז.  ותוסוג הכרוכות בביצוע העבוד

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מחירי התמורה יוצמדו למדד  .ולנו לא תוצמד למדד כלשהלי/תשולם 
 ופת הארכה, ככל שיוארך ההסכם.המחירים לצרכן באופן חד פעמי בראשית כל תק

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  90אותי במשך תקופה של  וחייביבתוקף ו והי, ימחירי הצעתי .17
אם ימים נוספים.  90קפה של הצעתי למשך ויוארך ת ,יובליםבתנאי המכרז. במידה ותדרוש וגדר מש

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

 ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

 
הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .18

 עיל.כאמור דל

 
 

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

 
 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט: _________________________

 
 טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:

 
 אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:שמות ומספר הזיהוי של ה

 
____________________________________________________________ 

 
  __________________________________________________ חתימות:

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

 
 _____________________.  תאריך:

 

 יע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(כשהמצאישור חתימה: )
 

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



16 

 
 ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 
 ______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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 'דמסמך 

 חוזה

 

 שנת ____  ____לחודש   ____שנערך ונחתם באשדוד ביום  
 
 

  וד בע"מיובלים אשד בין:          
   יובלים מנכ"לבאמצעות     
  , אשדוד18אורט מרחוב     
 ("החברהאו " "יובלים)להלן: "    

 מצד אחד;

 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________לבין:        
 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________    
 ___________ פקס _________מרח' _____________________ טל' _    

 "(בלןקה)להלן:  "               
 מצד שני; 

 
 םמידיגולביצוע הצעות  לקבלת 11/2019 מכרז מס' החברהפרסמה   __________וביום  הואיל:

 .ובמסמכי המכרז , בחוזהכמפורט במפרט הטכני בדיקות מעבדה עבור החברהו
 

 הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; בלןקוה  והואיל:
 

 ;בלןקעל קבלת הצעת ההחליטה וועדת המכרזים בישיבתה מיום ________   והואיל:
 
 
 

 
 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 המבוא:

 המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 

 
 הגדרות

ות בצידן )אלא אם בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדר .2
 כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

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

בהרחבה במפרט הטכני ובכתב  יםהבדיקות המפורטם ומיהדיגו " עבודותה" .ב
הכמויות, לרבות כל השירות הנלווה אליהן כדוגמת הובלת 

ון הנתונים הדגימות, עריכת דוחות, מעקב ומשלוח תוצאות, אחס
  וכיוצ"ב.

 או מי שהוסמך על ידו לצורך חוזה זה. מנכ"ל התאגיד  - "המנהל" .ג
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או כל  ותל ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודהאדם שמתמנה מזמן לזמן ע  - "המפקח" .ד
  תאגיד.עבור ה הןחלק מ

 .האו מטעמ הלרבות כל מי שיבוא בשמ  -" הכספים סמנכ"ל" .ה

כן ומורשיו המוסמכים, ו בלןקלרבות נציגיו של הלעיל  הקבלן ששמו מצויין - "בלןקה"  .ו
 פועל בשמו ומטעמו בביצוע העבודה.כל מי ש

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

אחראי על פי כל דין  בלןקקשר אליהם וכל מי שהו/או הסכם או ב עבודותה
 למעשיו או למחדליו.  

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי  - "מדד" .ח

  .או כל גוף רשמי אחר אשר יבוא במקומה

שעות, ומחוץ לשעות  3קריאה לקבלן לצורך ביצוע דיגום/בדיקה בתוך  -"קריאה מיוחדת"  .ט
 הפעילות.

 .17:00-ל 8:00בין  -שעות הפעילות" " .י

  מסמכי החוזה .3

מסמכי ויקראו להלן יחד ולחוד,  חוזההמסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מה .א
 :חוזהה

 הזמנה להציע הצעות.  - מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -  מסמך ב'

 .הצעת המציע   - 'גמסמך 

 חוזה.  - 'דמסמך 

 במכרז ולהבטחת הצעת ( נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות1)  -ה' מסמך 
 המציע.

 .נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה (2)   

 קיום ביטוחים.אישור    - מסמך ו'          

( תצהיר של המציע בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים 1) - 'זמסמך 
 .1976-ציבוריים, התשל"ו

ד מורשה/רואה חשבון/יועץ מס בדבר, ניהול ספרים ודיווח ( אישור פקי2)
    .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו חוק לפי 

 נספח בטיחות כללי.              -מסמך ח' 

  הצהרת בטיחות.              -מסמך ט' 
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 .1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג   - מסמך י'

  .פרט טכנימ  - מסמך יא'

 כתב כמויות ומחירים.  - מסמך יב'

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

, לפי הסדר הבא, כאשר כל תכרענה הוראות המסמכיםהנחייה אחרת מאת המנהל ו/או המפקח, 
  מסמך גובר על הבאים אחריו: מפרט, כתב כמויות, הצעה, חוזה.

 כל מקום בו נכתב "בדיקות" הכוונה הן לבדיקות והן לדיגומים, הכל על פי העניין.

 

 ומסירת העבודה היקף החוזה .4

 רהחבה חשבות המאושר על ידי , על פי צרכיה, בכפוף לתקציבהקבלןמוסרת בזאת ל חברהה .א
במחירי  בצע כקבלן עצמאי את העבודותמקבל בזאת על עצמו ל קבלןובהתאם לשיקול דעתה וה

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

בלן אחר או עובדיה היא, לפי ראות עבודות או חלקן באמצעות עובדי קאת הלבצע רשאית  חברהה .ב
כל טענה או תביעה בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקן של  חברהלא תהיה כלפי ה. לקבלן עיניה

 העבודות בלבד לביצוע על ידו. 

אדם, החומרים, -ועל חשבונו לרבות המצאת כח בלןקע"י ה ביצוע העבודותהוראות החוזה חלות על  .ג
 וכל דבר אחריותביטוחים, , כלי העבודה, הרישוי וההיתרים, ניםתקיהציוד, המכונות, המ, הכלים

 . לשם ביצוע העבודות מכח המכרז על פי תנאי המכרז ועל פי כל דיןאחר הנחוץ 

בתדירות הדרושה  הבתאריך שיקבע המנהל בהוראה בכתב, ויבצע ותהקבלן יחל בביצוע העבוד .ד
 ביעות רצון המנהל. ובמלוא כוח האדם, הציוד הכלים והחומרים הדרושים לש

נוסף על העבודות המפורטות במסמכי המכרז ובעיקר במפרט הטכני, יידרש הקבלן לסייע לתאגיד  .ה
כת ו/או ייתבע על ידי גורם כלשהו. על גם במקרים בהם התאגיד יימצא בבירור מול רשות מוסמ

שות מוסמכת הקבלן יהא לספק את כל הפרטים הדרושים, לרבות חוו"ד ו/או עדות בפני בימ"ש/ר
אחרת בדבר תקינות הליך הדגימה שבוצעה על ידו, לרבות מועד כל שלב בתהליך ועמידתו בכל 

 תקן/דין/הנחייה מחייבים. הנ"ל ללא תוספת תשלום.

על הקבלן יהא להתאים את עצמו לכל הוראה/תקן/הנחיה בכל דין/חוק שנוגעת לבדיקות/דיגומים,  .ו
בדיקה. הנ"ל נכון גם לכל הנחייה שתצא מטעם המשרד להגנת הן לגבי מועד ביצועם והן לגבי סוג ה

 הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים.

אם יתווספו בדיקות חדשות ע"י רשות מוסמכת, שאינן כלולות במסמכים המכרז, הקבלן יהא רשאי  .ז

להגיש לתאגיד הצעת מחיר לביצוע הבדיקות החדשות. התאגיד יהא רשאי לבחון את הצעת המחיר 
וותה למחירי השוק ולפעול בהתאם לדין בהחלטתו אם להזמין בדיקות אלה מהקבלן או מגוף ולהש

 אחר כלשהו.

  הקבלןוהתחייבויות ת והצהר .5
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הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בכל התנאים להשתתפות במכרז במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא 
 הקבלן מצהיר כי:הסכם זה. 

 , הרשיונות, כח האדםתקופת ההתקשרות כל הציוד ימצאו בבעלותו ו/או בחזקתו במהלך כל .א
במהלך תקופת ההתקשרות  ושים לביצוע העבודות נשוא המכרז ובכלל זאת כי יעסיקוהכלים הדר

יובלים. גם דיגום הנדרשות ע"י עבודות הבכדי לבצע את כמות דוגמים מוסמכים ככל שתידרש 
 הירות הנדרשים על ידי יובלים.המעבדה של המציע תהיה ערוכה לביצוע בדיקות בכמות ובמ

הוא בעל מומחיות ידע נסיון והרשאה, מיומנות ואמצעים בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ולו צוות  .ב
עובדים מיומנים ומומחים לביצוע העבודות שיש לבצע על פי הוראות הסכם זה, והוא מתחייב לבצע 

 , הנחייהה והוראות כל דיןהעבודות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות המפרט הסכם ז
  ותקן.  

קבלנים נוספים לרבות בביצוע עבודות דומות עשויים לפעול  העיר אשדודידוע לקבלן כי בתחום  .ג

לעבודות נשוא מכרז זה, והוא מתחייב לשתף פעולה ולתאם עמם במידת הדרוש, ע"פ הוראות 
 המנהל.

צוע העבודה, והוא מתחייב לבצעה הקבלן מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על בי .ד

משרד העבודה בכפוף להוראות כל דין, בכפוף לכל תקן מחייב, לרבות הנחיות משרד הבריאות, 
והנחיות מטעם כל תקנות בריאות העם, הנחיות רשות המים ת הסביבה, והרווחה, המשרד להגנ

העבודות. למען הסר גורם מוסמך אחר, ולהוציא את כל הרשיונות והאישורים הדרושים לביצוע 
כל דין לבצע את העבודה, והוא מתחייב להישאר מורשה  ספק, מצהיר הקבלן כי הוא מורשה על פי

ככל שתשלל מהקבלן הסמכתו כ"מעבדה מוסמכת  כאמור כל זמן ביצוע העבודות על פי החוזה.
תאגיד הך. ומאושרת" על פי תקנות בריאות העם, מתחייב הקבלן ליידע את התאגיד מיידית בדבר כ

יהא רשאי לדרוש מהקבלן להמשיך לבצע את בדיקות המעבדה באופן בו הקבלן יעביר את ביצוע 
הדגימות למעבדה מוסמכת ומאושרת וישא בהוצאות הכרוכות בכך על חשבונו. התאגיד יהא רשאי 

 לבחור שלא לעשות כן, ולראות את החוזה כחוזה שהופר על ידי הקבלן. 

חלט לפרסם את תוצאות הבדיקות או להעבירן לגורם אחר )שאינו מנכ"ל על הקבלן חל איסור מו .ה
 יובלים, המנהל או המפקח(, אלא באישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל יובלים.

 

     מהות העבודות .6

 

כחלק בלתי  הטכני ובכתב הכמויות, המצורפים העבודות נשוא הסכם זה לפרטיהן מפורטות במפרט .א
 נפרד מהסכם זה. 

של הקולחין, השפכים והבוצה.  /דיגומיםמהאמור לעיל, יידרש הקבלן לבצע בדיקותמבלי לגרוע  .ב
יכללו דיגומי חטף ודיגומים מורכבים וכן "קריאות מיוחדות". הקבלן לא יקבל  /דיגומיםהבדיקות

ועבור )זאת על אף האמור בכתב הכמויות( תשלום עבור דיגומים שיתבצעו במט"ש של יובלים 
 ום שהוא(. דיגומי חטף )בכל מק

בכפוף לכך  .₪ 500 בסךונוסף במקרה של "קריאה מיוחדת" הקבלן יהיה זכאי לקבל תשלום קבוע  .ג

שהקריאה המיוחדת נענתה בתוך שלש שעות מרגע הקריאה. בגין קריאה מיוחדת שנענתה לאחר 
, ובתנאי שהדיגום נעשה בלבד ₪ 200שעות, הקבלן יהיה זכאי לקבל תשלום קבוע בסך  3-יותר מ

. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת לתאגיד מחוץ לשעות העבודה כהגדרתן לעיל
 .בגין איחור בהגעה ל"קריאה מיוחדת"
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 ובנוסףשעות  3יובהר, כי "קריאה מיוחדת" בתוספת תשלום משמעה דיגום/בדיקה שתבוצע תוך  .ד
קריאה מחוץ לשעות  אושעות  3שתהא מחוץ לשעות הפעילות של הקבלן. ביצוע דיגום/בדיקה בתוך 

 העבודה, כל אחד בפני עצמו, לא יזכו את הקבלן בתשלום נוסף.

בכל עת במהלך תוקפו של הסכם זה.  דוגמים אוטומטיים ניידים (3הקבלן יידרש להחזיק שלושה ) .ה
 הקבלן יהא רשאי להתקשר בהסכם עם קבלן משנה לצורך אספקת דוגמים אלה.

במהלך תקופת ההסכם  כים בכמות מספקת לצרכי התאגידם מוסממיקבלן יידרש להעסיק דוגה .ו
 כולה.

בהודעה של שבוע מראש  ,בחודש שני ימים ושגרתי, במסגרת תכנית העבודה יתבצע –"דיגום לילה"  .ז
  כדיגום רגיל. ווייחשב ,במסגרת תכנית העבודה

 ימים.  3בהודעה מראש של  –"דיגום מורכב"  .ח

באות להוסיף על הוראות הסכם זה ודינן כחלק  תב הכמויותוכ למען הסר ספק, הוראות המפרט .ט

. ככל שתתגלה סתירה בין הוראות המפרט להוראות הסכם זה, תכרענה בלתי נפרד מהסכם זה
 הקשורים לביצוע העבודות.מקצועיים/טכניים ככל שעסקינן בנושאים  –הוראות המפרט 

בביצוע  קבלןאם לא יתחיל הכל דין,  מבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיה של החברה עפ"י .י
לידי  אותה עבודהור את ביצוע ה תהיה רשאית למסחברהו/או אם לא יסיימה במועד,  עבודה כלשהי

, לרבות אחר קבלןעל ידי אותו  העבודהבהוצאות ביצוע  קבלן הזוכהלחייב את הואחר  קבלן
  קבלן הזוכה.בהצעת השמחיר ה יעלו על הקבלן האחרגם אם מחירי  ,כמפורט בחוזה הוצאות נלוות

יעיל באופן הקבלן מתחייב להעמיד את כל כוח האדם הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה  .יא
 ומהיר. 

צוע העבודות נשוא הסכם זה הנובעים מאי מילוי יהקבלן יהא אחראי לכל פגם או מגרעת בב .יב
מעבודה מקצועית לקויה או כל הוראות העבודה או הנחיות המנהל שהועברו לקבלן, או כתוצאה 

עבודה לקויה אחרת והקבלן יהא חייב לתקן, מיד עם הידרשו לכך, כל פגם או נזק שיתגלה כאמור. 
 בסכום שיקבע ע"י המנהל.  חברהבמידה ולא ניתן לתקן הנזק, יהא על הקבלן לפצות ה

ייבים הגעה ברכב מובהר בזאת כי הקבלן עשוי להידרש להגיע למקומות שונים לרבות מקומות המח .יג
( וכדומה, והקבלן מתחייב להגיע למקומות אלה. מובהר בזאת כי לא 4X4בעל כושר עבירות גבוה )

 .אלהתינתן לקבלן תוספת תשלום כלשהי בגין הגעה למקומות 

עמוד בתכנית העבודה ולפעול ללקבלן תומצא, אחת לחודש, תכנית עבודה לאותו חודש, ועל הקבלן  .יד
 7חברה תהיה זכאית להורות על שינויים בתכנית העבודה, בהודעה מראש של בהתאם לקבוע בה. ה

 ימים קלנדריים, ועל הקבלן יהיה לפעול בהתאם לתכנית המעודכנת. 

מובהר בזה כי מקום בו יבוצע דיגום על ידי התאגיד עצמו, ישולם לקבלן תשלום בגין הובלת  .טו
מהתשלום בגין בדיקה הכוללת ביצוע  75%הדגימה ובדיקתה במעבדה בלבד. התשלום יעמוד על 

 דיגום.

 תקופת החוזה .7

 

 ממועד חתימתו ע"י שני הצדדים, או ממועד קבלת צו התחלת ה אחתההסכם הינו לשנתוקפו של  .א
עבודה, לפי המאוחר בניהם ובלבד שהקבלן יקיים את כל ההתחייבויות לפי הסכם זה לשביעות 

 . "(תקופת ההסכם)להלן: " חברהרצונה המלאה של ה
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 ארבע שלפי שיקול דעתה המוחלט, לתקופה -הזכות להאריך תוקפו של הסכם זה, על חברהניתנת ל .ב
  בכל פעם. כולן או כל חלק מהןנוספות,  שנים

 החוזה.  יום לפני תום תוקפו של 30הודעה על מימוש האופציה תימסר לקבלן בכתב לפחות  .ג

 המחוייבים.  מוארכת, בשינוייםהוארכה תקופת החוזה, יחולו הוראות הסכם זה בתקופה ה .ד

פי -עללידי סיום  רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה חברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .ה
מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, שיקול דעתה המוחלט 

 . ידי מתן הודעה בכתב לקבלןבכל עת על 

 מפקח  תפקידיו וסמכויותיו של ה .8
 

מבלי לגרוע מיתר סמכויות המפקח עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר כי בנוסף למנהל אשר יהיה נציג  .א
מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח המפקח החברה לעניין הסכם זה, יהיה הקבלן כפוף להנחיות המפקח. 

ת, המבצע את העבודו ח האדםוכטיב והיקף ביצוע, ה, החומרים, רמת ןטיבביצוע העבודות, על 
רציפות ביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם, מערכת היחסים בין הקבלן לבין החברה והשימוש 

המפקח כן יהיה . וכן לבקר במעבדה בחומרים ובכלים בקשר לכך בהתאם להוראות החוזה והמפרט
, בדבר אי אישורה של עבודה או חלקהו/או למנהל העבודה מטעמו, רשאי למסור הודעה לקבלן 

. ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן את אותה העבודה, או השימוש באותם חלקםהחומרים או 
 החומרים עד לקבלת החלטתו של המנהל. 

ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות לדעתו המפקח מוסמך המנהל או  ,נוסףב .ב
יין, קביעת המנהל לצורך ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן. מוסכם כי בכל ענ

אינה מחויבת  חברהתהיה סופית ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול על פיה. יודגש כי ההמפקח או 
אותן המנהל או מי יכול לבצע  –למפקח זה ניתנו סמכויות שבהסכם וכי כל מקום מפקח למנות 
 מטעמו.

הקבלן לתקן על לדרוש מהמפקח נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות, רשאי המנהל או  .ג

חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 
עפ"י ההסכם או עפ"י כל דין וכל תרופה או סעד  חברהל מבלי לגרוע בזכויותיה של הווהכ חברהל

 אחר.

הוראות שינתנו מדי ובהתאם ל המנהל או המפקח הקבלן מתחייב לעבוד ע"פ לוח העבודה שיקבע .ד
 פעם ע"י המפקח במקרה הצורך.

הסכם שמסורה לחברה ו/או למנהל ו/או האין לראות בזכות הפיקוח על מהלך העבודה בביצוע  .ה
למפקח כנ"ל ו/או בהוראה מהוראות חוזה זה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יבצע הוראות הסכם 

אחריות כלשהי ע"פ דין או ע"פ הסכם זה, זה במלואן. פיקוח שיבוצע כאמור לא ישחרר את הקבלן מ
ולרבות מאחריות בדבר טיב העבודות ובכלל זה רמת ביצוע העבודות, טיב החומרים וכיו"ב בהתאם 

 לתנאי ההסכם על נספחיו ו/או לגרוע ממעמדו כקבלן עצמאי לכל דבר.

 עבודהתיעוד ה .9

ו לביצועו, מועד ביצוען נהל רישום מסודר ומדוייק של כל בדיקות המעבדה שהועברעל הקבלן ל .א
 וסטטוס הטיפול בכל אחת מהן. 

ועל הקבלן לנהל ( וכקובץ אקסל PDF)בפורמט תוצאות הבדיקות יישלחו למנהל בדואר אלקטרוני  .ב
 .ולתעד את קבלתו ע"י המנהל שומת בקשר עם העברת הדואר האלקטרוניתר
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ביצוע כל בדיקה ובדיקה. שנים מיום  7הקבלן נדרש לשמור את תוצאות הבדיקות במשרדו במשך  .ג
השנים חלפו ולהציע ליובלים  7עם סיום תקופה זו נדרש הקבלן ליצור קשר עם יובלים ולעדכן כי 

לקבל לרשותה את כל המידע השמור אצלו. הקבל לא ישמיד את המידע בטרם יצור קשר עם יובלים 
  כאמור.

ל יובלים, המנהל והמפקח( את הקבלן לא יפרסם ולא יעביר לעיונו של גורם כלשהו )למעט מנכ" .ד
 תוצאות הבדיקות אלא באישור מפורש ובכתב ממנכ"ל התאגיד.

 

  העסקת עובדים .10

 

המכרז מתחייב  עובדים בכמות ובאיכות על פי מסמכימבלי לגרוע בהתחייבות הקבלן להעסיק  .א
דוגם מוסמך אחד בכל עת במהלך תקופת ההסכם ותקופות ההארכה )ככל הקבלן להעסיק לפחות 

 תהיינה(.ש

 משנה בעלי אזרחות ישראלית בלבד.עובדים וקבלני הקבלן יעסיק  .ב

רשאית להודיע לקבלן כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו בעבודות נשוא חוזה זה,  חברהה .ג
 והקבלן ימנע מלהעסיקו כאמור. 

 

 ובעבודה סדירה פגיעה בנוחות הציבור .11

 

ר והכרוך בהן, לא תהיה פגיעה בנוחות הקבלן מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודות וכל הקשו .א
הציבור )ובכלל זה רעש( ולא תהא הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש של הציבור בכביש, דרך, 

וכן כי לא יווצר מטרד או וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו,  ששביל וכיו"ב או בזכות השימו
  .הפרעה במקום הבדיקה

ם כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות וכל הקשור פגיעה או גרימת נזק לגורהפרעה, במקרה של  .ב

יהא על  –הן ע"פ פס"ד או בדרך אחרת  –בתשלום כלשהו  חברהוהכרוך בהן ושבגינו תחויב ה
תחויב בתשלומו, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות  חברהבגין כל סכום שה חברהההקבלן לשפות 

 משפטיות. 

 
  זהירותבטיחות ו אמצעי .12

ולהחזיק, על חשבונו והוצאותיו את כל אמצעי הזהירות הדרושים הקבלן מתחייב להתקין, לספק  .א
לבטיחות העבודה ובטחונה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, ובכל מקום שיידרש על ידי המנהל או 

 המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מאת רשות מוסמכת כלשהי.

תחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם מצהיר ומ בלןק, ההחוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות  .ב
כל דין, זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל

)להלן  1954 –חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד ובפרט 

 ודתפק)להלן: " 1970 –ח חדש(, התש"ל "( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסחוק ארגון הפיקוח"
בהתאם בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, "( והתקנות על פיהם, הבטיחות

המצורף למסמכי המכרז ולתצהיר לתצהיר הבטיחות החתום על ידו, בהתאם לנספח בטיחות 
מסמכי המכרז, הבטיחות המצורף למסמכי המכרז, ובהתאם לכל המסמכים המחייבים המנויים ב

והמהווים כולם חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובהתאם לתדריך והנחיות אשר ימסרו על ידי הממונה 
 לפני ביצוע העבודות ומעת לעת.  חברהעל הבטיחות בעבודה ב
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למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי  .ג
 ל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו. , ולא תינתן כקבלןהצעת ה

טרם במצהיר ומתחייב להימנע מלבצע עבודה כלשהי  קבלןה החוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות  .ד
צע כל הוראה של הממונה על הבטיחות, י, בחברהעל הבטיחות ביעבור תדריך בטיחות אצל הממונה 

כהוראה שיש לבצע לפני  במידה וישנה כזו, המהווה הוראה אשר נקבעה ע"י הממונה על הבטיחות
המצ"ב כחלק  בנוסחחתם בפניו על הצהרת בטיחות במסגרת המכרז,  ביצוע העבודותהתחלת 

 ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל. 

 ושמירה על דינים אורח מקצועי .13

בהתאם לחוזה, באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של המנהל. עבודות  העבודות תבוצענה .א
)לרבות מפקח  או הוראות מטעם רשויות מוסמכות , כללים, הנחיותשלגביהן קיימים חוקים, תקנות

והוראות  הנחיות, כללים, , תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנותהעבודה הראשי במשרד העבודה(

 . , וכן בהתאם לכל דיןאלה

מאת הרשויות על להמציא אישור רשמי  קבלןמחובתו של הבמידה ויידרש לכך על ידי יובלים,  .ב
התאמת העבודות לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות 

  .קבלןמכך יחולו על ה

ככל שהדין הרלוונטי ישתנה ו/או יתווספו הוראות, הנחיות או דברי חקיקה הנוגעים לביצוע  .ג
חדשות אלה יובילו לכך  ככל שהוראותהעבודות מכח הסכם זה, מתחייב הקבלן לעמוד בהם. 

 מתחייב הקבלן לעדכן את התאגיד בשינוי זה.  –שהקבלן לא יהיה רשאי לבצע את העבודות עפ"י דין 

 זכות גישה  .14

למנהל, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנהל תהא זכות כניסה למקום העבודה, ולכל מקום 
ביצוע המשמשים לוחפצים כלשהם  נו חומרים, מכונותאחר שבו נעשית עבודה, או מובאים ממ

 חייב לאפשר זכות גישה זו. קבלן, וההעבודות
 

   ערבות לביצוע החוזה .15

ה חברל קבלן, כולן או מקצתן, מוסר הבתקופת החוזה להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה .א
ים חמיש)במילים:  ₪ 50,000 צמודה בסכום שלאוטונמית חתימת החוזה, ערבות בנקאית טרם ב

 הלהנחת דעתלמסמכי המכרז,  (2)בנוסח מסמך ה' ,"(הערבותלהלן: ")שקלים חדשים(  וחמישה אלף
. קבלןההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על ה .הלתקופת החוזה חברבכספים הסמנכ"ל של 

את ההפרשים  חברהלהשיב לידי ה קבלןהלהתחייבות גם כערבות  הערבות האמורה תשמש
 ם מטעויות בחשבונותיו. והסכומים הנובעי

המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  הערבות תהיה צמודה למדד .ב
החתימה הידוע במועד  האחרון . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדדלסטטיסטיקה

בות , והמדד החדש יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישת החילוט על פי ערעל החוזה

 . זו

החוזה ובתוספת שלושה חודשים והיא תוארך על ידי תוקפה של הערבות הוא למשך כל תקופת  .ג
, אם וככל שהחוזה חודשים שלושההקבלן כך שתחול במהלך כל תקופת הארכת החוזה ובצרוף 

 . חברהיוארך על ידי ה
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 הערבות תהיה חתומה ומבוילת כדין. .ד

ו/או מנכ"ל החברה  ה שלמוד לפירעון מיידי עפ"י דרישבלתי מותנית ותעאוטונומית והערבות תהא  .ה
 .מנהלת הכספים שלה

ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהא לקבלן הזכות  חברהסכום הערבות שנגבה על ידי ה .ו
בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי הכספים סמנכ"ל או  החברה ל"מנכאו  חברהלבוא ל

 על פי החוזה ו/או כל דין.  חברהשהדבר יגרע מזכויותיה של ה

חובותיו והתחייבויותיו כלפי ממילוי כל  קבלןמובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את ה .ז
בות, כולה או חלקה, על ידי ה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערהחבר
ים נוספים וכן כל סעדים נוספים כל נזקים והפסד קבלןה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מההחבר

 ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 

 התמורה  .16

 

 בחוזה זהוהגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט בפועל לשביעות רצון החברה כנגד ביצוע העבודות  .א
תמורה בהתאם  קבלןוכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם החברה ל

במכפלת הבדיקות שבוצעו כתב הכמויות על גבי  ם שהציע הקבלןמחיריה)קרי,  קבלןלהצעת ה
   (.בפועל ואושרו על ידי המנהל

מכל  , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות תכוללו, ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית .ב
כיסוי מלא לכל  בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהוויםהכרוכות  ,מין וסוג שהוא
 .קבלןהתחייבויות ה

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

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מין וסוג מובהר ומוצהר כי כן  .ד

המחירים  פעמי למדד-תוצמד התמורה באופן חד -יוארך ההסכם. ככל שיוארך אלא אם  ,שהוא
מדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע ביום חתימת החוזה  , בראשית כל תקופת הארכה.לצרכן

 והמדד הקובע הינו המדד האחרון הידוע במועד תחילת תקופת הארכה הרלוונטית. 

עוד מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד  .ה
וישולמו על ידו. החברה תנכה מהסכומים  קבלןעפ"י חוזה זה, יחולו על ה ביצוע העבודותל ע

כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה,  קבלןהמגיעים ל
 .קבלןוהעברתם לזכאי תהווה תשלום ל

ת כל הסכומים, הקנסות א קבלןעוד מוסכם כי החברה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע ל .ו
 וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.

יקבל הקבלן תוספת תשלום  לעיל, .ג6, ובכפוף לאמור בסעיף בגין קריאה מיוחדת כהגדרתה בחוזה .ז
 לקריאה.  ₪ 500של 

   הגשת חשבונות ואופן החישוב .17

לחודש  10-לחודש ועד ל 1-חשבונית מס "מקור" לתשלום חודש בחודשו מ חברההקבלן יגיש ל .א
בחודש שלאחר מתן השירות, בהתאם להצעתו בכפוף להסכם ו/או הזמנות תקציביות מאושרות 
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יצורף פירוט של כל העבודות  לחשבוניתכדין, עבור השרות שבוצע בפועל בחודש נשוא החשבונית. 
 ע"י הקבלן בחודש החולף.  בפועל שבוצעו

)חודש שוטף = חודש שלאחר מתן השרות(, ובתנאי  45החשבונית תשלום בתנאי תשלום שוטף +  .ב
עביר את החשבונית המנהל הלכל חודש של החודש השוטף וש 10-עד ה חברהשהחשבונית הועברה ל

 ודש השוטף. הח לכל חודש של 30-עד ה חברהכשהיא מאושרת לתשלום כולה או מקצתה, לחשבות ה

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

אישור החשבונית ייעשה  .חברהחשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד ה .ד
 הנדסה וסמנכ"ל הכספים.על ידי מנהל האכיפה בחברה, מנהלת אגף ה

לתשלום החשבון הוא כי הקבלן יעביר לתאגיד את ריכוז הדיגומים כנדרש על פי המפרט תנאי  .ה
 ב לעיל.9בהתאם לסעיף התוצאות הטכני ו

יום לא יהווה הפרה של  14כן מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד החברה אשר לא יעלה על  .ו
 סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור.לא יהיה זכאי לכל  קבלןחוזה זה וה

 הסבת החוזה העברת זכות .18
  
לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט אם  קבלןה .א

 ה בכתב ומראש. חברכמה לכך מאת הקבל תחילה הס

לא אלאחר,  ה לפי הסכם זהחבראת זכותו לקבלת סכום כלשהו מהלא יהיה זכאי להמחות  קבלןה .ב
 . מנכ"ל החברה ו/או מי מטעמומה לכך בכתב ומראש מאת אם קבל הסכ

 קבלני משנה .19

 

העבודות ו/או חלק  רשאי למסור את ביצועאינו  קבלן, היתר הוראות החוזהמבלי לפגוע באמור ב .א
 בכתב של המנהל. מראש ואישורו את תחילה  בלי שקיבל, לקבלן משנה, מהן

 קבלן, לא תפטור ולא תשחרר את הכאמורלקבלן משנה  קבלןעל ידי ה העבודות או חלק מהןסירת מ .ב
נשאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות,  קבלןמאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה וה

התרשלותו, ויהיה דינם ההשמטות המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת 
 על ידו. ו/או נגרמו קבלןכאילו נעשו ע"י ה

 אחריות בנזיקין .20

 אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, או נזקלבדו הקבלן יהא אחראי  .א
ו/או לקבלן ו/או לעובדיהם ו/או  חברהל, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו או אובדן

, לרבות נזקים לצדדים שלוחיהם ו/או למי שבא מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש
שלישיים, בשל מעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהוא, של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי 

ו/או כל הכרוך בעבודה זו,  שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע העבודה
מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או ממעשה או בין שהעבודה נעשתה כדבעי ובין שנעשתה ברשלנות, 

ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הקבלן על פי 
ובכלל זה יהא הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או לפי הסכם זה. 

על חשבונו ם( לפי המקרה, ו/או את הניזוק)י חברההאת וישפה הקבלן יפצה כל חוק אחר. 
שיגיע לו)ה()הם(. ו/או הפיצוי בכל דמי הנזק והוצאותיו, בגין כל תביעה שתוגש נגדה בקשר לכך, ו
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, עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות חברהההקבלן משחרר לחלוטין ומראש את 
בדן ו/או קלקול לגוף או או אוחבות לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, נזק כספי או נזק 

 .כנ"ל שארעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיאלרכוש 

הנמצא בשרותו  הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם .ב
מחדל הקשורים, ו/או ממעשה או  ותכתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע העבוד

 חברההקבלן יפצה וישפה את ה במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
 בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.

על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל  חברהההקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את  .ג
תוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה, עילה שהיא, ש

בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בפרק זה לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות 
  שייגרמו לה ושכ"ט עו"ד.המשפטיות 

גרם כתוצאה מהאמור ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק, שנ חברההאם תתבע  .ד
לעיל, יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגדה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית 

מאת הקבלן  חברהכל סכום שיגיע כאמור לעיל ל .לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט כאמור משפט

 מהקבלן עד תאריך התשלום בפועל. חברהישא ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו ע"י ה

בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או  חברההיהיה אחראי וישפה את  הקבלן .ה
 מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום  .ו
 תקופת ההסכם.

של מעשים ו/או מחדלים של כל גורם הפועל בשמו למען הסר ספק, אחריותו של הקבלן תחול גם ב .ז
 ו/או מטעמו במתן השירות, לרבות עובדים, קבלני משנה וכיו"ב.

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן  חברהה .ח

ט לשביעות בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחל
 .חברההרצון 

ו/או שעל  חברהמבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו ל .ט
יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מועסקיו,  חברהה

 ממנה לקבלן.  רשאית לקזז מהסכומים המגיעים חברהכולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה ה

עריכת הבטוחים כנדרש בהסכם איננה משחררת את הקבלן מחובותיו ואחריותו על פי הסכם זה או  .י
ו/או תשלום לצד ג' מחמת  חברהעל פי כל דין וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ל

 המעשים ו/או המחדלים בבצוע העבודות. 

 

     ביטוח .21

הוראות הביטוח אשר , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי יבות הקבלן ומהתחימבלי לגרוע מאחריות  .א

יחולו על הקבלן הן אלו המפורטות בנספח הביטוח המצורף כנספח ו' להסכם זה והמהווה חלק 
 בלתי נפרד הימנו. 

 הקבלןה רשאית לעשות פעולות במקום חברה .22

חוזה והוא לא המוטלת עליו לפי ההתחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות  קבלןכל פעולה שה
אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו  קבלןם ה לשיחבררשאית ה –מילאה 
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לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע 
החברה בהתאם לחוזה זה מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של בהודעה. 

 ובהתאם לכל דין.
 

  שלילת זכות עכבון .23

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

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

   ויתור על סעדים מניעתיים .24

צו עשה ו/או הליך  , בכל הליך משפטי של צו מניעה,הה ונגד כל אחד מטעמחברלא ינקוט נגד ה הקבלן

ים רעה כלשהי בקידום ו/או בהמשך ביצוע העבודות. הסעדים היחידהצהרתי שיש עמם פגיעה או הפ
ה, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספיים חברזכאי כלפי ה קבלןלהם יהא ה

 בלבד.

  קבלןניכוי כספים מה .25

ה ו/או מהערבות ו/או חבר, מאת הקבלןה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לחברה
דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף  בגין כל

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 /או מועסקיו עובדיו ו
ה וע את החזרת הכספים ששולמו על ידה לתבחברזה אינו גורע מזכויותיה של ה שהוא. האמור בסעיף

 בכל דרך אחרת. 

 קיזוז .26

התאם להסכם זה ב 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 

ו/או מועסקיו ואו מי ו/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 
לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל  חברהכאמור. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות ה

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

 

 

 בד מעבידאי קיום יחסי עו .27
 

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

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

 . מוו/או מי מטע ה לבין מי מעובדיוחברהעובד ומעביד בין 
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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 ממעבידוחברה כל תשלום ו/או זכויות 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
 . קבלןשתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה ל

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

 
 לביצוע עבודותארכה  .28

 להשלמת ביצוע עבודותכי יש מקום להארכת המועד  , עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,סבר המנהל  .א
וספות, או מחמת כח המחמת שינויים או כדין,  מהחתוה בתוכנית העבודה החודשיתשהתבקשו 

שם הארכה בכתב ליתן המנהל  ,עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל מתן הארכה
 לתקופה לפי שיקול דעתו הבלעדי.   סיום ביצוע העבודות

 

 החברמובהר 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

 כלשהי בגין הארכת מועד כאמור.

 

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

בנוגע להעסקת עובדים ו/או קבלני  קבלןר בסעיף זה כדי לגרוע מחובות האין באמו .אינתיפאדה
 חוזה זה.משנה כמפורט ב

 
 , קנסותוהתרשלות בביצוע העבודה איחורים .29

איחור פקח לנכות מהתמורה לקבלן, בגין כל יום נהל/המהחברה רשאית באמצעות המ .א
)שלוש מאות  ₪ 300סך של ן( מסירתעד שנקבע לבמסירת תוצאות הבדיקות )ביחס למו

תיהן אמורות למעט בגין הבדיקות שתוצאו לכל בדיקה עבור כל יום איחורשקלים חדשים( 
לכל שעה של  )שש מאות שקלים חדשים( ₪ 600בהן הקנס יעמוד על  –שעות  24להימסר תוך 

. החברה רשאית לנכות הסכום האמור מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל איחור בדגימה/בדיקה
. , לרבות מערבות הביצועתהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת זמן שהוא, וכן

 פי ההסכם. -הניכויים כאמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על תשלום הפיצויים או

)בין ברציפות ובין לסירוגין( רשאית  פעמים 3 של איחור במסירת התוצאות חזרה התופעה .ב
באמור כדי לגרוע משאר הסעדים . אין החברה לבטל חוזה זה ללא צורך במתן הודעה מראש

 דין.להם זכאית החברה ע"פ חוזה זה ו/או על פי 

במידה ותוצאת בדיקה כלשהי תהא, לדעת התאגיד, שגוייה ו/או לא מדוייקת ו/או חסרה,  .ג
יפנה נציג התאגיד לנציג הקבלן וידרוש כי נציג הקבלן יברר את העניין. במידה ונציג הקבלן 

שעות ממועד הפנייה ויציין בפניו את מקור הטעות ו/או את  48לא ישיב לנציג התאגיד בתוך 
גימה המדוייקת, התאגיד לא ישא בתשלום עבור הבדיקה המקורית תוצאת הד

 .ועבור הבדיקה החוזרת )השגוייה/לקוייה(
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 300-שעות, ייקנס הקבלן ב 3במקרה בו הקבלן הוזעק ל"קריאה מיוחדת" ולא התייצב בתוך  .ד
 עבור כל שעת איחור.)שלוש מאות שקלים חדשים(  ₪

 ₪ 1,000-ייקנס הקבלן ב –י תוכנית העבודה( )לפ /במט"שבמפעל איחור לדיגום שוטףבגין  .ה
 .עד למועד ביצוע הדיגום בפועל עבור כל יום איחור)אלף שקלים חדשים( 

תבוצע  – או לא בוצעה כהלכהדגימה שאבדה נוסף על האמור בכל הסעיפים הקטנים לעיל,  .ו
קבלן בסך ייקנס ה בביצועהשעות ממועד שנודע הדבר. בגין כל איחור  24על ידי הקבלן בתוך 

התאגיד לא ישא בתשלום עבור  לשעה.)שלוש מאות שקלים חדשים(  ₪ 300של 
 .שאבדה או לא בוצעה כהלכההבדיקה/דגימה 

כמו כן, במידה וכתוצאה מהתרשלות הקבלן, תוגש תביעה/דרישה כלשהי כנגד התאגיד בגין  .ז
התאגיד יהא  תוצאות תביעה/דרישה זו.וב ישא הקבלן בהוצאות –ביצוע בדיקה/דיגום -אי

רשאי לקזז מהתמורה לקבלן כל סכום שייתבע ממנו ו/או שיוצא על ידו לצורך התגוננות 

לרבות קנסות שיוטלו, אם יוטלו,  –מפני התביעה/דרישה ו/או לצורך תשלום לתובע/דורש 
 על ידי רשות מוסמכת.

 

   פיצויים מוסכמים .30

הינם נזק שהצדדים  ונספחיוזה  הסכםהפיצויים המוסכמים הנקובים ב הצדדים מצהירים כי סכומי .א
 רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה.

בכל זמן שהוא וכן  ,קבלןמכל סכום שיגיע ל המוסכמים ה רשאית לנכות את סכום הפיצוייםחברה .ב
 . , לרבות הערבותבכל דרך אחרת קבלןלגבותו מה חברהאית התהא רש

ואין בו כדי לגרוע מכל זכות  מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה קבלןה תשלום הפיצויים לא ישחרר את .ג
  .ה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דיןו/או סעד אחר העומדים לרשות החבר

 הפרת הסכם .31

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

 . ע"פ חוזה זה קבלןביצוע ולמילוי התחייבויות הכבטחון ל החברלממש את הערבות שניתנה ל .א

, תוך חייב בביצועם ע"פ הסכם זה קבלןאו באמצעות אחרים את העבודות שה םלעשות בעצמ .ב
ולחייב  מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת, קבלןבפעולות ועבודות שנעשו ע"י ה שימוש ללא הגבלה

 הוצאות הכרוכות בכך. כל הב קבלןאת ה

חוק  כל דין ובכלל זה כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ אין באמור לעיל .ג
ה לתבוע את כל הנזק חברובכלל זה זכות ה 1970-תשל"א –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( 

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

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

ה רשאית, בהודעה בכתב, לבטל את החוזה חברבכל אחד מהמקרים דלהלן תהא ה ובכלל זה
בהוצאות הכרוכות  קבלןכון ולחייב הולהשלים את העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לנ

כל זכות  קבלןאין בה כדי להקנות ל מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל. בכך
 ה:לקבלת תמורה כלשהי מאת החבר
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פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים  קבלןכשה (1
לם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כו

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 

 .1983-תשמ"ג [נוסח חדש]הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות 

נה בביצוע העבודה את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משמסב  קבלןהכש (2
 ה בכתב ומראש. חברללא הסכמת ה

 . , להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע החוזה קבלןכשה (3

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

במועד ואינו  הבקצב הדרוש להשלמת מבצע את העבודההמפקח, או שאינו המנהל/

ברציפות  האו לבצעעבודה המציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע 
ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר  קבלןה, או כאשר בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים

ת בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מההתחייבויות האמורו

ו/או מי מטעמו  קבלןנקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה במאת המנהל תוך הזמן שנ
לשביעות רצונו והוא לא נקט  ה, אינהאו מקצת העל ידיהם, כול עבודה המבוצעתכי ה

 . עבודהמייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע ה

 מתרשל בביצוע החוזה.  קבלןהשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שכ  (5

, נתן קבלןאו אדם אחר בשמו של ה קבלןשהה הוכחות להנחת דעתה, חברכשיש בידי ה (6
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 ראויהיוד משתמש בחומרים ו/או צ קבלןה (7
 תמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים.מש

אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר  קבלןה (8
 מן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  ו/או תוך הז

מי מבעלי  ו/או נגד קבלןאם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד ה (9
 מניותיו ו/או מנהליו. 

זה אינה נכונה, או שנתנה בקשר עם חתימת הסכם  קבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של ה (10
די להשפיע על התקשרות לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כ קבלןשה

 . קבלןעם ה

מדוייקים ה הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם חברמסר ל קבלןהתברר כי ה (11

 במסגרת תפקידו. 

ה מוכרת עוד כ"מעבדה מוכרת ומוסמכת" על פי הרשות כאשר מעבדת הקבלן אינ (12
 .להסמכת מעבדות

, 10-14, 6, 5הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות:  קבלןכשה (13
18 ,20 ,21 ,27 ,38. 
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 עד מועד קבלןול התחייבויות הלפי סעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביט מימוש זכויות החברה .ה
 כאמור.  החוזה ביטול

י דין כביטול החוזה על ידי החברה, אלא ה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"לא יראו בשימוש החבר .32
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה  קבלןה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והאם החבר

 החוזה. כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול

ה תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ חברמבלי לפגוע באמור לעיל, ה .33
במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו ימים.  30, וזאת בהתראה של של המנהל שיקול דעתו הבלעדי

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

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

כל טענות ו/או דרישות ו/או  קבלןבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה ללכל דין. כנגד ק
תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה 

 וביטול ההסכם.  

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם  חברההשתמשה ה .34
כל  קבלןלא יהיו ל, ביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתוו

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  חברהמסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. ספרי ה 5%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. 
, עבודותיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפסקת הש

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

 מירת זכויות ש .35

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

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

 תרופות .36

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

    הוצאות ביול .37

 . קבלןיחולו על ה , ככל שישנן,וצאות ביולו של החוזהה

 דיותסו .38

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  קבלןה
ו/או  חברהשור בשהגיעה אליו בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודות, והמתייחסת לכל עניין ונושא הק
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לוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו ו/או  קבלןבעובדיה ו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב ה
 כל הפועל מטעמו.

 כללי .39

מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד להסכם 
  עשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנ

 הודעות  .40

 כתובת הצדדים הם:

 
  .אשדוד ,18אורט רח'  – בע"מ אשדוד יובלים

 
 __________________________________ - קבלןה

 
שעות מיום  72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 

  ו כדבר דואר רשום.משלוח

 
 ולראיה באו על החתום :

 
 

 מס' הזיהוי: ______________________    :  _________________________קבלןהשם 
 

 טלפון: ____________ כתובת: _________________________
 

 וחותמת: _______________________ קבלןחתימת ה תאריך __________   
  

 ' זיהוי:  _________________שם החותם: __________________   מס
 

 __________________ תפקידו _____________החוזה נחתם בנוכחותו של ___
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 ( 1) המסמך       

      
 ולהבטחת הצעת המציע ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 

 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
 ,18אורט רח' 

 אשדוד

 

 נ.,ג.א.

 

                    

 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________

  

         
 12,000של "( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום המבקש" :להלןעל פי בקשת ____________ )

( שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס' "סכום הערבות")להלן:  (לים חדשיםשק שניים עשר אלף)במילים:  ש"ח
  .בדיקות מעבדה עבור התאגידדיגום וביצוע ל 11/2019

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

  ."(המדד" :)להלן אחר שיבוא במקומה
 

בסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד מדד ה
 שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

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

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

 

 

 2020שנת פברואר לחודש  28 ות זו תהיה בתוקף עד ליוםערב
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 
 

 בכבוד רב,                                                                    

 

 בנק
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 ( 2) המסמך 
 
 

 ערבות בנקאית לקיום החוזה
 

 תאריך ___/__/__                                                                   
 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
 ,18אורט רח' 

 אשדוד
 

 נ.,ג.א.
                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 
 

של לסכום כולל אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד  ("המבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן
להבטחת מאת המבקש בקשר  ( שתדרשו"סכום הערבות")להלן:  (שקלים חדשים אלף חמישים)במילים:  ₪ 50,000

  .בדיקות מעבדה עבור התאגידדיגום וע לביצו 11/2019מכרז מס' התחייבויותיו מכח החוזה ב
 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי סכום הערבות יהיה צמוד 
 . "(המדד" :)להלן אחר שיבוא במקומה

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

 

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

כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי  ,שלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זהלפי דרישתכם הראשונה, אנו נ
 מאת המבקש. הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה 

 
 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   

 
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 
 

 ד רב, בכבו                                                                                  
 

 בנק                                                                                                
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 ו' ביטוח  – נספח       
 

לא יאוחר ממועד  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים .1
ולמשך כל תקופת ההסכם וכן כל תקופה נוספת כל עוד הקבלן  מותקנת המערכת קבלת החזקה באתר שבו

נותן את השירותים לחברה )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך שנתיים נוספות לאחר תום תקופת 
את הביטוחים מתן השירותים ככל שהחברה תבקש להשאיר את המערכת לאחר תום תקופת ההסכם( 

להלן: מהווה חלק בלתי נפרד הימנו )הו 1ו'כנספח המצורף לחוזה זה הביטוח  המפורטים באישור עריכת
 : ", בהתאמה(ביטוחי הקבלן"-" ועריכת הביטוחאישור "

החברה, לא יאוחר ממועד החתימה על הסכם להמציא לידי  הקבלן, על החברהללא צורך בכל דרישה מצד  .2
את אישור עריכת כת וכתנאי לתחילתן, זה ובכל מקרה טרם תחילת ביצוע עבודות ההתקנה של המער

הינה תנאי מתלה  הקבלן. המצאת אישור ביטוחי הקבע של הקבלןחתום בידי מבטח כשהוא הביטוח 
תהא הזכות )אך לא החובה( למנוע  לחברהו להתקנת המערכת ו/או להפעלת המערכת ע"י הקבלן ומקדמי 

 י המועד שצוין לעיל. במקרה שהאישור לא הומצא לפנהקבלן את התקנת המערכת מן 

או לביטוחי הקבע של  הקבלןצורך בעריכת ביטוח נוסף או משלים לביטוח עבודות קיים  הקבלןאם לדעת  .3
לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים  הקבלן, על הקבלן

, ובלבד שהפטור לא יחול כל הפועל מטעמהו החברהכאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
 לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

המובא על ידי הקבלן לחצרי החברה ו/או , מאחריות בגין נזק וכל הפועל מטעמה החברהאת  פוטר הקבלן .4
 מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.  אולם הפטורהמשמש אותו לצורך מתן השירותים, 

לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה כנדרש בלן קבנוסף, על ה .5
על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב 

בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל  ₪ 400,000השימוש בכלי רכב עד לסך 
הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש  קבלןעל אף האמור לעיל, ל כונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.הסי

 6)למעט ביטוח אחריות צד שלישי( המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 
 לעיל יחול, כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם. 

את אישור ביטוחי הקבע של  החברהלהפקיד בידי  הקבלן, על ןהקבלבתום תקופת ביטוחי הקבע של  .6
 הקבלןלחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של  הקבלןבגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת. על  הקבלן

 .זה בתוקף חוזהבמועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד 

עומד להיות מבוטל או עומד לחול  קבלןהכי מי מביטוחי הקבע של  לחברה,יודיע  הקבלןבכל פעם שמבטח  .7
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, עד למועד  הקבלןבו שינוי לרעה, על 

 הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

 חוזהפי -על הקבלןלמען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייבויות  .8
לקיים את כל  הקבלן. על הקבלןלרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על זה, 

, הכנסת מתקןביצוע עבודות, קבלת החזקה ב הקבלןגם אם יימנעו מן  חוזהפי ה-על הקבלןהתחייבויות 
 בשל אי הצגת האישורים במועד. מתקןאו פתיחת העסק ב מתקןנכסים ל

לבצע כל  הקבלן, ועל הקבלןידי -( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו עלהזכות )אך לא החובה לחברה .9
לבדוק את  החברהזה. זכות  חוזהכאמור ב הקבלןשינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות 

כל חובה וכל או על מי מטעמה  החברהאישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על 
פי -היא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של הביטוחים הנערכים עלאחריות ש

זה  חוזהפי -על הקבלןהאישורים כאמור או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על 
 .פי דין-או על

 י הביטוח במלואם, לשלם את דמהקבלןלמלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי  הקבלןעל  .10
יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל  הקבלןובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של 

 . הפעלהתקופת ה

שאין בה הקבלן גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על  .11
ממלוא   הקבלןאו על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את ו/ חוזהלפי ה הקבלןכדי לגרוע מכל התחייבות של 

או כלפי מי  החברהלא תהיה כל טענה או דרישה כלפי  לקבלן. זה ו/או על פי דין חוזההחבות על פי 
 ., בכל הקשור לגבולות האחריות כאמורהמטעמ

חלק מהם יינתנו על  מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או .12
לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי קבלן , על הקבלןידי קבלני משנה מטעם ה

 והיקף ההתקשרות עמם/ בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. 
ות שירותים שניתנו או ביחס לשירותים במלואם, לרב חברה מוטלת האחריות כלפי ה קבלן מובהר בזאת, כי על ה

 אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
 נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .13
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 ביטוחי הקבע של הקבלןאישור  -1 ו'נספח 
 תאריך 

Day/Month/Year 

וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח

 .ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 

 
  הקבלן / הזכיין ☒
 
 
אחר:  ☐

______ 

  שם: 

 

 
מזמין מוצרים /  ☒

 עבודות
 אחר: ______ ☐

  שם:

יית ו/או עיר יובלים אשדוד בע"מ

  אשדוד ו/או תאגידים עירוניים
 

 כתובת: 

 

 :כתובת

 , אשדוד14קניון לב, בלפור 

 : הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו

 בדיקות מעבדה  שירותי דיגום 

 ________מיום   _________מס' הזמנת עבודה ☐מכרז   ☒  חוזה☐   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים 

 לטובת מקבל האישור
 תקופת הביטוח

/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $  

מספר 
 פוליסה

  סוג

 ףמבוטח נוס☐

מוטב לתגמולי  ☐

 ביטוח

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

 רכוש   

 רכוש ☐  

א. ☐

 תוצאתי

1 

 מבוטח נוסף☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

למקרה  ₪ 1,000,000 

 ולתקופת ביטוח 

 צד ג' 

 

2 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

לעובד,  20,000,000 

למקרה ולתקופת 

 הביטוח 

 ידיםמעב 

 

3 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 

       ת.רטרו: 

ביטוח חבות   

 המוצר

4 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 

 

 

      ת.רטרו: 

למקרה  ₪ 1,000,000

 ולתקופת ביטוח 

ביטוח  

אחריות 

  מקצועית 

6 

 בכתב ובדואר רשום למקבל  יום 30 הודעה מראש בת הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח
 האישור.

  ולא ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. יחול

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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 (1)סמך ז'מ
 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר לפי חוק

 
 

 יובלים אשדוד בע"מלכבוד: 
 ,18אורט רח'              
 אשדוד              

 
 

 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
 

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

 כדלקמן:

חוק )להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
בדיקות דיגום ולביצוע  11/2019"(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס' עסקאות גופים ציבוריים

. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות רבהתאם למכרז האמו ,ור התאגידעב מעבדה
 עסקאות גופים ציבוריים. הנתונה להם בחוק

 
עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2

חוק שכר ן: ")להל 1987 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
"( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א מינימום

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –

 
ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או  וח"מ ובעל זיקה אליי הורשענלחילופין, אם אני ה .3

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

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

 
 

    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                             תאריך  

 
 

 אישור
 

_____________ הופיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום _______
ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה 
באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש 

אחר בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ול
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
 

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                 



  

 (2) סמך ז'מ
 

 1976-על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישור 
 

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים 
 * / רואה חשבון* / יועץ מס*, מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:1976-ציבוריים, תשל"ו

_______________  __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם   שם            

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על
 .1975-מוסף, תשל"ו

 רך מוסף.נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ע
אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת 
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 ____

 
 

________________                     _____________         _______________          ___________ 
 חתימה        מס' רשיון    תואר        שם        

 
 

 תאריך: ____________________
 

 * מחק את המיותר.
 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31 ** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום

 
 

 מסמך ח'                         דרישות בטיחות.)כללי(

 הקבלן יבצע סקר והערכת סיכונים +נהלי בטיחות ע"י ממונה בטיחות מטעמו. 1

הקבלן יבצע הדרכה לעובדיו על פי סקר והערכת הסיכונים שממונה הבטיחות מטעמו ביצע  2
 בשטח האתר.

קבלן יגיש לאישור את סקר והערכת סיכונים לממונה הבטיחות של תאגיד "יובלים" ה 3
 אשדוד

הקבלן יעביר לממונה הבטיחות של תאגיד "יובלים" אשדוד עותק של אישור קבלת הדרכה  4
 של עובדיו על סקר והערכת  הסיכונים בשטח האתר.

בעלי הכשרה מתאימה  הקבלן יעסיק בביצוע השירותים אך ורק אנשים מקצועיים ומנוסים 5
לעבודה בתחום ה וכן בעלי תעודות והסמכות לביצוע השירותים, כנדרש על פי כל דין ומכל 

 רשות מוסמכת במדינת ישראל, לרבות אישורים לעבודה בגובה 

הקבלן יעביר לממונה הבטיחות של המזמין העתק של תעודות והסמכות לביצוע העבודה  6
 כנדרש על פי כל דין .

הקבלן לבצע חיסונים לעובדיו כנדרש ממהות העבודה על פי תקנות משרד באחריות  7
 הבריאות 

 העתק אישור החיסונים יעביר הקבלן לממונה הבטיחות של "יובלים" אשדוד. 8

העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה. באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של  9
ים, הנחיות או הוראות  מטעם המזמין. עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות, כלל

רשויות מוסמכות )לרבות, אך לא רק, מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה(, תבוצענה 
בהתאם לחוקים, לתקנות, כללים, הנחיות והוראות אלה, וכן בהתאם לכל דין. כמו כן, 
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מבלי לגרוע מכלליות האמור על הקבלן לפעול בהתאם לחוקי בטיחות בעבודה לרבות על פי 
, ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, 1954-וק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דח

והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה,  1970-התש"ל
בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו, בהתאם לנספח בטיחות המצורף כנספח בחוזה 

 העבודה.

ב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי , בהתאם להוראות הקבלן מתחיי-.ציוד מגן אישי  10
)להלן:"  1997-כל דין ובפרט בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה)ציוד מגן אישי(, תשנ"ז

 "(.תקנות ציוד מגן אישי

ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך על הקבלן לדאוג לכך שכל  הציוד,  11
ו"ב ובכלל זה מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכי

ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" יעברו בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו 
בפקודת הבטיחות, וייבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה, 

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

 מוסמך.

על הקבלן לדאוג להצבת סימני זהירות לביטחון מקום ביצוע העבודות, לביטחונם ונוחיותם  12
על פי של עובדיו והציבור, ובכל מקום שיידרש על ידי המזמין, או שיהיה דרוש על פי דין או 

הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. על הקבלן להגן על אתר ביצוע העבודות, העובדים 
 והציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי אחר שיידרש כך שלא ינזקו בכל נזק שהוא. 

הקבלן ידווח במיידי לממונה הבטיחות של תאגיד "יובלים" אשדוד על כל אירוע בטיחותי  13
 רחשו בשטח התאגיד.)תאונה, כמעט תאונה ( שהת
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 מסמך ט'

 הצהרת בטיחות 

 

אני הח"מ, ________________ מס' ת.ז. ______________ מצהיר ומאשר בזאת בחתימת ידי שקראתי  .1

את "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי ו/או שנתבקשתי לעיין בו, על ידי הממונה על הבטיחות 

תי את תדריך הממונה על הבטיחות ביובלים, הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב למלאם ביובלים, שמע

 בשלמותם וכרוחם. 

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את כל הכתוב  .2

 בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

ם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות לשלמותו אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלמותם ובריאות .3

ותקינותו של הציוד מוטלת עלי. הנני משחרר את יובלים מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כלפי צד ג'. 

כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. אני מצהיר כי כל עובדיי, 

 טוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה. יבב הציוד שלי וצד ג' מכוסים

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים לביצוע  .4

ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם, אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים 

דרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות הכרוכים בה והאמצעים בהם יי

 נאותים. 

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת יובלים להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות ואני  .5

מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות ובטיחות אש, 

כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם  ואעשה

 יובלים. 

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם להוראות חוק  .6

והתקנות על  1970-ש"לופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ת 1954-ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 פיהם. 

 שם מקבל התדריך: ___________________________ חתימה: __________________

 תאורו )אדם, חברה, שותפות, אחר(: ________________________________________ )נא לפרט(

 ת.ז. / ח.פ.: __________________________

 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות

, הממונה על הבטיחות ביובלים, מאשר כי הקבלן החתום מעלה, עבר אצלי תדריך _______________, אני .1

 בטיחות בנושאים הבאים:

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 :____________________תאריך   חתימה: __________________
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 מסמך י'
           

 1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג
 

 (, תשנ"ח[ 2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33

  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2 ,2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף  (   במקום ששר העבודה2)

(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, 3)

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)

( לחוק 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14בניגוד להוראות סעיף    (5)

 (."חוק העונשין" :)להלן 1977-העונשין, תשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33

  -המעביד נער באחד מאלה 

א, שענינן בדיקות 11היתר שניתן לפי סעיף או בניגוד להוראות  12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 רפואיות; 

, שענינן שעות 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20 ,21 ,22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

 עבודה ומנוחה; 

עת , לרבות הוראות בענין קבי4א או 2 ,2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 



- 43 - 

 
 
43 

 

 

 'יאמסמך 
 מפרט טכני

 
 יפורטו להלן כל הבדיקות/דיגומים עליהן ידוע לתאגיד ו/או שייתכן ויוזמנו מהזוכה. התאגיד אינו מתחייב

 .להזמין את כל הבדיקות המפורטות במסמך זה וחלקן מובאות לידיעה בלבד ולשימוש במקרה הצורך
 
 :דיגום ובדיקות שפכים, קולחים ובוצה במט"ש .1

 .הגעה למט"ש במועדים שייקבעו מראש על ידי נציג יובלים 

 .דוגם שפכים מוסמך 

 .הוצאת הדגימה מהדוגם 

 נדרשים.אחסון ושמירת הדגימה בהתאם לכללים ה 

  שעות מעת הדיגום. 10העברת הדגימה למעבדה עד 

  ביצוע הבדיקות של מרכיבים שונים, בהתאם לדרישה שתוכן מראש על ידי נציג יובלים
 )סוג המרכיבים עשוי להשתנות מעת לעת, בהתאם להודעה מראש מנציג יובלים(.

 י בפורמאט רישום התוצאות ודיווח בהתאם למפורט במכרז, באמצעות דואר אלקטרונ
PDF  לכל היותר ממועד הדגימה, ובכל מקרה אחת קלנדריים ימים  10וכקובץ אקסל עד

 הסעיף הבא.  -שידווחו כמפורט בתת COD-ו TSSלחודש באופן מרוכז, למעט בדיקות 

  דיווחTSS ו- COD  שעות מרגע קבלת הדוגמא במעבדה. 24עד 

 

 :דיגום ובדיקות קוליפורמים קולחין שלישוני .2

 געה למט"ש במועדים שייקבעו מראש על ידי נציג יובלים.ה 

 .דוגם שפכים מוסמך 

 .אחסון ושמירת הדגימה בהתאם לכללים הנדרשים 

  שעות מעת הדיגום. 6העברת הדגימה למעבדה עד 

 .רישום התוצאות ודיווח בהתאם למפורט במכרז 

  שעות מרגע קבלת הדוגמא במעבדה. 24דיווח תוצאות עד 

 ה חובה הודעה טלפונית לנציג יובלים.במקרה של חריג 

  במקרה של חריגה על המעבדה להיות זמינה לקליטת דוגמאות גם בימי שישי, שבת ויום
 שעות. 24שבתון ולתת תוצאות תוך 

 

 :דיגום ובדיקות שפכים במפעלים .3

 :דיגום מורכב

 למשך הצבת דוגם אוטומטי, במקום עליו יורה נציג יובלים מראש או בעת הצבת הדוגם ,
 שעות או פחות, בהתאם להוראת נציג יובלים. 24

 .דוגם שפכים מוסמך 

 .אחסון ושמירת הדגימה בהתאם לכללים הנדרשים 



- 44 - 

 
 
44 

 

 

  שעות מעת סיום הדיגום. 10העברת הדגימה למעבדה עד 

  ביצוע הבדיקות של מרכיבים שונים, בהתאם לדרישה שתוכן מראש על ידי נציג יובלים
 נות מעת לעת, בהתאם להודעה מראש מנציג יובלים(.)סוג המרכיבים עשוי להשת

  רישום התוצאות ודיווח בהתאם למפורט במכרז, באמצעות דואר אלקטרוני בפורמאט
PDF  ימים לכל היותר ממועד הדגימה, ובכל מקרה אחת לחודש  10וכקובץ אקסל עד

 באופן מרוכז.

 

 :. דגימת חטף4

 ליו יורה נציג התאגיד בעת ביצוע נטילת דגימה חד פעמית )דגימת חטף( במקום ע
 הדגימה.

 .אחסון ושמירת הדגימה בהתאם לכללים הנדרשים 

  שעות מעת סיום הדיגום. 10העברת הדגימה למעבדה עד 

  ,ביצוע הבדיקות של מרכיבים שונים, בהתאם לדרישה שתוכן מראש על ידי נציג יובלים
 או בתוך מספר שעות לאחר מכן.או דרישה שתוצג על ידי נציג יובלים בעת ביצוע הדיגום 

  רישום התוצאות ודיווח בהתאם למפורט במכרז, באמצעות דואר אלקטרוני בפורמאט
PDF  לכל היותר ממועד הדגימה, למעט אם יידרש קלנדריים ימים  10וכקובץ אקסל עד

 דיווח דחוף יותר, שאז הדיווח יתבצע בהתאם לדרישה הספציפית שתועבר בכתב.

 

 יקות מים )הדיגום יבוצע ע"י התאגיד(איסוף ובד . 5

 13:00ועל הדגימה להגיע למעבדה עד השעה  10:00יתבצע עד השעה  איסוף הדגימה. 

 .אחסון ושמירת הדגימה בהתאם לכללים הנדרשים 

 .רישום התוצאות ודיווח בהתאם למפורט במכרז 

  אות.שעות מרגע קבלת הדוגמא במעבדה לתאגיד ולמשרד הברי 24דיווח תוצאות עד 

  .במקרה של חריגה חובה הודעה טלפונית לנציג יובלים 

  יה יתברואתית של מי שתה םאיכות)במקרה של חריגה )כקבוע בתקנות בריאות העם
( על המעבדה להיות זמינה לקליטת דוגמאות גם בימי 2013-תשע"ג (,תקני שתייהיומ

 שעות.  24שישי, שבת ויום שבתון ולתת תוצאות תוך 

 

 

כי מקום בו דיגום יבוצע על ידי התאגיד ולא על ידי הזוכה, ונדרשת רק הובלת מובהר  . 6
 .דיגוםמהמחיר המגיע לזוכה בגין  25%-ביופחת מחיר הבדיקה הדגימה למעבדה ובדיקתה, 

 

מים מוסמכים לדרישות גמובהר בזאת כי על הזוכה להחזיק בכל תקופת החוזה כמות מספיקה של דו.7

ערוכה לטפל ולבצע דגימות במהירות ובהספק הנדרשים לפי דרישות וצרכי בדה , וכן מעהתאגידוצרכי 

 התאגיד.
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   "במסמך י       

   

 בדיקות שפכים, קולחין בוצה מט"ש אשדוד *

 מחיר שיטת בדיקה הכרה/הסמכה תחום בדיקה כמות בדיקות לשנה כמות בדיקות לחודש בדיקות

 ICP 0.6 7 שפכים/קולחין       

       שפכים/קולחין 12 1 בורון

       בוצה ICP 1 12בוצה  

       בוצה NT 1 12בוצה  

       בוצה TS% 16 192בוצה  

       בוצה VS% 16 192בוצה  

BOD 12 144 שפכים/קולחין       

BODf 0.5 6 שפכים/קולחין       

Cl 4.5 54 שפכים/קולחין       

COD 12 144 שפכים/קולחין       

CODf 0.5 6 ולחיןשפכים/ק       

DT 0.8 10 שפכים/קולחין       

Na 4 48 שפכים/קולחין       

NO2 4 48 שפכים/קולחין       

NO3 4 48 שפכים/קולחין       

NT 4 48 שפכים/קולחין       

SAR 0.3 4 שפכים/קולחין       

PT 2 24 שפכים/קולחין       

TDS 0.3 4 שפכים/קולחין       

TKN 8 96 כים/קולחיןשפ       

TOC 0.3 4 שפכים/קולחין       

TSS105 20 240 שפכים/קולחין       

VSS 8.5 102 שפכים/קולחין       

       שפכים/קולחין CaCO3 0.3 4-אלקליניות כ

       בוצה 192 16 אפר בוצה

       שפכים/קולחין 72 6 חנקן אמוניקאלי

       בוצה 12 1 חנקן אמוניקאלי בוצה

       קולחין בלבד AA 0.3 4כספית 

       שפכים/קולחין 4 0.3 סולפאט

       שפכים/קולחין 6 0.5 סולפיד בתסנין

       שפכים/קולחין 96 8 עכירות

       שפכים/קולחין 4 0.3 פלואוריד

       שפכים/קולחין 4 0.3 פנולים

       שפכים/קולחין 10 0.8 ציאניד

       שפכים/קולחין CaCO3 0.3 4-קשיות כ

       שפכים/קולחין 24 2 שמן מינרלי 

       קולחין בלבד FTIR 0.5 6שמן מינרלי 

       קולחין בלבד 96 8 קוליפורמים 

       קוליפורמים פקאליים

       שפכים/קולחין 24 2 שמנים ושומנים
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 בדיקות מים אשדוד**

 יקותבד
 כמות בדיקות לשנה כמות בדיקות לחודש

תחום 
 מחיר שיטת בדיקה הכרה/הסמכה בדיקה

    מים 1060 90 קוליפורם

       מים 12 1 קוליפורם צואתי

       מים 12 1 סטרפטוקוק צואתי

       מים 12 1 ספירה כללית

NO3 0.3 3.6 מים       

       מים UV 0.08 1בליעת 

       מים 1 0.08 כלוריד

TOC 0.08 1 מים       

PH 0.08 1 מים       

       מים 1 0.08 טמפ

       מים 1 0.08 צבע

       מים 40   נחושת

       מים 40   עופרת

       מים 40   ברזל
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 * כל בדיקות כוללות דיגום, איסוף ובדיקה. 

 כולל דיגום. ** הבדיקות כוללות איסוף ובדיקה על בסיס יומי לא

 *** כל הבדיקות כוללות דיגום, איסוף ובדיקה, כמות הבדיקות היא הערכה בלבד.

 בדיקות שפכים מפעלים אשדוד***

 
 
 

 בדיקות

 תחום בדיקה כמות בדיקות לשנה כמות בדיקות לחודש

 שיטת בדיקה הכרה/הסמכה

 מחיר

BOD 50.00 600.00 שפכים       

COD 50.00 600.00 שפכים       

MTBE 10.00 120.00 שפכים       

PH 50.00 600.00 שפכים       

VOC's 10.00 120.00 שפכים       

TSS 50.00 600.00 שפכים       

VOC  10.00 120.00 שפכים       

DT ניוניםא        שפכים 240.00 20.00 

DT שפכים 60.00 5.00 נוניונים       

PT 10.00 120.00 שפכים       

       שפכים 12.00 1.00 חומרי נפץ

NT 15.00 180.00 שפכים       

TKN 50.00 600.00 שפכים       

Cl 40.00 480.00 שפכים       

 DOX 3.00 36.00 שפכים       

       שפכים 60.00 5.00 חשמלית מוליכות

Na 20.00 240.00 שפכים       

       שפכים 24.00 2.0 סולפאט

       שפכים 24.00 2.00 סולפיד בתסנין

ICP 30.00 360.00 שפכים       

       שפכים 300.00 25.00 שמן מינרלי

       שפכים 300.00 25.00 שמנים ושומנים

       פכיםש 120.00 10.00 בורון

VSS 5.00 60.00 שפכים       

       שפכים 12.00 1.00 ציאניד

BTEX 1.00 12.00 שפכים       

       שפכים 12.00 1.00 חומרי הדברה

       שפכים 24.00 2.00 שמרים


