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 לקבלת הצעות מחיר פנייה

 1220למתן שירותי פינוי שפכי בתי בד בעונת המסיק 
 

 כללי   .1

  פינוי   שירותילמתן    מבקש לקבל הצעות מחיר"(  התאגיד)להלן: "  מ"בע  האזורי  והביוב  המים  תאגיד  -הגליל  מי

  לתאגידי  תמיכות  מתן   בנוהלכמפורט בחוזה ההתקשרות המצ"ב וכמפורט    2021  המסיק  בעונת  בד   בתי  שפכי

 . ("נוהל התמיכות")להלן:   2021  אוגוסט בד מבתי שפכים לפינוי וביוב מים

 חוזה ההתקשרות  .2

וכנספח ב' נוהל    מצ"ב לפנייה זו חוזה ההתקשרות )וכנספח א' לחוזה ההתקשרות מפרט תכולת השירותים

 פנייה זו.מסמכי חלק בלתי נפרד מ ( שהינוהתמיכות

 תנאי הסף להגשת הצעה  .3

בכל התנאים המצטברים המפורטים    לפנייה מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות    בפנייה רשאים להשתתף  

 להלן: 

  לנוהל התמיכות. 1נספח הינם בעלי ציוד החובה המפורט ב

 תקופת התקשרות .4

)עונת המסיק צפויה להתחיל    ועד לסיום עונת המסיקתחילת עונת מסיק  הינה מיום  תקופת ההתקשרות  א.   

 ( 4/2022ולהסתיים בחודש  10/2021בחודש 

בתוקף לתקופה שלעיל או עד להיקף התקשרות בסך של     ההתקשרת תהיהב. למרות האמור לעיל, מודגש, כי  

 ₪ )כולל מע"מ(, לפי המוקדם.   200,000

תקציב    על העמדתתנאי לכניסתו לתוקף של חוזה זה הוא קבלת אישור רשות המים  ג.  למרות האמור לעיל,  

 .2021 מתאים לרשות המזמינה בהתאם לנוהל התמיכות

 אופן מתן הצעת המחיר  .5

  מודגש, כי על ההצעה להתייחס למתן שירותים כמפורט בנוסח החוזה המצ"ב ועל פי התנאים הקבועים בו 5.1

   ובנספחיו.  

 . ההתקשרות לחוזה  לנספח ג' 5סעיף על גבי על המציע להגיש את הצעתו הכספית למתן השירותים  5.2

 מועד להגשת הצעות  .6

המחיר   הצעת  את  להגיש  בסכנין,  יש  התאגיד  הנהלת  למשרדי  ווזאת  ידנית  מיוםעד  יאוחר    20/09/2021  לא 

 .  0001:בשעה 
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 אסמכתאות  .7

 ו את המסמכים הבאים: על המציע לצרף להצעת

 לנוהל התמיכות.   1אסמכתאות להוכחת עמידה בדרישות הציוד המפורט בנספח  7.1

 

  או , חשבון רואה, מורשה מפקיד, 1976-ו"תשל , ציבוריים גופים עסקאות חוק  לפי   בתוקף אישורים 7.2

 . כחוק מ "ולמע השומה לפקיד   ומדווח  כחוק ספרים מנהל המציע   כי מס יועץ 

 

 . במקור הכנסה מס ניכוי  על אישור 7.3

 

 . מורשה  כעוסק רשום שהמציע לכך  והבלו המכס  ממנהל בתוקף שנתי אישור 7.4   

 

 . ההתקשרות על נספחיו כאשר הם חתומים על ידולצרף את כל מסמכי הפנייה וחוזה  7.5     

 06.09.21 ביטוחי המציעים: 7.6

לדרישות   7.6.1 מופנית  המציעים  לב  שיזכה    המזמינהתשומת  הקבלן  ידי  על  ביטוחים  לקיום 

הפניה  "  בהליך  הביטוח)להלן:  "דרישות  ו/או  הביטוח"  "הוראות  ו/או  הביטוחים " 

 . ", בהתאמה(הנדרשים

בסעיף    הקבלן 7.6.2 כאמור  הביטוח  בדרישות  לעמוד  יידרש  לרבות    7.6הזוכה  ולהלן,  לעיל  זה 

לחוזה ההתקשרות )להלן:  "  י הקבלןעל יד  ביטוח"   14בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  

 . "(החוזה"

המפורטות   7.6.3 הביטוח  והוראות  דרישות  את  מבטחיו  לידיעת  להביא  מתחייב  ההצעה  מגיש 

והחוזה במלואן ומצהיר בזאת   הליך הפניהלפי מסמכי    לעיל ולהלן ואת מהות השירותים

לערוך   התחייבות  ממבטחיו  קיבל  לעיל  כי  כמפורט  הנדרשים  הביטוחים  כל  את  עבורו 

 . ולהלן

ולהפקיד   7.6.4 המכרז  במסמכי  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  מתחייב  ההצעה  בכפוף  מגיש 

)עשרה( ימים ממועד קבלת    10בתוך    "(הדרישה לקבלת דרישה בכתב מהמזמינה )להלן: "

השירותים   עם  בקשר  ערך  אשר  הביטוח  ומפוליסות  החובה  מתעודות  העתקים  הדרישה, 

 . "(מסמכי הביטוחנשוא הליך פניה זה )להלן: " 

בזאת   7.6.5 מובהר 

במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך  

לא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או    המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה

 לדרישות הביטוח ו/או למסמכי הביטוח. 

לאילו   7.6.6 ביחס  הסתייגויות  ו/או  שינויים  שייערכו  ככל  כי  במפורש  בזאת  מובהר 

ידי   על  שנמסרו  הביטוח  ממסמכי  לאיזה  ו/או  הביטוח  דרישות  ו/או  הביטוח  מהוראות 

תעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז, החוזה  ת  המזמינההקבלן,  

 ונספחיהם. 
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במ  7.6.7 כי  בזה,  מובהר  ספק  הסר  של  למען  מקוריים  העתקים  המצאת  אי  של  קרה 

הביטוח רשאייהת  המזמינה,  מסמכי  העבודות    תיה  ביצוע  תחילת  מועד  את  ממנו  למנוע 

 בשל אי הצגת המסמכים כנדרש.

בסעיף   7.6.8 מהאמור  לגרוע  ומבלי  אי   7.6.7בנוסף  של  במקרה  כי  בזה,  מובהר  לעיל, 

לראות במציע    תרשאי  המזמינההא  תלעיל,     7.6.7המצאת מסמכי הביטוח, כאמור בסעיף  

 )הקבלן( כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע )הקבלן( במכרז. 

ידי   7.6.9 על  ייחתמו  הביטוח  מסמכי  כי  דרישה  אין  ההצעות  הגשת  בשלב  כי  יודגש 

, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם  אלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים  

 תייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.מבטחיו ואין להם כל הס

 

 הערות .8

 . התאגיד יהיה רשאי לנהל מו"מ עם המציעים כולם או חלקם, בהתאם להוראות הדין 

 התאגיד רשאי לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים ו/או הבהרות. 

 

התאגיד אינו מתחייב לקבל את הצעת המחיר הזולה ביותר ו/או הצעת מחיר כלשהי ו/או להתקשר עם נותן  

 הצעת המחיר.   

 

 תנאי תשלום .9

 כמפורט בחוזה ההתקשרות. תנאי תשלום במסגרת ההתקשרות יהיו 

 

   

 

           ___: _____________________המציעשם 

 

 _____________________ : המציעחתימת  

 

 ___ תאריך      ______________________ 
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 למתן שירותים חוזה 
 
 

  2021 שנת__ ___ביום____ לחודש ב_________שנערך ונחתם 
 
 

 -בין  -

 
 תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ   –מי הגליל 

 ת.ד. ______, סח'נין 
 "( המזמינהו/או "  "החברהלהלן: ")

 
 מצד אחד 

 
 

 -לבין  -
 

  ________________________ 
 "( קבלןה )להלן: "

 
 

 מצד שני              
 

 

שירותי    חברה וה הואיל  מהקבלן  בזה  עקרמזמינה  זה  פינוי  בחוזה  כמפורט  הטכני  בו,  ובנוהל  מפרט 

בד   מבתי  שפכים  לפינוי  וביוב  מים  לתאגידי  תמיכות  :"נוהל   1202  אוגוסטמתן  )להלן 

 "(;השירותים)להלן : " וב' בהתאמה נספח א'המצורף כהתמיכות"( 

לביצוע   והואיל הדרושים  והניסיון  הידע  הכישורים,  כל  את  לו  יש  כי  ומתחייב  מצהיר  והקבלן 

חוזה זה פי  על  נוהל מתן  השירותים,  פי  על  ובירר שמצויים    תמיכותה,  וכי בדק  דין,  כל  ועפ"י 

 השירותים; מתןבידו כל הנתונים המתייחסים לחוזה ואשר דרושים לו לצורך 

ביצוע    והואיל על עצמו כקבלן עצמאי את  והקבלן, לאחר שבדק את דרישות המזמינה, מסכים לקבל 

 השירותים, בהתאם להוראות חוזה זה;

ו/או מניעה אחרת להתקשרותו בחוזה  והק והואיל ו/או חוזה  דין  פי  על  מניעה  כל  אין  כי  בלן מצהיר, 

 זה;
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 הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:  לפיכך, 

 

 כללי 

 זה.   המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה   .1

 כותרות הסעיפים הן לשם הנוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות הוראות החוזה.  .2

 התחייבויות והצהרות הקבלן

את   .3 לו  יש  כי  וכן  ממנו,  הנדרשים  השירותים  ואופי  טיב  היטב  לו  ידוע  כי  מצהיר,  היכולת,  הקבלן  הידע, 

 המיומנות, האמצעים וכוח האדם כדי לספק את השירותים ברמה מקצועית גבוהה. 

הקבלן מצהיר, כי הוא מקבל על עצמו לבצע עבור המזמינה את השירותים, ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם   .4

ת לעת ע"י  להוראות חוזה זה ונספחיו, בהתאם ובכפוף להוראות הדין, ובהתאם להוראות אשר יימסרו לו מע

 המזמינה.  

בנאמנות,   הראויה,  במהירות  החוזה  להוראות  בהתאם  זה  חוזה  נשוא  השירותים  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

במומחיות ובזהירות והוא אחראי מכל הבחינות למעשים ולמחדלים ולטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או על  

 ידי עובדיו. 

פעולו .5 רישום מדויק של  לנהל  בפועל, לרבותא.  הקבלן מתחייב  בית הבד ממנו מסולק    ת סילוק העקר  שם 

ויעד הסילוק בנוהל התמיכות  העקר, תאריך הסילוק, שעת הסילוק, כמות העקר שסולקה במ"ק  .  כמפורט 

בנוסח טופס דיווח על ביצוע שאיבת עקר ופיזורו המצורף  הרישום  למזמינה  כמו כן, הקבלן מתחייב להמציא  

 וזאת כל שבוע ביחס לביצוע שאיבת עקר שבוצע באותו שבוע.  חתום  לנוהל התמיכות 

מיקום הביובית בכל תקופת העסקתו    ב.  הקבלן מתחייב לאפשר למזמינה, על פי דרישתה, גישה למידע על 

 .)כדוגמת איתוראן( GPSת איתור רכבים המבוסס על בהתאם לחוזה זה, מתוך אתר האינטרנט של חבר

 של נוהל התמיכות.  1המפורטים בנספח  הקבלן מתחייב שהוא עומד ויעמוד בכל הדרישות והתנאים ג.  

למזמינה  א.    .6 השירותים  בביצוע  הכרוכים  והתשלומים  ההוצאות  המיסים,  בכל  לשאת  מתחייב  הקבלן 

מס   תשלומי  לרבות  זה,  בחוזה  כל כאמור  וכן  לעובדיו,  תשלומים  ולרבות  דין,  כל  פי  על  לאומי  ביטוח  ההכנסה, 

 . תשלום אחר המוטל עליו על פי כל דין

במעמד חתימת חוזה זה ימציא הקבלן לידי המזמינה אישורים תקפים על ניכוי מס במקור ועל ניהול  ב.    

של הקבלן, והם   1976-חשבונות(, תשל"ו  פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול

 יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה. הקבלן מתחייב להמציא למזמינה אישורים תקפים כאמור, כל אימת שיפקעו. 

להסכם    נספח א'כ  מפרט הטכני המצורףב  כמפורט הקבלן מתחייב בזאת כלפי המזמינה לבצע את השירותים   .7

נוהל התמיכותהסביבהבכפוף להוראות המשרד להגנת    זה והראות  כ   ,  ב'המצ"ב  ובכפוף    נספח  זה  להסכם 

למזמינה לקבלת   יפנה הקבלן  וכל רשות מוסמכת. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה,  דין  כל  להוראות 

 (."השירותים")לעיל ולהלן: הנחיותיה. 
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 העדר יחסי עובד מעביד  .8

לו שמעמדו בכל הקשור   9.1 ידוע  כי  יהא כמעמד קבלן עצמאי,  הקבלן מצהיר,  ביחסיו עם המזמינה 

 יחסי עובד מעביד.  -יהיו בינו ו/או מי מטעמו או ו/או עובדיו, לבין המזמינה  ולא 

הטבות   9.2 לתשלום  מהמזמינה  זכאי  אינו  עובדיו,  ו/או  מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  כי  בזאת  מובהר 

 יבוצי, לרבות פיצויי פיטורין.ותנאים סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או חוזה ק 

מובהר כי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו אינו זכאי להטבות כלשהן, מלבד התמורה כמפורט   9.3

 להלן, עבור ביצוע חוזה זה.  

הקבלן מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לשנות   9.4

 מעביד בינו לבין המזמינה.  -ואת העדר יחסי עובד  את מעמדו כקבלן עצמאי כלפי המזמינה

עקב   9.5 למזמינה  שיגרמו  הוצאה  ו/או  נזק  כל  בגין  המזמינה  את  ולפצות  לשפות  מתחייב  הקבלן 

ו/או   מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  לבין  המזמינה  בין  לפיה  טענה  על  המתבססת  דרישה  ו/או  תביעה 

עובד   יחסי  התקיימו  מביצ  -עובדיו,  הנובעת  ו/או  דרישתו  מעביד  עם  מיד  וזאת  השירותים  וע 

 הראשונה של המזמינה. 

כל הוצאותיו של הקבלן בקשר למתן השירותים, תשלומי מיסים וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע   9.6

שהיא   דרך  בכל  תחוב  לא  והמזמינה  ידו,  על  וישולמו  בלבד  ועליו  הקבלן  על  יחולו  השירותים 

 בגינם. 

בש 9.7 הקשור  לכל  בלעדי  באופן  אחראי  הסוציאליים  הקבלן  והתנאים  עובדיו  זכויות  על  מירה 

המגיעים להם על פי כל דין לרבות תשלום שכרם, ולא תהא לו ו/או למי מטעמו או ו/או לעובדיו  

 דרישה או תביעה כלפי המזמינה בקשר לכך. 

פגיעה,   9.8 של  מקרה  בכל  עליו  תחול  והמוחלטת  הבלעדית  המלאה,  האחריות  כי  מצהיר  הקבלן 

 או נזק אחר שיגרם לקבלן או למי מטעמו תוך כדי מתן השירותים.ו/כות  פציעה, מוות או נ

 התמורה .10

זה 10.1 חוזה  פי  על  כל התחייבויותיו  ומילוי  ביצוע השירותים  עבור  לקבלן  רצון  התמורה  ולשביעות   ,

כ  ןהסכום הנקוב בהצעתו של הקבלתהיה    החברה, ג'המצ"ב  כל תוספת שתיווסף    לרבות  ,נספח 

ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקובלסכום הנקוב    בהתאם  בהתאם להוראות החוזה 

 . להוראות החוזה

בביצוע   10.2 הכרוכות  כלשהו  מסוג  העלויות  ו/או  ההוצאות  כל  את  כוללת  לעיל  כאמור  התמורה 

 וכל הוצאה אחרת כלשהי.   השירותים, לרבות נסיעות, ציוד הדרוש לצורך מתן השירותים, 

  ימים ממועד אישור כל חשבון ובכפוף להמצאת חשבונית מס  45בתנאי שוטף +  התמורה תשולם   10.3

 .  ובכפוף לקבלת התמיכה מרשות המים כמפורט בנוהל התמיכות על ידי הקבלן

 הקבלן לא יהיה זכאי להתייקרויות כלשהן לפי חוזה זה.  10.4

  או / ו  ריבית  או/ ו  כלשהם  הפרשים  יתווספו  לא  בחשבון   הנקוב  לסכום  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 10.5

 . בפועל התשלום  למועד  ועד החשבון   הגשת מיום הצמדה הפרשי

המזמינה רשאית להפחית מהתמורה כל סכום שיש לקזז ו/או לנכות לקבלן על פי חוזה זה או על   10.6

 פי הדין, בין שהינו קצוב ובין שאינו קצוב. 
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 אחריות  

לרכוש,   .11 ו/או  לנפש  ו/או  לגוף  נזק,  לכל  אחראי  יהא  לעובדיו,  הקבלן  ו/או  מטעמו  למי  ו/או  לו  שייגרם 

ישירה   למזמינה   כתוצאה  שייגרם  ג'(,  )צדדי  אחרים  גוף  או  אדם  ולכל  מטעמה,  לבאים  ו/או  לעובדיה  ו/או 

נשוא הסכם זה ו/או   התחייבויותיו   ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו, הנובעים מהפרת     הקבלן ממעשה או מחדל של  

 השמצה, הוצאת דיבה, לשון הרע, גניבה ספרותית ו/או אמנותית.  בקשר עמן כולל, בין השאר,  

בזה לפצות   .12 ו/או דרישה,  הקבלן מתחייב  כל תביעה  וכנגד  נזק  כל  על  לשפות בשלמות את המזמינה  ו/או 

מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי כל אדם ו/או גוף כלשהו, נגדה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה ו/או  

גרמו לה. אם תתבע המזמינה ו/או מי מטעמה  ידם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות שינזק לכל א

שיפסק   כל סכום  לשלם  או  כנגדה  התביעה  לסלק את  על הקבלן  יהא  לעיל,  כתוצאה מהאמור  שנגרם  נזק,  על 

 לחובתה ו/או לחובת מי מטעמה על ידי בית משפט.    

ה .13 את  וישפה  אחראי  יהיה  שיגרם    מזמינההקבלן  נזק  כל  ולה  בגין  הקבלן  של  מקצועית  שגיאה  או  /עקב 

ו  הזנחה  /מחדל  איזו מחובותיו המקצועיות.  או  שגיאות  במילוי  של  מקרים  לגבי  גם  של הקבלן תחול  אחריותו 

 ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם.

 

 06.09.21 – י הקבלןעל יד  ביטוח.        41

לבטח את כלי הרכב    הקבלןזה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב    חוזהעפ"י    הקבלןמבלי לגרוע מאחריות   14.1
בביטוחי    זה,  חוזהמתן השירותים נשוא  השגחתו ו/או בשימושו לצורך  ב    או/ ו/או הציוד שבבעלותו ו
אחריות  גין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח  ב חובה כנדרש על פי דין  

כלשהו   שלישי  צד  לרכוש  נזק  בגין  שלישי  צד  בכלי  עכלפי  השימוש  בגבולהקב  האחריות    ותרכב, 
 . בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח יםהמקובל 

מנועי   14.2 רכב  כלי  לביטוח  הפקודה  להגדרות  בהתאם  הינו  "רכב"  המונח  כי  מוסכם  ספק,  הסר  למען 
 . , על תיקוניה1970  –]נוסח חדש[, תש"ל 

מקום  בנ 14.3 בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  מתחייב    חוזה ב וסף  לעיל,  כל   הקבלן זה  אחר    דרישות   למלא 
ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד(  והוראות   וכל הצווים, התקנות  פקודת התעבורה 

החוק לפי  שהותקנו  ובעיקר,  יםוכדומה,  שכל    הנ"ל,  באופן  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך 
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני,    חוזהא  נשו  על ידו במתן השירותיםהעובדים שיועסקו  

וכל הוראות    הנ"ל  יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי    מורשיםזה,    חוזהתקופת    יהיו בכל עת ובמשך כל
 . זה חוזה חוק אחר בקשר עם השירותים נשוא  

יתווסף לשם המבוטח :  "… ו/או    זה  חוזההנערכות על ידו בקשר עם    כל הפוליסותמתחייב כי ב  הקבלן 14.4
 . מטעמם"  יםכל הבא מנהליה ו/או עובדיה ו/או ו/או  מי הגליל בע"מ )המזמינה(

במשך כל התקופה בה יהיה  זה,    חוזההנדרשים בקשר עם  חזיק בתוקף את כל הביטוחים  לה  הקבלןעל   14.5
 . זה בתוקף חוזה

ולהלן,   14.6 לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בכל    הקבלןבנוסף  ידו  על  הנערכים  הרכוש  בביטוחי  כי  מתחייב 
תחלוף )שיבוב( של  הזה, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות    חוזההקשור במתן השירותים על פי  
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עובדיה כלפי    הקבלן מבטחי   ו/או  ו/או מנהליה  ובלבד שהאמור בדבר  ו/או הבאים מטעמם  המזמינה   ,
 . זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  )שיבוב( הוויתור על זכות התחלוף 

ולהלן מוסכם בזה   14.7 ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  פוליסות האחריות כלפי צד  והקבלן מתחייב  בנוסף  כי 
ו/או  המזמינה  זה, יורחבו לשפות את    חוזהבקשר עם השירותים נשוא    הקבלןשלישי הנערכות על ידי  

"( בגין אחריות שתוטל על מי מהם  יחידי המבוטחו/או הבאים מטעמם )להלן: "  מנהליה ו/או עובדיה
מחדלי   ו/או  מטעמו  הקבלן למעשי  הבאים  את    בכפוף  ו/או  יראו  פיו  על  צולבת"  "אחריות  לסעיף 

 .הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

ידו בקשר עם השירותים נשוא  חבות מעבידים, הנערכת על  ביטוח  ת  פוליסהקבלן מצהיר ומתחייב כי   14.8
לעניין    ונקבעהיה    ו/או הבאים מטעמם   המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיהתורחב לשפות את    חוזה זה,

"(,  מקרה ביטוח)להלן: "  תוך כדי ו/או עקב עבודתם  קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי
נושאכי   ידי הספק  מי מהם  על  ומבלי    .בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים  כן  כמו 

סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף    מתחייב הקבלן כי פוליסת הביטוח תכלול  ,לגרוע מהאמור
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על    המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  כלפי  הקבלן )שיבוב( של מבטחי  

 זדון בתחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק זכות ה

תנאי    ויכלל   זה,  חוזהמתחייב ומצהיר כי הביטוחים הנערכים על ידו בקשר עם השירותים נשוא    הקבלן  14.9
מוותרים    הקבלןוכי מבטחי    המזמינהידי    נערך עלהלכל בטוח    מיםקודראשוניים ו  הינם  על פיומפורש  

, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור   המזמינהעל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי  
כלפי  ו  המזמינה כלפי    "ביטוח כפל "  ת טענולרבות כל    1981  –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א    59בסעיף  

 מבטחיה. 

אשר נערכות על ידו בקשר עם    הקבלן  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח   הקבלן 14.10
נשוא   כל זה    חוזה פעילותו  ידי    ולעשות  על  ו/או  ידי המבטח  על  לעשותה  יידרש  המזמינה  פעולה אשר 

עובדיה  ו/או  מנהליה  בעת    ו/או  הביטוח  תנאי  פי  על  זכויותיהם  את  לממש  )ככל  כדי  לרבות  הצורך, 
על פי    מנהליה ו/או עובדיה  ו/או  נההמזמי( הצטרפותו לתביעה של  הקבלןשהדבר אינו נוגד את אינטרס  

 .םפוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על יד

ומ 14.11 מהאמור  בנוסף  לגרוע  ביטוח  לעילבלי  מקרה  קרות  בעת  כי  מוסכם  מהביטוחים  ,  איזה  פי  על 
לפנות באופן מידי לחברת    הקבלןמתחייב  זה,    חוזהבקשר עם השירותים נשוא    הקבלןהנערכים על ידי  

לה   ולהודיע  הנזק.  הבטוח  לבדיקת  דיחוי  ללא  יגיע  הבטוח  חברת  נציג  כי  ולדאוג  האירוע  קרות  על 
הנדרש, לרבות להעביר לו    לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל  הקבלןמובהר כי על  

 . כל מידע שידרוש

גין  מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית בלמען הסר כל ספק,   14.12
בלבד, ובכל    הקבלן זה, חלים על    חוזהבכל הקשור לשירותים נשוא    הקבלן הביטוחים הנערכים על ידי  

 ה. מטעממהבאים ו/או על מי  המזמינהמקרה לא על 

זכויות    הקבלןהפר   14.13 לנזקים    אחראי  הקבלןיהיה  ,  המזמינהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את 
ל שתהיה  מבלי  ובלעדי  מלא  כלפי    ו באופן  כלשהי  מטעמה טענה  מהבאים  מי  ו/או  נזק    המזמינה  לכל 

 . עקב זאת לקבלןכספי ו/או אחר שיגרם  

הקבלן 14.14 ולהלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  ו/או    בנוסף  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  תהיה  לא  כי  מצהיר, 
כנגד   נזק    המזמינהתביעה  בבעלות  בגין  לשיפוי  הקבלן,  לרכוש  זכאי  לביטוחים  ,  בגינושהוא  בהתאם 

ו/או מנהליה    המזמינהוהוא פוטר בזאת את    אשר נערכו )ובין אם לא נערכו( על ידו בקשר עם חוזה זה
מטעמם,   מהבאים  מי  ו/או  עובדיה  כאמורו/או  לנזק  אחריות  בגין)  מכל  העצמית    לרבות  ההשתתפות 

הפטור כאמור לא יחול  מוסכם בזה כי  (, אולם,  ביטוח שערךהמוטלת על הקבלן על פי תנאי פוליסות ה
 . לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון

http://www.megalil.co.il/
mailto:info@megalil.co.il


 

7379,ص.ب.16,المنطقة الصناعية شارع الفل   3081000سخنين   
   7379ת.ד ,   16, איזור תעשייה רח' אלפל  30810000סכנין 

339-800-800-1ום: קו חיר خط طوارىء، |   6741221-04פקס': فاكس، |   1181118-04טל': هاتف،   
www.megalil.co.il | info@megalil.co.il  

זה    חוזה, ובמקרה בו השירותים נשוא  החוזהזה לעניין הסבת    חוזהמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות   14.15
אשר  לדאוג כי קבלני המשנה    הקבלן, מתחייב  הקבלןאו חלק מהם יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם  

ידו   על  השירותיםיועסקו  עמ  במתן  בקשר  ויקיימו ,  םאו  הביטוחים    יערכו  כל  את  הם  הנדרשים  אף 
לעיל ולהלן, לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים  בחוזה זה  כמפורט    (ביטוח על ידי הקבלן)זה    14בסעיף  

ההרחבות התנאים,  כל  את  יכללו  בביטוחי  ו וה  אלו  הנדרשים  התחלוף  זכויות  על  ,  הקבלן ויתורים 
אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות    הקבלן כמפורט לעיל ולהלן.  

למפורט   בהתאם  תקפות  בהתאם  בחוזה ביטוח  לרבות  מאופי    זה,  המתחייבים  ולסכומים  לתנאים 
 . לכלול את אחריותם בביטוחיו כאמורבלן  ומהיקף התקשרות הקבלן עמם. לחלופין רשאי הק

לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל    הקבלןעל  מובהר בזאת כי   14.16
חוק אחר הדן בביטוח עובדים ע"י מעבידיהם וכן לדווח למוסד לביטוח לאומי על העסקת קבלני מישנה  

 . מטעמו

להודיע    הקבלן 14.17 מי  למזמינהמתחייב  ביטוח  דיבאופן  פי  על  לתביעה  עילה  להוות  אירוע העלול  כל    י על 
לשתף פעולה עם    הקבלןמעבידים. כן מתחייב    חבות , אחריות כלפי צד שלישי או ביטוח  חובה )נזקי גוף(

שיידרש  המזמינה אינטרס    ,ככל  נוגד את  אינו  ביטוח אשר    ,(הקבלן)ככל שהדבר  תביעת  מימוש  לשם 
 הקבלן.על פי ביטוחי   המזמינהו/או מימוש זכויותיה של   הקבלן תחליט להגישה למבטחי המזמינה

מקום   14.18 בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  מתחייב    בחוזה בנוסף  לעיל,  דרישות    הקבלן זה  כל  אחר  למלא 
לאומי ביטוח בריאות ממלכתיוהוראות החוק לביטוח  וכדומה, שהותקנו    , חוק  הצווים, התקנות  וכל 

הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן    יםלפי החוק
זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל    חוזההשירותים נשוא  

 .הנ"ל יםזה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק  חוזהתקופת 

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע  ( לחוזה  על ידי הקבלן  ביטוח)  14מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף   14.19
הוראות    ןמכוח של    החוזהשל  אחריותו  י  הקבלןבדבר  באם  אחרים  ילנזקים  בסעיפים  כאמור  גרמו 

 . זה ו/או על פי הדין בחוזה

לדרישת    הקבלן 14.20 בכפוף  כי  ל  המזמינהמתחייב  ימציא  קבלת    10בתוך    הבכתב  ממועד  ימים  )עשרה( 
זה, הכוללים, בין היתר,    חוזהירותים נשוא  שהנ"ל, העתקים מפוליסות הביטוח שערך בקשר ל  הדרישת

 ."על ידי הקבלן ביטוח" זה  14את האמור בסעיף  

 איסור הסבה .         15

ועליו   15.1 מקצתם,  או  כולם  השירותים,  ביצוע  את  לאחר  למסור  רשאי  אינו  ישירות  הקבלן  לבצעם 

 בעצמו או על ידי עובדיו. 

או למסור   15.2 רשאי להעביר  הוא  אין  וכן  חלק ממנו  כל  או  זה  חוזה  רשאי להסב לאחר  אינו  הקבלן 

ובתנאים   ומראש,  בכתב  המזמינה  בהסכמת  אלא  זה,  מחוזה  הנובעת  חובה  או  זכות  כל  לאחר 

 שתקבע.

 

 סודיות ומוניטין  .16

ידי   16.1 על  השירותים  ביצוע  תקופת  לא  במשך  בסודיות,  לשמור  הקבלן  מתחייב  ולאחריה,  הקבלן 

לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמינה ולא למסור בכל  

ידיעה, מסמך   דרך שהיא ובשום זמן שהוא, הן במשך זמן התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע, 

על כתוב,  לא  ומידע  רעיונות  לרבות  שהוא,  חומר  כל  המ  ו/או  אצל  הקשור  הנעשה  ו/או  זמינה 
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ת ו/או  בטחוני  במזמינה  ו/או  מסחרי  מידע  ו/או  שלה  הייצור  דרכי  ו/או  פעולותיה  ו/או  כניותיה 

 ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידיעת הקבלן אגב מתן השירותים.  

לשהי  במשך תקופת ביצוע השירותים על ידי הקבלן ולאחריה, מתחייב הקבלן שלא לפגוע בדרך כ 16.2

 במוניטין המזמינה, בשם הטוב שלה ושל חבריה, מנהליה ומטרותיה. 

 

 תקופת ההתקשרות וסיום החוזה

 "(.  תקופת ההתקשרות)להלן: "  30/04/2022ועד ליום   20/09/2021שמיום חוזה זה יהיה בתוקף לתקופה א.   .17

עד  ב.    או  שלעיל  לתקופה  בתוקף  יהיה  החוזה  כי  מודגש,  לעיל,  האמור  של למרות  בסך  התקשרות    להיקף 

 ₪ )כולל מע"מ(, לפי המוקדם.   200,000

תנאי לכניסתו לתוקף של חוזה זה הוא קבלת אישור רשות המים להעמיד תקציב  ג.  למרות האמור לעיל,   

 .2021 התמיכותמתאים לרשות המזמינה בהתאם לנוהל 

 

מוסכם בזאת, כי המזמינה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להביא חוזה זה,  האמור לעיל,    מבלי לגרוע מן .18

כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי הודעה בכתב על כך לקבלן. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים החוזה בתאריך  

 ימים מיום מתן ההודעה.   14הנקוב בהודעה אשר יהיה לפחות 

 

הובא החוזה לידי סיום בנסיבות שאינן עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן, תשולם לקבלן התמורה בעד אותו   .19

 חלק מהעבודה שהוא ביצע בפועל ואשר אושר על ידי המזמינה עד להבאת החוזה לידי סיום. 

 

ות כלפי  למען הסר ספק, במקרה של סיום ההתקשרות כאמור לעיל, לקבלן לא יהיו כל זכויות ו/או תביע .20

המזמינה, למעט קבלת תמורה עבור שירותים שניתנו על ידו בפועל עד למועד סיום החוזה, כמפורט בסעיף  

 לעיל.  19

 

אין בשימוש בסעד לו זכאי צד לחוזה זה כדי לגרוע מזכותו של אותו צד לכל סעד נוסף על פי חוזה זה ו/או   .21

 עם חוזה זה. על פי דין בקשר 

 

תנאים עיקריים בחוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב הפרה יסודית של חוזה זה,    הינם  3-9,11-16  סעיפים .22

המזכה את הצד כלפיו    1970  –כמשמעותו של מושג זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת החוזה(, תשל"א  

הופר החוזה בזכות לבטל את החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו הוא זכאי על פי דין ועל פי חוזה  

 זה.

 

אם ניתן כנגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או הוגשה בקשה לפירוק ייחשב הדבר כאילו הופר   .23

החוזה על ידי הקבלן הפרה יסודית, והמזמינה תהא רשאית לבטלו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו היא  

 זכאית על פי דין ועל פי חוזה זה. 
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תיים או בוטל חוזה זה, מכל סיבה שהיא, יעביר הקבלן למזמינה  מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו הס .24

)להלן:   זה  חוזה  במסגרת  ידו  על  שהוכן  ו/או  המזמינה  ידי  על  לו  שנמסר  חומר  כל  ו/או  מסמך  כל 

ם התקין  "(. כמו כן מוסכם בזאת כי הקבלן ישתף פעולה עם מי שתורה המזמינה לצורך המשכהמסמכים"

   תשלום נוסף. , וזאת ללא כל של השירותים

 

למרות האמור בכל דין, לקבלן לא תהא זכות קיזוז כלפי המזמינה, וכן לא תהא לו זכות עכבון כלשהי על   .25

כל   ו/או רכוש אחר כלשהו של המזמינה, והקבלן מתחייב להעביר את  נתונים  ו/או  ו/או מידע  המסמכים 

 יעשה כן. יד עם דרישתה כי  לידי המזמינה מ   המסמכים ו/או המידע הנ"ל

 

 שונות

שצד   .26 הודעה  כל 

זה.   לפי הכתובת המצוינת בראש חוזה  זה תינתן במסירה אישית או בדואר רשום  לפי חוזה  ליתן  צריך 

 שעות ממועד משלוחה. 72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנתקבלה על ידי הנמען בתום 

 

כי   .27 בזאת  מובהר 

שהוא,   סוג  ו/או  מין  מכל  הזכויות  של   לרבות  כל  וקניינה  רכושה  הנם  המסמכים  בכל  היוצרים,  זכויות 

לרבות   במסמכים,  הזכויות  כל  את  לה  ומעביר  המזמינה  של  לטובתה  בזאת  מוותר  והקבלן  המזמינה, 

 זכויות היוצרים, והמזמינה תהיה רשאית לעשות שימוש במסמכים. 

 

ומראש, וכל עוד לא אושר כאמור לא יהיה לשינוי כל  כל שינוי בתנאיי הסכם זה טעון אישור המזמינה בכתב   .28

 תוקף. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 ___________________________   ___________________________ 

 הקבלן     המזמינה 
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 נספח א' 

 מפרט טכני מיוחד 

 

 כללי  .א

כי כל העבודות  כן אין זה מין ההכרח  ועל  מפרט מיוחד זה בא להשלים את המפרטים הכלליים 
 המפורטות בכתב כמויות תמצאנה את ביטוין במפרט מיוחד זה.   

מפרט זה יש לקרואו ולפרשו יחד עם המפרט הבין משרדי רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב 
המפרטים הנ"ל. כל המפורט במפרטים הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא  את  

 יקבל כל תשלום נוסף בעד ביצוע העבודה בהתאם להוראות המפרטים . 

 הערה :

 פינוי פסולת יבוצע מיידית למקום מאושר ע"י הרשויות המוסמכות, ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 

 רת החוזה הנוכחי תאור העבודה ותחום האחריות במסג .ב

תאגיד מי הגליל בע"מ מבקש בזה לקבל הצעות מחיר לשאיבת בורות האגירה  לעקר מבתי הבד על  
 ידי ביובית ביישובי התאגיד :  

 אסד . -כרום, נחף, בענה ודיר אל-סכנין, עראבה, דיר חנא, מג'ד אל 

 .בתי בד ארבע עשרהבתחום הישובים הנ"ל קיים 

 ותנאי העבודה הכרת האתר, סביבתו 

על המציע לסייר בכל הישובים לפני הגשת הצעתו, להכיר היטב את דרכי הגישה לאתר, את   •
ולהכיר בתי הבד  ומיקום מיכלי האגירה בתחום תנאיו של האתר, את סביבתו, את תנאי העבודה  

 הישובים . 

 על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי החוזה. •

רשאי • אינו  קושי    המציע  או  תנאי  בחשבון  ידו  על  שנלקח  מבלי  הוגשה  שהצעתו  לטעון 
 המשפיע על ביצוע העבודה .  
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 במסגרת העבודה, הקבלן יידרש : 

שעות ביממה בכל ימות    24של העקר במשך    אגירהלעמוד לרשות התאגיד לשאיבת בורות ה •
 העונה  לרבות שבתות וחגים . 

 נדס התאגיד ו/או מי מטעמו . שאיבת בורות האגירה לעקר בהתאם להנחיות מה •

 הפינוי יעשה למאגר הביוב האזורי עראבה . 

 

 תחום האחריות במסגרת החוזה הנוכחי :

 .  יישובי התאגיד  כל מיכלי האגירה לעקר הנמצאים בבתי הבד בתחום •

 

 תנאים כלליים  .ג

 הקבלן יבצע את העבודות נשוא החוזה בהתאם לתנאים שבכל מסמכי החוזה . 
תבוצענה   לעקר  בורות האגירה  יתחיל      -ריקון  לבצוע העבודה  הודעה  קבלת  מעת  תוך שעתיים  

 הקבלן בביצוע העבודה ויסיימה תוך פרק הזמן שייקבע ע"י המהנדס. 
 

 כללי הבטיחות  .ד

הציוד של הקבלן יכלול את כל המכשירים והכלים הדרושים לאבטחת העובדים והעבודה   •
גופיות זוהרות, לרבות מסיכות אויר, מכשיר לג ילוי גזים, חגורות בטחון, מאוורר אויר, סולמות, 

מחסומים ומשולשים לבטיחות בכבישים, כפפות, סרבלים, מגפיים וכל ציוד אחר הדרוש לביצוע  
 בטוח ויעיל של העבודה .

הקבלן יחזיק ציוד הבטיחות וכמו כן "עזרה ראשונה" וייאמן את העובדים בהפעלת הציוד   •
 ת של "עזרה ראשונה" על ידי מוסמכים לכך . הנ"ל ובפעולו 

הבטיחות   • בנושא  הדרכה  קיום  אישור  ולהציג  לקבל  מתחייב  הקבלן  העבודה  תחילת  לפני 
 אצל ממונה בטיחות מורשה . 

והציוד   • ג'  וצד  עובדיו  כלפי  בעבודה  על הבטיחות  הבלעדי  אחראי  יהיה  הקבלן  בכל מקרה 
ס האחראי לבטיחות של תאגיד מי הגליל בע"מ  הנמצא ברשותו, וחייב להישמע להוראות המהנד

 וינהג לפי הוראות הבטיחות בעבודות מים . 

 

 תשלומי קנס  .ה

 

 שאיבת בורות אגירה לעקר •
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במקרה   שיקבל.  הקריאות  לפי  הבד  בתי  מכל  לעקר  האגירה  בורות  בריקון  לעמוד  הקבלן  על 
  1,500שהקבלן לא יבצע ריקון כנדרש, ישלם הקבלן פיצוי קבוע ומוערך מראש בגין כל עבודה בסך  

 צמודים למדד מחירים לצרכן, מבלי לפגוע בזכויות התאגיד לתבוע כל סעד אחר או נוסף.  ₪

 בלן התחייבויות הק . ו

הסדירה   • הפעילות  בצרכי  מכסימלית  התחשבות  תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולתו ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, כן מתחייב 

 הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים וציוד שיש בהם כדי להפריע לעבודה בשטח.

המב • לשלמות  אחראי  יהיה  קרקעיות.  הקבלן  והעל  התת  התשתיות  לכל  הקיימים,  נים 
הגדרות וכל נכס בקרבת מקום ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מבצוע העבודה. 
עם גלוי מתקן תת קרקעי )כגון: צינור, כבל וכד'( על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על  

 אופן הטיפול בו. 

 
 דרישות מיוחדות  .ז

יעב .1 ארגון  הקבלן  חוק  לרבות  העבודה  לבטיחות  הקשורים  והתקנות  התקנים  כל  לפי  וד 
 .  1970ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל  1954הפיקוח על העבודה התשי"ד 

קריאה   .2 לכל  וחגים  לרבות שבתות  העונה  ימות  ובכל  היממה  בכל שעות  זמין  יהיה  הקבלן 
 . ישובי התאגידלריקון מיכלי האגירה לעקר מכל בת בד בתחום י

ע"י הקבלן במסגרת השירותי .3   יפונו לאתר מאושר, מאגר אזורי   םפינוי העקר אשר ישאבו 
 עראבה.  לביוב 

לריקון   .4 המכאניים  והכלים  הכלים  הציוד, מערכת  כל  את  ולספק  להחזיק  מתחייב  הקבלן 
 מיכלי האגירה לעקר . 

 כל הכלים הדרושים לפי הסעיף דלעיל יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד.                            .5

בתי   .6 בכל  תבוצע  העבודה   . מ"ק  לי  מחיר  יהיה  לעקר  האגירה  מיכלי  ריקון  עבור  התשלום 
 הבד הקיימים בתאגיד.             

ת כל העבודות ואת כל הנדרש וללא  המחיר שיוצע על ידי הקבלן לעבודות נשוא חוזה זה כולל א
 תשולם עבור כל תוספת שהיא. 

 

 ציוד .ח

התמיכות  בנוהל  כמפורט  העקר  ופיזור  פינוי  שירותי  מספק  ובדרישות  בתנאים  יעמוד  הקבלן 
2021  . 

רשאי   והתאגיד  הקבלן,  ברשות  הנמצא  הציוד  מפריטי  פריט  לכל  להסכים  מתחייב  התאגיד  אין 
ו/או להוסיף עליהם,   מבלי לגרוע מהוראות התמיכות ובנוסף לדרוש את החלפתו לפי ראות עיניו 

לתנאים הקבועים בנוהל זה, מחויב הקבלן להיות בעל ציוד החובה המפורט בנהול התמיכות למשך 
 ההתקשרות, ובין היתר:    כל תקופת  
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 מ"ק.  5-10ביובית בעלת קיבולת   •

 ע"מ לקבל מידע על מיקום הביובית בכל תקופת ההעסקה.  GPSביובית עם מערכת  •

אזהרה,   • שלטי  שירות,  ברכבי  מהבהבות  מנורות  כגון:  בכבישים  לתנועה  בטיחות  ציוד 
   אמצעי גדור מתאימים, גופיות ופסים זוהרים לעובדים, תאורת לילה. 

העובדים   • הפועלים  עבור  גומי  חליפות  כפפות,  מגפיים,  חמצן,  מסכות  של  מספיק  מספר 
 .  בריקון מיכלי האגירה לעקר

צוותות   • לציוד  מלאכותית  ולהנשמה  ראשונה  עזרה  ציוד  מערכות  של  מספיק  מספר 
 הפועלים.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.megalil.co.il/
mailto:info@megalil.co.il


 

7379,ص.ب.16,المنطقة الصناعية شارع الفل   3081000سخنين   
   7379ת.ד ,   16, איזור תעשייה רח' אלפל  30810000סכנין 

339-800-800-1ום: קו חיר خط طوارىء، |   6741221-04פקס': فاكس، |   1181118-04טל': هاتف،   
www.megalil.co.il | info@megalil.co.il  

 נספח ב' 

 

 אוגוסט  –לתאגידי מים וביוב לפינוי שפכים מבתי בד  תנוהל מתן תמיכו  –קול קורא 

1202 
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 נספח ג' 

 הצעת הקבלן

 

 לכבוד

 תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ  –מי הגליל  

 א.ג.נ., 

 

 1202 המסיק  בעונת בד בתי שפכי פינוי שירותיהנדון : 

 

המפרט  הפנייה, לרבות התנאים הכלליים, החוזה,  אני החתום מטה קראתי בעיון את מסמכי   .1
 . על נספחיו  2021ונוהל התמיכות לשנת הטכני המיוחד  

 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי החוזה המפורטים, וכי אתר העבודה, טיב הקרקע, תנאי   .2
דה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם  הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על העבו

 לכך קבעתי את הצעתי .

 

 אני מצהיר בזאת כי :  .3

 הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז/החוזה .  .א

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכוח האדם הדרושים   .ב
על מנת לבצע את העבודה נשוא החוזה בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי החוזה,  

 . ובפרט כל הציוד הנדרש בנוהל התמיכותובמועדים המפורטים בחוזה 

לבצע   .ג שהיא  בחינה  מכל  מסוגל,  ב הנני  וולעמוד  הדרישות  פי  /כל  על  ההתחייבויות  או 
 . החוזההוראות  

כל   .ד את  כוללים  והם  סופיים  הינם  ידי  על  שנרשמו  כפי  בהצעתי,  הכלולים  המחירים 
נשוא    –ההוצאות   העבודה  בביצוע  הכרוכות  וסוג  מין  מכל  כלליות,  ובין  מיוחדות  בין 

 על פי תנאי המכרז/החוזה לרבות רווח הקבלן .  –המכרז/החוזה  
 

בהתאם לכל תנאי ולמסמכי    מתחייב לבצע את העבודה נשוא החוזה, הנני  ככל שהצעתי תזכה .4
 נו המלאה של התאגיד. , לפי המחירים הרשומים בהצעתי, ולשביעות רצווהפנייה  החוזה
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כל   .5 בגין  מע"מ  כולל  לא   ₪  ________ של  סך   : הינה  העבודות  לביצוע  עקר    1הצעתי  קוב 
 . 2021שיפונה על ידי בהתאם להוראות הפנייה, ההסכם ונוהל התמיכות 

ימים    7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך   .6
 ר זכייתי: מתאריך הודעתכם בדב

    לחתום על כל מסמכי החוזה, ולהחזיר את החוזה לתאגיד כשהוא חתום ומבויל.   .א

החוזה   .ב תנאי  קיום  להבטחת  חתומה  בנקאית  ערבות  לכם  כמפורט    –להמציא  והכול 
 .  בחוזה ההתקשרות

 .  אישורי ביטוח כנדרש בחוזהלהמציא  .ג
 

את   .7 אבצע  לא  שאם  לי,  ידוע  כי  בזאת,  מצהיר  המנואני  בסעיף  הפעולות  או    6יות  כולן  לעיל 
וזאת    לחלט את הערבות הבנקאית לבטל את ההתקשרות/זכייה והתאגיד יהא רשאי  מקצתן,  

 . מבלי לגרוע מיתר הוראות הפנייה/ההסכם

  שיינתן הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיקבע, בהתאם לצו התחלת העבודה   .8
 לי על ידי התאגיד . 

לכל   .9 ובהתאם  הטכני המיוחד  במפרט  לבצע כמפורט  את העבודות שאדרש  לבצע  אני מתחייב 
 . חוזה ההתקשרות תנאי 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות    90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   .10
.  

 הנני מקבל על עצמי לבצע את העבודה תמורת הסכום שהוגש על ידי לתאגיד .  .11

 ניתנה ביום ____________  מתוך הבנה ורצוני החופשי . הצעתי זו  

 

 : _____________________________________  שם המציע   

 : _____________________________________  מספר ח.פ./ע.מ.

 : _____________________________________  כתובת

 _____________________________________ :  טלפון

 : _____________________________________  פקס

 בכבוד רב,                                                                                               

 ___________                                                                         ________ 

 חתימה                                 תאריך                                                      
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