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  )לרבות ח.פ/ע.מ(  שם הקבלן

  הקבלןכתובת 

  טלפון 

  אימל

 

שנתיתתמורה   הנחה   חד  לפני 
 )מחיר מקסימום( לא כולל מע"מ

 ש"ח  140,000

עד עשירית    )באחוזים   הנחת קבלן
 ( האחוז

 

  סה"כ אחרי הנחה 

  17%מע"מ 

  סה"כ הצעה 

 

  אישור קיום ביטוחים 

  מספר הערבות

  סכום הערבות

  תאריך תוקף 

  סוג המדד

 

 וחתמת : __________________       תאריך : ____________________ חתימה 
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 1מסמך 

 נאים כלליים ת

        

שטיפה של מערכת  שירותי מתן : הינך מוזמן בזה להגיש הצעת מחיר לביצוע עבודות  .1
 ביובית. הביוב באמצעות 

 במסמכי מכרז זה. השירותים שיהיה על הקבלן הזוכה לתת למועצה, מפורטים 

 תנאים כלליים 

שטיפה של מערכת הביוב  "(, מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי המועצההמועצה האזורית אשכול )להלן: " 

במועצה ביובית  של    סתימותופתיחת  שחרור    ,באמצעות  הביוב  ביוב    ,מועצההלמערכות  תחנות  שאיבת 

 .והכל באמצעות ביובית ו/או בכל דרך אחרת הנדרשת לצורך עניין זה שאיבת ביוב וכיוצב'ברחבי המועצה, 

 תנאי סף 

 זכאים להציע הצעות למכרז רק מציעים העומדים בכל התנאים הבאים:  .1

הפחות   .1.1 לכל  יהיו  המציע  להיות    2ברשות  הרכבים  על  ספק  והסר  הבהר  )למען  "ביובית"  רכבי 

ו/או על המציע להציג   הסכם/הסכמי שכירות/ליסינג לרכבי "ביובית", שיעמדו  בבעלות המציע 

 בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות שבין הצדדים(.

בנספח  , וזאת  כאמור "ביוביות"    רשימת  יו לצרףבסעיף זה עלהמציע בתנאי הסף ש  להוכחת עמידת

ם  שכירות/ליסינג )אם הרכביכן הסכמי  וכן לצרף העתק רישיונות הרכבים ו  ,למסמכי המכרז  "א"

 אינם בבעלותו(.

על המציע להיות בעל ניסיון של ביצוע שירותים כדוגמת השירותים נשוא מכרז זה במהלך השנים   .1.2

2016-2020  . 

 תנאים נוספים להשתתפות במכרז: .2

 רכש את מסמכי המכרז.המציע  .2.1

להצעתו העתק מהקבלה שקיבל מהמועצה עם רכישתו  המציע  יצרף  להוכחת עמידתו בסעיף זה  

 מסמכי המכרז. את 

 על המציע להיות בעל רישיון עסק תקף על פי חוק רישוי עסקים.   .2.2

לצרף עותק מרישיון העסק שיש לו כפי שניתן על ידי הרשות  להוכחת עמידתו בסעיף זה על המציע  

עסקו.  מתנהל  שבה  הצעות    המקומית/מועצה  הגשת  למועד  תקף  להיות  צריך  העסק  רישיון 
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יע כי יהיה לו רישיון עסק תקף במהלך כל תקופת ההתקשרות  ים וכמו כן מתחייב המצעהמצי

שבין הצדדים וככל ורישיון העסק שלו יפקע, הוא מתחייב להודיע על כך למועצה מיד כשיוודע לו  

 כי רישיון העסק שלו פקע או לא יחודש על ידי הרשות המקומית/המועצה שבה מתנהל עסקו.  

, אך על  או נציג קבוע באזור במועצה בזמן שטיפת הקווים  מציעל  שהיה משרדמובהר, כי חובה   .2.3

 בזמן שטיפת הקווים  18:00עד   07:00 בין השעות' ה -'  מענה בימים אהמציע לתת 

 .  1976- מנהל פנקסים כדין ובעל תעודה ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והמציע  .2.4

ל המציע  על  זה  בסעיף  עמידתו  נ להוכחת  על  אישור  להצעתו  חוק  צרף  פי  על  ספרים  יהול 

 .  1976 –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

-)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2המציע הינו בעל אישור תקף על שמו לפי סעיף   .2.5

 . ב לחוק זה2, וכן עומד בתנאים הקבועים בסעיף 1976

 צרף להצעתו אישור מרשויות המס על ניכוי מס במקור. לציע  המלהוכחת עמידתו בסעיף זה על   

 ערבות בנקאית למכרז 

לפקודת המועצה האזורית  אלף( ₪    ארבעים)  40,000על סך של    ,על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי .3

לחילופין  אשכול,   בישראללצרף  או  מבנק  בנקאית  הערבות    ערבות  או  הבנקאי  השיק  יקראו  )להלן 

)ארבעים אלף   40,000, ע"ס תהיה אוטונומיתהבנקאית . הערבות "(ערבות מכרז"  -הבנקאית האמורים

 .   30.09.2021ולפקודת המועצה האזורית אשכול והיא תהיה בתוקף עד  ( ש"ח

 למסמכי הצעה זאת. כנספח ג'הערבות תהיה בנוסח המצורף 

 השיק הבנקאי/ערבותו יושבו לו עם ההודעה על כי לא זכה במכרז.   –מציע שלא יזכה במכרז 

כפיצוי מוסכם אותו הצדדים    יחולטוהשיק הבנקאי/הערבות    –מציע שיזכה במכרז אך יחזור בו מהצעתו  

 אומדים מראש כנזק הסביר שיגרם למועצה בשל חזרת המציע מהצעתו.  

ערבות    תוחזר לו כנגד המצאת  ערבות המכרזמציע שיזכה במכרז וייחתם עימו הסכם ביצוע העבודות,  

 הסכם ההתקשרות שבין הצדדים. ל  10.1סעיף ביצוע למועצה, כמפורט ב 

  הצעתו תיפסל. –מכרז ותמציע שלא יצרף להצעתו ערב .4

קיום   .5 להבטחת  אוטונומית  בנקאית  ערבות  המועצה  לידי  להמציא  מתחייב  כזוכה,  שהוכרז  מציע 

הערבות תהיה בנוסח ערבות    ש"ח.  40,000התחייבויותיו בהסכם כפי שייחתם בין הצדדים, בסך של  

ימים  מהמועד    7תוך   ערבות הביצוע תומצא לידי המועצה למסמכי המכרז.  כנספח ד'הביצוע  המצורף  

 שבו הודע למציע כי זכה במכרז זה.
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 כללי 

 היה והמציע הינו תאגיד, אזי עליו לצרף להצעתו גם את העתקי המסמכים הבאים:  .6

 תעודת התאגדות.  .6.1

 תזכיר ותקנון.  .6.2

 אישור מאת עורך דין או רואה חשבון על מורשי החתימה בתאגיד ועל זכויות החתימה בתאגיד.  .6.3

 זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפצל את הזכייה בין מספר מציעים. המועצה  .7

 המועצה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא.  .8

 מסמכי המכרז  .9

  08:30ה בין השעות  -בימים א   28/7/21וזאת החל מיום  ₪    800את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעלות של  

המועצה האזורית אשכול. או ביצוע תשלום באמצעות האינטרנט באתר    המכרזים שלבאגף    15:00ועד  

ואגרות, תשלומים מזדמנים מכרז    –  /http://eshkol.infoהמועצה    תחת תשלומים, תשלום מיסים 

 ית. מערכות ביוב באמצעות ביוב שטיפה שללמתן שירותי    13/2021   –זוטא ה 

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב  יש לצרף את הקבלה למסמכי המכרז בהגשה.  

 למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז. רכישת המכרז הינה תנאי להגשת הצעה.  

 המועצה האזוריות אשכול אשר כתובתו הינה:  ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של .10

      https://eshkol.info/bids 

 קבלנים: סיור .11

ביום  חובהקבלנים    סיור .11.1 האזורית   :3009בשעה    2/8/2021  יתקיים  המועצה  במבנה 

 . רק מציע שנציג מטעמו השתתף במפגש הקבלנים יורשה להשתתף במכרז. אשכול

סיור המציעים יישלח למשתתפים בסיור, על המציעים לוודא כי קיבלו הסיכום   פרוטוקול .11.2

יובהר כי, פרוטוקול סיור הקבלנים וכל יחתמו על תוכנו ויצרפו המסמך למעטפת הצעתם.  

בלתיהמועצה  באתר  שיפורסמו  כפי  ההבהרה  לשאלותהתשובות   חלק  מהווים  נפרד -, 

 .ה על כל עמוד וצירופם למעטפת הצעתםמחומר המכרז ומהחוזה העתידי ומחייבים חתימ

המיטיבה המועצה זכאית שלא לבחור במציע כקבלן הזוכה , גם אם הצעתו תהא הזולה ביותר ו/או   .12

וזאת במקרה ולמועצה יש ניסיון רע או אירע כשל מהותי בהתנהלות קודמת עם    ,ביותר עם המועצה

 .המציע הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה

http://eshkol.info/
https://eshkol.info/bids/?archive=1
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 לצורך הוראת סעיף זה:    

מעשה או מחדל הפוגמים באופן ניכר, לדעת וועדת המכרזים, בביצוע   -" כשל מהותי " או "ניסיון רע"

 וצאותיה, לרבות: העבודה, מטרותיה או ת

הפרות קודמות ו/או אי עמידה בדרישות הסכם התקשרות קודם ו/או בלוחות זמנים )לרבות, אך   .1

 לא רק, זמן תגובה איטי לביצוע הוראות המועצה ו/או מי מטעמה(. 

 אי היענות לדרישות המועצה ו/או מי מטעמה במהלך ביצוע עבודות.  .2

 ידי החכ"ל אשכול בפרויקטים קודמים.הוצאת צו סילוק יד על ידי המועצה ו/או על  .3

כשל בביצוע עבודות קודמות בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם המועצה ו/או מי   .4

 מטעמה. 

אי שביעות רצון משמעותית מעבודת המציע או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של המועצה   .5

 ו/או מי מטעמה על טיב עבודת המציע. 

סבירות ו/או התנהלות בלתי סבירה של המציע בפרויקטים שאותם ביצע המציע  תביעות בלתי   .6

 בשנים הרלוונטיות עבור המועצה ו/או החכ"ל אשכול. 

חוות דעת על ניסיון רע או כשל מהותי כמפורט לעיל וזאת בביצוע עבודות עבור רשויות ו/או   .7

 צדדים שלישיים בהתאם לבדיקת המועצה. 

על פי שיקול דעתה כאמור, על פסילה על הסף של מציע במקרים אלה,   ככל וועדת המכרזים תחליט, 

 תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית.  

 שאלות הבהרה  .13

 מציע שיידרשו לו הבהרות מוזמן לפנות למועצה בכתב בלבד.  .13.1

למר משה   moshez@erc.org.ilלכתובת  בלבד    ר אלקטרוניבדוא שאלות הבהרה יועברו   .13.2

לדואר  לאירית חטינה מנהלת אגף מכרזים  יש להעביר העתק שאלות ההבהרה גם    זוהר.

 . irit@erc.org.ilאלקטרוני 

יאוחר מיום    .13.3 לוודא    12:00בשעה    4/8/2021   את שאלות ההבהרה יש להעביר לא  ויש 

בטלפון   המועצה  ידי  על  השאלות  אצל 08-9929134קבלת  שקבלתן  הבהרה  שאלות  רק   .

 המועצה אושרה ייענו. 

תשובות המועצה תימסרנה בכתב בלבד, ותפורסמנה באתר המועצה וכן תופצנה יחד עם   .13.4

עד    שאלות ההבהרה )ללא זיהוי השואל(, לכל המציעים אשר השתתפות בסיור הקבלנים. 

   8/8/2021 –ה 

mailto:irit@erc.org.il
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תחייב את המועצה ו/או המפקח    תשובה שקיבל משתתף /מציע בעל פה מגורם כל שהוא לא  .13.5

על המציעים לצרף את קובצ/י שאלות ותשובת ההבהרה    ותיחשב כאילו לא נמסרה כלל.

 . למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידכם ואלה יהוו חלק ממסמכי המכרז

שאלות   .13.6 וכן  הקבלנים  מפגש  ממסמכי  פרוטוקול  חלק  יהוו  עליהן  והתשובות  ההבהרה 

 . המכרז ועל המציעים יהיה לצרפם למסמכי הצעתם כשהם חתומים

תחול על    –כל הוצאה ו/או עלות שתהיה כרוכה בהכנת ו/או בהגשת הצעת המציע למכרז   .13.7

 המציע ועל חשבונו בלבד. 

כל שימוש   כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה בלבד והמציע אינו רשאי לעשות .13.8

 במסמכי המכרז, למעט הגשת הצעתו למכרז זה. 

 

 הגשת הצעות במכרז ובחירת ההצעה הזוכה:  .14

   תשלם חד פעמי בשנה על המציע למלא במסמכי המכרז את המחיר אותו הוא דורש .14.1

 אחריות הבלעדית של המועצה. החלטה על זמני שטיפת הקווים בלקבלן ידוע כי  .14.2

. לסכומים שהמועצה תשלם למציע יתווסף  ללא מע"מהמחיר שימלא המציע במסמכי המכרז יהיו  .14.3

 מע"מ כדין. 

ועמוד ממסמכי   .14.4 עמוד  בכל  לחתום  מציע,  המכרז את הסכומים שהוא  על המציע למלא במסמכי 

כל שאר המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, כשהם בתוך מעטפה   עם  יחד  ולהכניסם,  המכרז 

 .   12:00שעה   12/8/21  וזאת עד ליום  בלשכת סגן ראש המועצה ת המכרזים לתיבחתומה,  

לא תתקבל. לא תתקבלנה    – כי הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד האחרון האמור    ,מובהר

 הצעות באמצעות הדואר. 

המציע, בהגשתו את הצעתו למכרז, מאשר כי קרא את כל מסמכי המכרז והבין את תוכנם ואת   .14.5

 . משמעותם וכן הוא מאשר ומצהיר כי כל מסמכי המכרז מצויים בפניו

 הטבה לתושבי המועצה:  .14.5.1

הזוכהב ההצעה  של  קביעת  עדיפות  תינתן  "נקודות    5,  )להלן:  אשכול  תושבי  ההטבה  למציעים 

   אין מדובר בתוספת למחיר אלא בניקוד בונוס לצורך החישוב הכולל. "(.אשכול לתושבי
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 לצורך מכרז זה יוגדר מציע תושב אשכול כדלקמן :   –מציע תושב אשכול" "

. להוכחת  1.1.2018מציע שמתגורר בתחום השיפוט של מ.א. אשכול  לפחות מאז   .  1

ת.ז. שבו  -לצרף להצעתו צילום ת.ז. )כולל הספח או החלק ב  האמור, על המציע  

צילום חשבון ארנונה על שם המציע של חודש    רשומה כתובתו של המציע( וכן לצרף

חודש  1/2018 של  חודש  7/2018,  של  חודש  1/2019,  של  חודש  07/2020,  של   ,

 . 12/2020ושל חודש  06/2020

עסקיו   . 2 מרכז  וכן  שכתובתו  במציע  מדובר  יהיה  אזי  תאגיד,  הוא  המציע  אם 

 .  1.1.2018ופעילותו בתחום המועצה האזורית אשכול לפחות מאז 

של   .3 מוסמך  נציג  ידי  על  וחתום  ערוך  תצהיר  לצרף  המציע  על  האמור  להוכחת 

התאגיד ומאושר על ידי עורך דין בו מצהיר התאגיד כי מרכז עסקיו ופעילותו ווכן  

וכן לצרף    1.1.2018שכול לפחות מאז  אכתובתו הינם בתחום המועצה האזורית  

חשב הציו  ארנונה  ונותצילום  את  קיבלה  שהצעתו  יזכה  המציע  ביותר  הגבוה  ן 

 במכרז, בכפוף לעמידתו בשאר דרישות והתנאים לעיל. 

 ביטוח: .15

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(  .15.1

למ   שינוי  כל  ללא  במכרז  הנדרש  כפי  ביטוחים  קיום  ואישור  הפוליסות  את  ועצה ימציא 

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

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל   .15.2

חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות  

 .של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות    –המציע    לב  לתשומת .15.3

 , על פי דרישת המועצה,יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה  ,"אישור קיום ביטוחים"

העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי  

 . הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה

 :ר ספק מובהר בזאתלמען הס .15.4

יע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת  מצ .15.4.1

כיסוי   התאמת  עלויות  כי  ו/או  במכרז  לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  את  להתאים 

 . הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו

המועצה   .15.4.2 לדרישות  שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא  תתקבל  שהצעתו  מציע 

במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות, לפי  

שיקול דעתה הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על  
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מועצה לדרוש  ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של ה

ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו למועצה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו  

 . כלפיה

  בנוסח  שיתבקשו  לשינויים  להסכים  בלעדי  דעת  שיקול  היהי   למועצה  כי  בזאת  מובהר .15.5

שלא להסכם  'א  נספח)  ביטוחים  קיום  אישור בלעדי  דעת  שיקול  למועצה  כי  מובהר,   .)

וסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק  להסכים לשינויים כלשהם בנ 

לידי   חתום  המצאתו  ואי  המכרז  למסמכי    חילוט ,  זכייתו  לביטול  תביא  המועצהשצורף 

 ע. הביצו ערבות או ההצעה ערבות

ואת   .16 תוכנם  את  והבין  המכרז  מסמכי  כל  את  קרא  כי  מאשר  למכרז,  הצעתו  את  בהגשתו  המציע, 

 מאשר ומצהיר כי כל מסמכי המכרז מצויים בפניו. משמעותם וכן הוא 

 : תכולת העבודה והשירותים שיינתנו למועצה .17

 ביצוע של:  ,בין השאר ,העבודה כוללת .17.1

  בתחום המועצה )בורות סופגים,  ותחנות שאיבה ממתקני ביוב  הקווים שטיפה של

שאיבה וביוב(  והובלתם אל ותחנות שאיבה,  מפרידי שמן ומפרידי שומן, תאי ניקוז  

 מקום שיורה המזמין.

 ע"י המועצה גבוה שיידרשו  בלחץ  ביובית  באמצעות  נוספות  תשלום    עבודות  ללא 

 נוסף. 

 מין )סה"כ  לפי הנחיית המז- שובי המועצה פעם בשנהישטיפת קווי ביוב ושוחות בי

כ   קיימים  המועצה  בתחום  כי  ביוב  בערך  ק"מ  400  –מוערך  קווי  ללא  של  וזאת   )

בוצע  לא  כי  ונמצא  במידה  לקווים  צילום  לבצע  זכות  תהיה  למזמין  נוסף  תשלום 

ולא יקבל תשלום  ישטוף שוב את הקווים על חשבונו  שטיפה כמו שצריך הקבלן 

ורק בתאום מלא מול המזמין אשר  נוסף על זה לציין כי שטיפת הקווים תעשה אך  

 .ימנה מפקח צמוד לעבודות

  צילום יומן עבודה שחתום ע"י המפקח.הקבלן לא יעבר תשלום ללא 

  ימי עסקים. 22זמן ביצוע העבודה 

 דקל, שלומית, נווה, . בני נצרים,רשימת הישובים שיבוצע באים שטיפת קווים 

  יתד, שדה אברהם, תלמי יוסף, פרי גן, יבול, ,אזור תעשיה אבשלום אבשלום,

מתחם   גרעין הראל, שדה ניצן, תלמי אליהו, צוחר, אוהד, עמי עוז , מבטחים, ישע,

כולל כול   ,כולל כול תחנות השאיבה במועצה,מתחם המועצה  עין הבשור, הבשור,
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 במועצה ,כולל הקו מגוש צוחר למט"ש חולית.הקווים בין הישובים 

כן,   בשירותי  כמו  והקשורה  הקבלן  על  תטיל  שהמועצה  אחרת  מטלה  כל  ביצוע 

 .הביוב הציבוריות המצויות בתחומי המועצהשטיפת הקווים של 

בנוסף לאחריות הקבלן כאמור, רשאי גם נציג המזמין )מטעם המועצה( להזמין את הצוות   .17.2

 לביצוע שטיפת קווים. 

 : אמצעי קשר .17.3

קשר   באמצעי  עובדיו  את  יצייד  עמם הקבלן  קשר  יצירת  יאפשרו  השעות    אשר  במהלך 

 . 18:00עד  07:00הבאות 

 : עבודהצוות  .17.4

 .  עובדים לביצוע העבודה 2של לפחות הקבלן יעמיד לרשות המועצה צוות  .17.4.1

 

 .  ציג אישור עבודה בגובה של העובדיםהקבלן מחייב לה .17.4.2

 
 ג אישור עברת העובדים קורס בטיחות שנתי. הקבלן יצי .17.4.3

 
  לעזור למועצה ידוע לקבלן שהמועצה נמצאת בקרבת רצועת עזה וחובה על הקבלן   .17.4.4

לפי תנאי המכרז גם בשעת חירום והמועצה  במידה והיה צורך בצוות שטיפת קווים  

רשאית לרתק את צוות העובדים שלו בשעת חירום או בשעת כננות והקבלן לא  

 . יקבל תשלום נוסף על זה

 

 :עבודה בשעת חירום .17.5

השירותים והעבודות נשוא מכרז זה ימשכו גם בשעת חירום )מלחמה, פיגוע, אסון   .17.5.1

טבע וכו'(. על הקבלן לקחת בחשבון שכל העבודות המפורטות במסמך זה יימשכו  

גם בשעת חירום ועליו יהיה להתארגן עם כוח האדם כך שבשעת חירום ניתן יהיה  

 . לעמוד בדרישות המכרז במלואן

ר ממשרד התמ"ת על ריתוק צוות עובדים וכלי רכב בשעת   על הקבלן לקבל אישו .17.5.2

חרום. הקבלן יידרש להציג אישור זה מיד עם חתימת החוזה, או במועד מאוחר  

 . יותר  באישור המנהל

בשעת חירום, המזמין ישקול להסתפק בשירותים מינימאליים, אך עם גמר מצב   .17.5.3

ל המערכות  את  ויביא  עבודות,  כל  את  ישלים  הקבלן  מושלם  החירום  מצב 
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 . כאילוהעבודות נעשו במצב פעילות רגילות

של   .17.5.4 הבלעדית  זכותו  היא  השירותים  מלוא  על  לוותר  האם  שההחלטה  מודגש 

 המזמין 

 םתקופת תוקפו של ההסכ .18

במועד חתימת המועצה על הסכם   חודשים, שתחל  12  -תקופת תוקפו של הסכם זה הינה ל .18.1

 "(.תקופת תוקפו של ההסכם)להלן: " חודשים לאחר מכן 24ההתקשרות ותסתיים 

המועצה תהיה רשאית, בכל מקרה, להודיע על סיום ההתקשרות שבין הצדדים וזאת אף  .18.2

ובכתב שתשלח בדואר   ובלבד שניתנה הודעה מראש  אם טרם תמה תקופת ההתקשרות 

 . ימים לפני סיומה של ההתקשרות 30רשום 

למועצה .18.3 ויוברר  ההקבלן  כי    ,ככל  את  המועצהביובית  רוקן  ברחבי  תהיה  בשוחות  היה   ,

תהיה   שכזה  ובמקרה  מיידי  באופן  עמו  ההתקשרות  הפסקת  על  לקבלן  להודיע  רשאית 

 . כמפורט להלן ₪   100.000זכאית המועצה לפיצוי מהקבלן ששוויו תמורת  

 פיצוי מוסכם .19

י המוצג במקרה של אי עמידה בתנאי המפרט וליקוי בעבודתו יפצה הקבלן את המזמין פיצוי מוסכם לפ

 ן: בטבלה להל

 

מוסכם  תיאור הליקוי  אורית סעיף פיצוי 

 בש"ח

 ₪  1,000   09:00ל  07:00בין השעות    ודה ליום עבודהאי הגעת צוות עב .1

 ₪  3,500 אי הגעה ליום עבודה   

 ₪  5000 אי הגעה עם ציוד  בטיחות  .2

נציג הקבלאי זמינות   .3 טלפונית באופן  ן  של 

 ידי ימ

 ₪  1000 עד שעה 

 ₪  1,500 בין שעה לשעתיים   
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 ₪  2,500 שעות  3 –בין שעתיים ל   

 ₪  3,500 שעות  4 –שעות ל  3בין   

 ₪  4,000 שעות  5 –שעות ל  4בין   

 ₪  5,000 שעות ומעלה  5  

 ₪   100.000  ריקון הביוביות בשוחות בתחומי המועצה  .3

כל   .4 במהלך  לשטח  הקבלן  נציג  הגעת  אי 

 היום 

 ₪   5000 17:00עד07:00השעות  בין  

לסיום    22 אי עמידה בלוחות הזמנים   .5 עסקים  ימי 

 על כול יום  העבודה 

 ש"ח  3500

ימי עסקים לאחר   10בזמן אי הגשת חשבון  .6

 אישור המפקח על סיום עבודה

מסיום    10 עסקים  ימי 

 העבודה 

 ש"ח  10000

 אופני מדידה ותשלום:  .20

ואינו מותנה בהיקף העבודה שבוצעה  וכולל את כל המוצג במפרט    חד פעמי בשנההתשלום יהיה   19.1

 זה.

 . השנתיפיצוי מוסכם יקוזז בחשבון   19.2

 כל המפורט לעיל והנדרש לביצוע מושלם של העבודה, לרבות: את כלול  י שנתיההעבודה מחיר  19.3

הכולל   .19.3.1 צוות  )לפחות  כח האדם  כל  בכל    2אספקת  כלי הרכב  עובדים  זה  ובכלל  ביובית( 

 והציוד הנדרשים וההוצאות להפעלתם ואחזקתם.

, כולל כל תשלום נלווה,  )לרבות כל הפרשה סוציאלית לטובת העובדים(  רכב ושכר עובדים .19.3.2

 לרבות בגין כוננות ועבודה בשעות ובימים בלתי שגרתיים.

 . הצוות העבודה(או נציג )לא איש  אחזקת משרד בתחום המועצה .19.3.3

 . במידת הצורך אות פתע בכל שעות היממה ובכל ימי השבוע כולל חגים ושבתות קרי .19.3.4
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 עבודות שטיפת קוים שגרתיות בכל קווי המועצה לפי הצורך אך לא פחות מפעם בשנה. .19.3.5

 שחרור סתימות מכל סוג שהוא. .19.3.6

המועצה   .19.3.7 ממתקני  מוצקים  השאיבה  שאיבת  בתחום  ותחנות  מאושר  לאתר  והובלתם 

 . כל תשלום נוסף ללא המועצה מט"ש חולית

  –כל עלות שיש לקבלן לשם ביצוע העבודות והשירותים שעל פי הוראות מכרז זה לרבות   .19.3.8

 ביטוחים, ביטוחי רכב, רישוי, דלק, אגרות ו/או הוצאות הטמנה וכל הוצאה אחרת. 
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   2נספח 

 הצעת המחיר 

 ביצוע שטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית 

 לכבוד 

 אזורית אשכול מועצה 

 נ., ג.א.

לאחר שעיינו במסמכי החוזה על כל חלקיהם לביצוע העבודות הנ"ל, בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לא, והבנו  

 את תוכנם וגם בקרנו באתר העבודות.

הננו מציעים לבצע את כל העבודות הנ"ל בהתאם לכל מסמכי החוזה האמורים תמורת הסכום הנקוב להלן ובהתאם 

 ים שיוחלט למסור לנו לביצוע. לחלק/

 .ימים מיום קבלת הנחיה מהמזמין 14הננו מתחייבים, אם הצעתנו תתקבל, לחתום על החוזה, להתחיל בעבודה תוך 

יום מהמועד האחרון שנקבע להגשתה והיא תמשיך לחייב אותנו   90הננו מסכימים לעמוד בהצעתנו זו לתקופה של  

 אותה תקופה.ואתם תוכלו לקבלה כל עת לפני תום 

אם לא יערך וייחתם הסכם פורמלי, ועד שייערך וייחתם, תהווה הצעתנו זו יחד עם אישור קבלתה על ידיכם בכתב 

 חוזה מחייב בינינו. 

חד  ( ₪  מאה ארבעים אלף)₪      140,000" בגין שירותי הקבלן הזוכה תעמוד על  התמורה המקסימאלית"

 בתוספת מע"מ כדין.   שנתי

   .)עד עשירית האחוז(                                                הנחת הקבלן באחוזים

הנחה, עליו לציין את    ללאההנחה תהיה עד עשיריות האחוז. קבלן שהצעתו הינה לתמורה המקסימאלית    הבהרה:

 " אחוזים 0". קבלן שלא יציין את ההנחה, יראו אותו כמי שההנחה המוצעת על ידנו הינה בשיעור של "0הספר "

 שם המציע וכתובתו:__________________________________________ 

 המציע:____________________________ שמו ותפקידו של החותם מטעם 

 חתימת המציע:_______________________ תאריך:_________________ 
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 נספח א 

 "ביובית"  -רשימת כלי רכב

 :  1להלן פירוט סוג רכב ביובית שברשות המציע, מספר הרישוי של הרכב 

1 . .___________________________________________ 

2 . .____________________________________________ 

          3 . .____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 _________________________   ______________________  

 חתימת הקבלן      תאריך  

 

 

 

 

 

 
 צילום רישיון הרכבים מצורף  1
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 נספח ב'            

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר

את   להצהיר  עליי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,_______________ ת.ז.  בעל/ת   _____________ הח"מ,  אני 

 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

"( ומוסמך מטעמה לתת  המציעלהלן: "אני משמש כמנהל כללי/מנהל התפעול של _________________ ) 

המועצה האזורית אשכול  ידי  - שפורסם על  4/2021  - ה תצהיר זה כחלק מהצעת של המציע במסגרת מכרז מס'  

 "(. המכרז)להלן: "

הנני מצהיר, כי יש למציע ניסיון מצטבר ומוכח של לכל הפחות שלוש התקשרויות שנתיות עם רשויות   .1

 )כולל(, כמפורט להלן: 2020  –2016מקומיות בין השנים 

מכתב   פרטי טל/נייד   איש קשר  תקופת הביצוע שם הרשות מסד צורף 

 המלצה 

1.1       

      

1.2       

      

1.3       

      

1.4       

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

                ____________ 
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 חתימת המצהיר/ה 

 

 אישור

 

_______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________  אני הח"מ, עו"ד  

אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  

להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את  

 ת תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. נכונו

 

 ________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת( 
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 נספח ג' 

 ערבות בנקאית )ערבות הצעה( 

 _____/_____ / 2021תאריך 

 לכבוד,

 המועצה האזורית אשכול 

 א.ג.נ.

 :__________הנדון: ערבות בנקאית מס'

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

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

לסכום   עד  דרישתכם,  לפי  )  ארבעים)  ₪  40,000סכום   )  ₪ "אלף  הערבותלהלן:  בקשר  סכום   ,)"

זמנה להציע הצעות  לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך ה

 מכרז __________שירותי אחזקה של מערכות הביוב של המועצה האזורית אשכול. 

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

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

 המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

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

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

 יעלה על סכום הערבות. 

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

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

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

 . 2021/09/30, ויעמוד בתוקפו עד ליום  מיום הוצאתוכתב ערבות זה ייכנס לתוקפו  .6

 ד רב, בכבו                              
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 נספח ד' 

 ערבות ביצוע 

 לכבוד: 

 המועצה האזורית אשכול 

 

 שם הבנק:  _________________. 

 סניף הבנק: _________________. 

 מס' טלפון של הסניף:  ___________ . 

 מס' הפקס של הסניף: ____________. 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר

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

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

אלף ₪(    ארבעים₪ )במילים:    40,000ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך  

שתדרשו מאת הנערב בקשר לביצוע עבודות על פי מכרז מס' ________  (  "סכום הערבות")להלן:  

 שפורסם על ידי המועצה האזורית אשכול, או לחוזה שנכרת מכוחו.  

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

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

זו יהא מדד חודש  מדד היסודי"  "ה  או    15/01/2021שהתפרסם בתאריך    2021ינואר  לעניין ערבות 

 בסמוך לכך בשיעור __________ נקודות. 

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

 זו.

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן:  .3

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

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. 

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

 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

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

או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על  
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לטעון   ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  חייבים  שתהיו  מבלי  הצמדה,  הפרשי  בתוספת  הערבות  סכום 

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

 הסכום האמור מאת הנערב.  

מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע   .5

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

 ת. הערבו

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

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

 הבלעדי. 

ומבוטלת,    )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  31/07/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .7

יאוחר   ולא  בכתב  אצלנו  להתקבל  צריכה  זו  ערבות  פי  על  דרישה  כל  ידכם.  על  הוארכה  אם  אלא 

 מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .8

              

 בכבוד רב,   

  בע"מ  בנק _______________  

 

 ______ וחותמת הסניף. טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ___________________
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 ספח ה' נ

 ה ס כ ם 

 2021שנערך ונחתם במשרדי המועצה האזורית אשכול ביום ____ לחודש ____ 

 

 "( המועצה)להלן: "      מועצה אזורית אשכול   ב י ן:

 מצד אחד          

 _____________ ___________ _____________  ל ב י ן:

 ___________________________ מספר זיהוי :  

 "( הקבלן)להלן: "    כתובת : _______________________________

 מצד שני          

קבלן   הואיל: עם  להתקשר  מעוניינת  קוויםוהמועצה  שוחות  שטיפת  שאיבה  ניקוי  וקווים,    ותחנות 

 ושאיבת ביוב במערכות ביוב ציבוריות;

סיון בביצוע  יל ציוד, ידע ומומחיות, צוות עובדים מקצועי ומיומן ונוהקבלן הינו קבלן עצמאי, בע והואיל:

 ניקוי מערכות ביוב, שטיפת קווי ביוב ושאיבת ביוב. שחרור סתימות,  עבודות

 רותיו כמפורט בהצעת הקבלן ובהסכם זה על נספחיו; יוהקבלן הציע את ש והואיל:

 בלה את הצעת הקבלן; יהמועצה קו :והואיל

 : הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמןלפיכך, 

 מבוא  .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. .1.1

 הנספחים להסכם זה הינם:  .1.2

 . מסמכי המכרז חתומים על ידי הזוכה .1

 . הצעת הקבלן .2

 )ערבות ביצוע(  ערבות לקיום הסכם .3

 מונחים .2
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 שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר. בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים 

כל מכוני השאיבה ומערכות הביוב, לרבות קווי ביוב, קווי הולכה. בריכות,   "מערכות וקווי ביוב"  

מיבני   בכל  הנמצאים  הציבור,  את  המשמשים  ו/או  המשרתים  ביבים, 

 ומוסדות הציבור מכל מין וסוג שהוא בתחום שיפוטה של המועצה. 

עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים או אלה ששירותיהם יושכרו   קבלן""עובדי 

או יירכשו על דיו, על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע העבודות ו/או  

הסכם זה בקשר אליהם, לרבות קבלני משנה וכל מי שהקבלן אחראי על פי  

 כל דין למעשיו או למחדליו.

 רותים המפורטים בנספחים. יהעבודות והשכל  "שרותי האחזקה" 

 מטרת ההסכם .3

 קוי הביוב ותחנות השאיבה ברחבי המועצה.לשטיפת המועצה מתקשרת בזאת עם הקבלן   .3.1

 ביצוע העבודות הקשורות בהסכם זה כוללים, בין השאר אך לא רק:  .3.2

 שטיפה של צינורות בקווי ושוחות ביוב )באמצעות משאבה ללחץ גבוה כאמור(. .3.2.1

בתחום המועצה )בורות סופגים,  ותחנות שאיבה  בה של מוצקים ממתקני ביוב  שטיפה ושאי .3.2.2

שאיבה וביוב(  והובלתם אל מקום  ותחנות שאיבה,  מפרידי שמן ומפרידי שומן, תאי ניקוז  

 שיורה המזמין.

 ללא תשלום נוסף.  עבודות נוספות באמצעות ביובית בלחץ גבוה שיידרשו ע"י המועצה .3.2.3

לפי הנחיית המזמין )סה"כ מוערך כי  -שובי המועצה פעם בשנהיבי שטיפת קווי ביוב ושוחות   .3.2.4

( וזאת ללא תשלום נוסף למזמין  של קווי ביוב  בערך  ק"מ  400  –בתחום המועצה קיימים כ  

תהיה זכות לבצע צילום לקווים במידה ונמצא כי לא בוצע שטיפה כמו שצריך הקבלן ישטוף  

תשלום נוסף על זה לציין כי שטיפת הקווים תעשה אך שוב את הקווים על חשבונו ולא יקבל  

 . ורק בתאום מלא מול המזמין אשר ימנה מפקח צמוד לעבודות

 . תיקוני תקלות .3.2.5

 :.היענות לכל קריאה עם כל הציוד הנדרש וביצוע עבודה רצופה בהתאם לנסיבות ולנדרש .3.3

 עד שעתיים ממועד הקריאה.   –קריאת חירום  .3.3.1

 שעות ממועד הקריאה.  שעתייםעד   –קריאה "רגילה"  .3.3.2
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בנוסף לאחריות הקבלן כאמור, רשאי גם נציג המזמין )מטעם המועצה( להזמין את הצוות ולהורות   .3.4

 לו לפעול לפי ראות עיניו במקרה של תקלה. 

הקבלן   .3.5 על  תטיל  שהמועצה  אחרת  מטלה  על  הביוב  ביצוע  מערכות  אחזקת  בשירותי  והקשורה 

 מצויות בתחומי המועצה הציבוריות ה 

 אמצעי קשר:  .3.6

 הקבלן יצייד את עובדיו באמצעי קשר . 

 : צוות תורן .3.7

המועצה תשלם לקבלן תשלום  בצוות הקבלן לפתיחת סתימות  עם המועצה תרצה להשתמש   .3.7.1

הקבלן יעמיד לרשות המועצה צוות תורן שיעמוד  בלבד על הסתימה  ₪    260על כול סתימה  

ימים בשנה. הצוות יכלול את ביובית וכן צוות    365ביממה במשך  שעות    24בכוננות במשך  

   .במידה  עובדים הדרוש. וכל הדרוש למתן מענה מידי לטפול בתקלות

 

ויגיע לטיפול בזמן הקצר  .3.7.2 יוזמן בעת דרישה מאת המועצה או בקריאת פתע  הצוות התורן 

על   ההתראה  יותר משעתיים ממועד  לא  ובכל מקרה  האפשרי  בקריאהביותר  או    התקלה. 

 .  )להלן:" קריאת חירום"(

תנאי   .3.7.3 לפי  מענה  לתת  הקבלן  על  וחובה  עזה  רצועת  בקרבת  נמצאת  שהמועצה  לקבלן  ידוע 

או   חירום  בשעת  שלו  העובדים  צוות  לרתק את  והמועצה רשאית  חירום  בשעת  גם  המכרז 

   כך. בשעת כננות והקבלן לא יקבל תשלום נוסף על

 :עבודה בשעת חירום .3.8

נשוא מכרז זה ימשכו גם בשעת חירום )מלחמה, פיגוע, אסון טבע  השירו .3.8.1 תים והעבודות 

בשעת  גם  יימשכו  זה  העבודות המפורטות במסמך  על הקבלן לקחת בחשבון שכל  וכו'(. 

חירום ועליו יהיה להתארגן עם כוח האדם כך שבשעת חירום ניתן יהיה לעמוד בדרישות  

 . המכרז במלואן

אישור ממשרד התמ"ת על ריתוק צוות עובדים וכלי רכב בשעת  חרום.  על הקבלן לקבל   .3.8.2

הקבלן יידרש להציג אישור זה מיד עם חתימת החוזה, או במועד מאוחר יותר  באישור 

 . המנהל

בשעת חירום, המזמין ישקול להסתפק בשירותים מינימאליים, אך עם גמר מצב החירום  .3.8.3

ות למצב מושלם כאילוהעבודות נעשו במצב הקבלן ישלים את כל עבודות, ויביא את המערכ

 . פעילות רגילות
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 של המועצה. הבלעדית  המודגש שההחלטה האם לוותר על מלוא השירותים היא זכות .3.9

 פיצוי מוסכם .4

במקרה של אי עמידה בתנאי המפרט וליקוי בעבודתו יפצה הקבלן את המזמין פיצוי מוסכם לפי המוצג 

 ן: בטבלה להל

 ₪  1,000   09:00ל  07:00בין השעות    עבודה ליום עבודהאי הגעת צוות  .1

 ₪  3,500 אי הגעה ליום עבודה   

 ₪  5000 אי הגעה עם ציוד  בטיחות  .2

טלפונית באופן  של נציג הקבלן  אי זמינות   .3

 ידי ימ

 ₪  1000 עד שעה 

 ₪  1,500 בין שעה לשעתיים   

 ₪  2,500 שעות  3 –בין שעתיים ל   

 ₪  3,500 שעות  4 –שעות ל  3בין   

 ₪  4,000 שעות  5 –שעות ל  4בין   

 ₪  5,000 שעות ומעלה  5  

 ₪   100.000  ריקון הביוביות בשוחות בתחומי המועצה  .3

לשטח .4 הקבלן  נציג  הגעת  כל    אי  במהלך 

   היום

 ₪   5000 17:00עד 07:00בין השעות  

לסיום    22 אי עמידה בלוחות הזמנים  .5 עסקים  ימי 

 כול יום העבודה על 

 ש"ח  3500

ימי עסקים לאחר   10אי הגשת חשבון בזמן  .6

 אישור המפקח על סיום עבודה

מסיום    10 עסקים  ימי 

 העבודה 

 ש"ח  10000
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 תקופת תוקפו של ההסכם .5

ל .5.1 הינה  זה  הסכם  של  תוקפו  ביום    12  - תקופת  ותסתיים   ________ ביום  שתחל  חודשים, 

 "(.ההסכםתקופת תוקפו של __________ )להלן: " 

את   .5.2 להאריך  המועצה  רשאית  תהיה  ההסכם,  של  תוקפו  תקופת  בתום  כי  הצדדים,  על  מוסכם 

 חודשים נוספים   24ההסכם לתקופה נוספת של  

המועצה תהיה רשאית, בכל מקרה, להודיע על סיום ההתקשרות שבין הצדדים וזאת אף אם טרם   .5.3

ימים לפני   30לח בדואר רשום  תמה תקופת ההתקשרות ובלבד שניתנה הודעה מראש ובכתב שתש

 סיומה של ההתקשרות. 

, היה תהיה רשאית להודיע  ביובית בשוחות ברחבי המועצהרוקן את ההקבלן  ככל ויוברר למועצה, כי   .5.4

לפיצוי   המועצה  זכאית  תהיה  שכזה  ובמקרה  מיידי  באופן  עמו  ההתקשרות  הפסקת  על  לקבלן 

 .שלם כמפורט להלן  חודש עבודהמהקבלן ששוויו תמורת 

 :  אופני מדידה ותשלום .6

קבוע  ואינו מותנה בהיקף העבודה שבוצעה  וכולל את כל המוצג במפרט    חד שנתיהתשלום יהיה   .6.1

 זה.

 . פיצוי מוסכם יקוזז בחשבון החודשי .6.2

 : כל המפורט לעיל והנדרש לביצוע מושלם של העבודה, לרבותאת כלול העבודה החודשי ימחיר  .6.3

עובדים בכל ביובית( ובכלל זה כלי הרכב  והציוד    2הכולל  אספקת כל כח האדם )לפחות צוות   .6.3.1

 . הנדרשים וההוצאות להפעלתם ואחזקתם

, כולל כל תשלום נלווה,  )לרבות כל הפרשה סוציאלית לטובת העובדים(  רכב ושכר עובדים .6.3.2

 .לרבות בגין כוננות ועבודה בשעות ובימים בלתי שגרתיים 

 בלן)לא איש צוות העבודה( מטעם הקאו נציג  אחזקת משרד בתחום המועצה .6.3.3

 . קריאות פתע בכל שעות היממה ובכל ימי השבוע כולל חגים ושבתות .6.3.4

 בשנה. עבודות שטיפת קוים שגרתיות בכל קווי המועצה לפי הצורך אך לא פחות מפעם .6.3.5
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 .שחרור סתימות מכל סוג שהוא .6.3.6

  והובלתם לאתר מאושר בתחום המועצה ותחנות השאיבה  שאיבת מוצקים ממתקני המועצה  .6.3.7

 ללא כל תשלום נוסף.   מט"ש חולית

זה לרבות   .6.3.8 הוראות מכרז  פי  שעל  ביצוע העבודות והשירותים  לקבלן לשם    – כל עלות שיש 

 ביטוחים, ביטוחי רכב, רישוי, דלק, אגרות ו/או הוצאות הטמנה וכל הוצאה אחרת 

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד .7

משתלב במסגרת של יחסי עובד מעביד  הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא קבלן עצמאי, ואינו   .7.1

כלשהם עם המועצה, ואן בהסכם זה ו/או בתאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד בינו  

 לבין המועצה או בין עובדי הקבלן /או שליחיו לבין המועצה.

הקבלן ישלם עבור עצמו, עבור עובדיו ו/או שליחיו ועבור כל שמישהו אחר מטעמו את כל   .7.2

סה, הביטוח הלאומי וכל מס אחר או תשלום כלשהו החל ו/או שיחול על  תשלומי מס הכנ

 הכנסותיו של הקבלן ו/או בגין שתלשום שישולם לא על פי הסכם זה. 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה,  .7.3

ו/או מוות ו/או נזק ו/או  הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ו/או פציעה ו/או נכות  

צד  לכל  ו/או  למועצה  ו/או  לשליחיו  ו/או  לעובדיו  /או  לקבלן  שיגרמו  ו/או  שיקרו  הפסד 

 שלישי כל שהוא תוך כיד או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

אחר    הקבלן מצהיר בזאת, כי אם ייטען ו/או ייקבע על ידי בית הדין לעבודה ו/או כל גוף .7.4

בעל סמכות משפטית, כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין הקבלן למועצה, הוא מסכים בזאת 

  מהתמורה שהוסכם עליה.  40%כי שררו כעובד של המועצה היה 

 המחאת ההסכם  .8

או להעביר את הזכויות הנובעות ממנו, כולן או  / הקבלן אינו רשאי להסב את זכויותיו על פיה הסכם זה ו 

 בין במישרין ובין בעקיפין, אלא על פי הסכמה מפורשת בכתב מאת המועצה. מקצתן, לאחר ,  

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .9

והנ .9.1 המומחיות  הציוד,  הידע,  בעל  הוא  כי  בזאת,  מצהיר  לביצוע  יהקבלן  הדרושים  סיון 

 העבודה נשוא הסכם זה ברמה מקצועית נאותה. 

כל העבודות המפורטות בהסכ .9.2 זה במסירות בנאמנות  הקבלן מתחייב בזאת לבצע את  ם 

ויציית   ויעילה  גבוהה  ברמה  וזאת  כישוריו,  בכל  להשתמש  המועצה,  רצון  ולשביעות 

 לדרישות המועצה, ככל שהן נוגעות לאופן ביצוע העבודה. 
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  תהרישיונוהקבלן מתחייב בזאת לדאוג להשיג על חשבונו את כל האישורים, ההיתרים   .9.3

 יבויותיו על פי הסכם זה. ופוליסות הביטוח הדרושים לשם מילוי התחי 

הקבלן מתחייב לסלק בוצה ופסולת אך ורק למקוואות מאושרים על ידי המשרד לאיכות   .9.4

שא על חשבונו בכל ההוצאות הקשורות בסילוק הבוצה והפסולת לרבות  יהסביבה. הקבלן י

 תשלום אגרות ו/או היטלים ו/או דמי כניסה. 

זה   .9.5 כי במועד תחילת הסכם  בידיו כל הרהקבלן מתחייב בזאת,  כלי הרכב ייהיו  שיונות, 

 והציוד המתאימים הדרושים לביצוע העבודה נשוא הסכם זה.

הקבלן מתחייב להבטיח קיום תנאי הבטיחות ותנאים אחרים הדרושים לשמירת בריאות   .9.6

לדאוג   וכן  זה  הסכם  נשוא  העבודה  ביצוע  במהלך  אחר  אדם  כל  /או  ורווחתם  העובדים 

ועל  הוא  חשבונו  ועל  המפורט    לקיים  לפי  הנדרשים  הבטיחות  אמצעי  כל  הוא  אחריותו 

בהסכם זה ולפי כל דין. כמו כן, הקבלן ימלא אחר כל נוהלי הבטיחות של המוסד לבטיחות  

 שליד משרד העבודה.  ולגהות

הקבלן מתחייב בזאת לבצע העבודה נשוא הסכם זה, באופן שוטף ו/או לפי תכנית עבודה   .9.7

 ה מעת לעת ע"י המועצה. שתוכן ע"י המועצה וכפי שתשונ

במקרה של קריאה לתיקון תקלה, מתחייב הקבלן להגיע ולטפל בתקלה ו/או בקלקול לא   .9.8

 יאוחר מחלוף שעתיים מקבלת הקריאה הטלפונית ו/או ההודעה. 

הקבלן מתחייב בזאת כי כל תקלה שתתגלה בביוב, במערכות, בבור ספיגה. בקו ביוב במכון   .9.9

מיתקן   בכל  ו/או  עד שאיבה  הפסקה  ולא  ברציפות  תטופל  הביוב,  ממערכות  חלק  ו/או 

וחגים לרבות שבתות  הרגילות,  שעות העבודה  גם לאחר  תוספת    להשלמת הטיפול,  ללא 

 תשלום. 

שאינן   .9.10 מסיבות  לעיל,  האמור  לזמן  מעבר  הקבלן,  ע"י  בתקלה,  טיפול  בהתחלת  שיהוי 

מקצוע על פי הבנת המועצה ומלוא  בבחינת כח עליון, יקנו למועצה את הזכות להזמין אנשי  

ימים מהמצאת   7הוצאות הטיפול יחולו על הקבלן וישולמו על ידי הקבלן למועצה תוך  

 דרישת התשלום לקבלן. 

בתקופת הסכם זה, יקדיש הקבלן את כל זמנו, מרצו וכושרו לביצוע העבודות נשוא הסכם  .9.11

סוק נוספים, אלא אם כן קיבל  זה והוא לא יעסוק במישרין או בעקיפין, בכל עבודה ו/או עי

 את אישור המועצה לכך בכתב ומראש. 

או טובת הנאה אחרת  /במשך תקופת תוקפו של הסכם זה, לא יקבל הקבלן כל תשלום ו .9.12

מכל צד שלישי, בקשר ישיר או עקיף עם העבודות נשוא הסכם זה ובמידה שהקבלן יעבור  

זה ובנוסף על כך, הסכום ו/או  על הוראה זו, ייחשב הקבלן כמפר תנאי יסודי של הסכם  
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לנקות   זכאית  שתהיה  למועצה,  ישתייכו  כאמור,  הקבלן  ידי  על  שיתקבלו  ההנאה  טובת 

 סכום זה ו/או ערך טובת ההנאה, מכל הכספים שיגיעו לקבלן מהמועצה. 

אשר  .9.13 נושא  ו/או  עניין  כל  על  דיחוי,  וללא  מייד  למועצה,  להודיע  בזאת  מתחייב  הקבלן 

ניגוד אינטרסים בין הקבלן למועצה בכל לגביהם יש לו עניי ן אישי ו/או העלולים ליצור 

 הקשור לשירותים שהקבלן נותן למועצה על פי הסכם זה. 

 ביטוח .10

החברה הכלכלית לפיתוח    המזמין בסעיף זה )ביטוח( יקרא: מוצעה אזורית אשכול ו/או            .10.1

הישובים בתחום השיפוט של המועצה האזורית אשכול ו/או תאגידים עירוניים    ו/או  אשכול

 . של המועצה האזורית אשכול ו/או גופי סמך של המועצה האזורית אשכול

פי             .10.2 על  לגרוע מהתחייבויות הקבלן   יהיה    הסכם מבלי  הוא  לנזקים להם  ומאחריותו  זה 

 זה.   הסכםטוחים כמפורט בפי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות בי-אחראי על

הביטוח             .10.3 דרישות  כל  בלבד.  הקבלן  על  יחלו  העצמיות  וההשתתפויות  הביטוחים  עלות 

 זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים. הסכםהרשומות ב 

זה.   הסכםהקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי            .10.4

הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המזמין  בגין  

כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות  

 טוח. תביעות תחלוף מחברות בי

קיום            .10.5 ובאישור  בפוליסות  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות  הנדרש,  הביטוח 

)להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי    א' להסכםביטוחים המצ"ב כנספח  

זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי מטעמו להיקף    הסכםנפרד מ

העומד   הסיכון  ככל וגודל  לביטוח  וסכומים  ביטוחים  לקבוע  יהיה  הקבלן  על  לביטוח. 

 האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי. 

זכויות              .10.6 ו/או את  זכויותיו  פוליסות הביטוח באופן המפקיע את  הוראות  הפר הקבלן את 

בלעדי ולא תהיינה לו כל  המזמין, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ו

יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין   והוא  כלפיו,  טענות, כספיות או אחרות  ו/או  תביעות 

 והבאים מטעמו כל טענה כאמור.

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת              .10.7

 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. 

ה  14          .10.8 על  החתימה  לפני  עבודה  ה  הסכםימי  על  המזמין   לחתימת  ימציא  הסכםוכתנאי   ,
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כפי   הביטוחים  נכללים  בהן  הפוליסות  ואת  הביטוחים  קיום  אישור  את  למזמין  הקבלן 

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל  -זה, כשהם חתומים על  הסכםהנדרש על פי  

 לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות,    14          .10.9

 ימציא הקבלן למזמין  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת. 

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום             .10.10

זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח    הסכםאחריותו על פי  מתן פטור כלשהו לקבלן מ

התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המזמין כאמור לעיל, אין  

 בה כדי להטיל על המזמין  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

דוק את אישור קיום הביטוחים ו/או  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לב           .10.11

הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי  

 הסכם המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי דין או אחריות על פי 

 זה.

וונטי לדרישות המזמין,  הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רל             .10.12

 לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצ"ב.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את            .10.13

. הסכםהפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ה

הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות  

 ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא. 

פי            .10.14 על  ההתחייבויות  ביצוע  בתחילת  עיכוב  יחול  באם  כי  הצדדים,  בין  ומוסכם  מוצהר 

לן על פי דין בכל הוצאה עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקב  הסכםה

 או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת            .10.15

 ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.

כנגד המזמין ו/או הבאים    הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה          .10.16

עפ"י    ) הפוליסה  תוכן  אלמלא  זכאי  שהיה  או   ( לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק  בגין  מטעמו 

לנזק   אחריות  בזאת אותם מכל  פוטר  והוא  ביטוח אחר שהסדיר,  ו/או  הנ"ל  הביטוחים 

 כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לקבלן.

יכללו:              .10.17 הביטוחים  קיום  ואישור  שלישיהפוליסות  צד  כלפי  מעבידים.  .אחריות    אחריות 

 . ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח אחריות המוצר
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בנוסף לביטוחים לעיל יסדיר הקבלן, פוליסות לביטוח כלי רכב וציוד מתנייע וממונע אחר            .10.18

 . אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע עבודות על פי מכרז זה

על            .10.19 יחולו  העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  תשלום  לפיו  סעיף  תכלולנה:  הפוליסות  כל 

הקבלן.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו. וויתור  

כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת  

מבטחי המזמין  והביטוח של הקבלן הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך   ביטוח כפל כלפי

ו/או רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג   על ידי המזמין. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות 

פתאומי   זיהום  כיסוי  הדין.  פי  על  המבוטח  בחובות  ו/או  המבטח  בזכויות  לפגוע  בכדי 

ובלתי  הפוליסו-תאונתי  לפיו  סעיף  תקופת  צפוי.  במשך  תבוטלנה  ולא  תצומצמנה  לא  ת 

  60הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין  לכל הפחות  

המזמין    בזכויות  תפגע  לא  לב  בתום  הקבלן  של  מחדל  או  מעשה  לפיו  סעיף  מראש.  יום 

 לקבלת שיפוי. 

סייגים בגין: זיהום פתאומי תאונתי  בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או            .10.20

צפוי. אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב  -ובלתי

 נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים.

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:  .10.21

מועד תחילת   .10.21.1 רטרואקטיבית".  ביטוח  "תקופת  לא  סעיף  הכיסוי הרטרואקטיבי 

 יהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן. 

חודשים לאחר ביטול או    6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של   .10.21.2

אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן, ובתנאי שאין  

 וח כפי הפוליסה שפקעה. ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביט 

 בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ירשמו:  .10.22

לא   .10.22.1 הכיסוי הרטרואקטיבי  מועד תחילת  רטרואקטיבית".  ביטוח  "תקופת  סעיף 

 יהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן. 

חודשים לאחר ביטול    12סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של   .10.22.2

וח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן, ובתנאי  או אי חידוש הביט 

הפוליסה   כפי  ביטוח  היקף  באותו  הקבלן  חבות  את  המכסה  אחר  ביטוח  שאין 

 . שפקעה

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של            .10.23

כלפי   לאומי  ביטוח  דמי  בתשלום  שחייב  מי  כנגד  תביעה  למעט  לאומי  לביטוח  המוסד 
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עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי.  

 לות המועצה. שימוש במכשירי הרמה. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבע

הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר            .10.24

 הדומה לו בכיסוי הביטוחי. 

 : הרחבי שיפוי  .10.25

בגין            .10.26 המועצה  לטובת  שיפוי  הרחבת  תכלולנה  מקצועית,  ואחריות  שלישי  צד  הפוליסות 

ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו    הקבלןו טעות ו/או מחדל של  אחריותה למעשה ו/א 

פוליסת   בנפרד.  על שם כל אחד מיחידי המבוטח  הוצאה הפוליסה  יחשב הביטוח כאילו 

 כלפי המועצה.  הקבלןאחריות מקצועית לא תכלול כיסוי בגין תביעות  

 . הקבלןשב כמעביד של עובדי  ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה באם תח              .10.27

הביטוח             .10.28 ולתקופת  לתובע  יהיו  הביטוחים  קיום  ואישור  בפוליסות  האחריות  גבולות 

₪. פרק ג' ביטוח אחריות מעבידים   10,000,000–אחריות כלפי צד שלישי    ביטוחוכדלקמן:  

המוצר    – אחריות  לביטוח  בפוליסה  הזוכה.  קבלן  בפוליסת  שרשום  ₪.   5,000,000כפי 

 ₪.  5,000,000  –בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית 

ביטוחים            .10.29 לערוך  ו/או  הקבלן  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  הקבלן  שלדעת  ככל 

משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו  נוספים ו/או 

 הוא ובכפוף לאמור לעיל. 

ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר יהיו בתוקף, כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי            .10.30

 כל דין. 

טוח( ייושמו באישור  באחריות הקבלן לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הבי           .10.31

 קיום הביטוחים ובפוליסות הביטוח. 

ב          .10.32 מקום  בכל  האמור,  מכלליות  לגרוע  ה  הסכםמבלי  תקופת  כל  ולאורך  לעיל,  ,  הסכםזה 

מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הקבלן  

י כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף זה לוודא כ  הסכםחלה החובה על פי החוק ועל פי  

 הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. 

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי            .10.33

ורש, זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפ   הסכם

כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו  

קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט המזמין(  
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 מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. 

 .םהסכהפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ה .10.34

 תמורה .11

        

לקבלן             .11.1 לשלם  המועצה  מתחייבת  זה,  בהסכם  לאמור  בהתאם  העבודות,  ביצוע  תמורת 

בתנאי  תמורה סופית וכוללת בסך של __________ ₪ + מע"מ. התמורה תשולם לקבלן,  

חשבונית,    45שוטף+ הצגת  כנגד  זה,  בהסכם  האמור  לכל  ביצוע  בכפוף  לאישור  ובכפוף, 

 יעות רצונה של המועצה. העבודות המפורטות בחשבונית ע"י המנהל, לשב

לכל            .11.2 וכוללת  מלאה  וכלים    העבודות    התמורה   ציוד  כ"א  לרבות  הכלל,  מן  יוצא  ללא 

 . שיסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אלא אם כן נאמר אחרת מפורשות בהסכם זה

ונו  כל ההוצאות שיהיו לקבלן בקשר לביצוע העבודות הנ"ל, יחולו על הקבלן בלבד ועל חשב          .11.3

 אלא אם כן נאמר אחרת מפורשות בהסכם זה. 

 הקווים.  ומיקום ביצוע השטיפת בו יפורטו תאריך ושעת  עבודה הקבלן ינהל יומן            .11.4

   

המועצה תודיע לקבלן בכתב את שמות הממונים על שרותי האחזקה במוסדות הציבור, וכל            .11.5

ד ממוסדות הציבור של המועצה  טיפול במסגרת שרות האחזקה שיעשה ע"י הקבלן במוס 

 ילווה באישור ביצוע בכתב חתום על ידי אותו ממונה. 

מלאה,            .11.6 הינה  זה,  בהסכם  המפורטת  התמורה  כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  הצדדים 

סופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל וכי המועצה 

לקבלן ידוע כי לא ישולם לו   שהם לקבלן בגין הסכם זהאינה חייבת בתשלומים נוספים כל

 בשעת חרום. וננות שעות לילה או סופי שבוע וחגים ולא שעות כננות ולא כ

התמורה           .11.7 לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  ספק,  כל  הבהר  כל    הסופיתלמען  כוללת 

 עיקובים מעבר שועות העבודה המקבלות . העבודה כולל 

 לקיום הסכםערבות  .12

להבטחת קיום התחייבותו של פי הסכם זה, יפקיד הקבלן בידי המועצה, במעמד חתימת ההסכם,   .12.1

ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית לפקודת המועצה  וכתנאי להתחלת מתן השירותים למועצה,  

תהיה בת תוקף לתקופת ההסכם והקבלן מתחייב להאריכה אם    ₪. הערבות   40,000של  בסך  

 ההסכם וכן כאשר יידרש לכך ע"י המועצה. תוארך תקופת
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 המועצה רשאית לחלט הערבות אם הקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה. .12.2

 מיסים ותשלומי חובה  .13

המועצה לא תישא בתשלומי מיסים ו/או בתשלומי חובה אחרים, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס  

רפואי החלים ו/או שיחולו על הקבלן כח הוראות הסכם זה ו/או  מקביל להסתדרות הכללית בגין ביטוח 

 מכח כל דין. 

 הפסקת ההסכם .14

עת            .14.1 בכל  הנמקה,  חובת  כל  ללא  זה  הסכם  של  תוקפו  את  להפסיק  זכאית  תהא  המועצה 

יום מראש, והקבלן מצהיר בזאת כי הפסקת ההסכם   30בהודעה מקודמת שתינתן בכתב  

 ים מכל מין ו/או סוג שהם. כאמור לא תזכה אותו בפיצוי

המועצה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום ללא מן הודעה מוקדמת כאמור במקרים            .14.2

 הבאים: 

  15אם יראה למועצה כי הקבלן הפרק הסכם זה והוא לא תיקן את ההפרה תוך   .14.2.1

 . יום מיום קבלת התראה בכתב לעשות כן

 .סופי בגין עבירה שיש עימה קלוןאם הקבלן הורשע בפסק דין               .14.2.2

הקבלן   .14.2.3 מן  תישלל  ממנה  שכתוצאה  ממושכת  מחלה  או  נכות  לקבלן  תגרם  אם 

 . היכולת להמשיך בביצוע העבודות נשוא הסכם זה

 . אם הקבלן הפר חובת אמונים, מעל באמון וכיוצא באלו .14.2.4

 .נתן נגד הקבלן צו כינוס על נכסיו או צו פשיטת רגל יאם י .14.2.5

 התפקיד העברת  .15

הופסק תוקפו של הסכם זה, בין בתום בתוקפת ההסכם ובין לפי כן, בין במתן הודעה מראש ובין שלא  

במתן הודעה מראש, מתחייב הקבלן להעביר את ביצוע העבודות נשוא הדכם זה, בצורה מסודרת לכל  

אליו או  מי שהמועצה תורה לו וכן למסור למועצה את כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהיגע  

 הוכן על ידו עד להפסקת העבודה. במועצה. 

 הודעות .16

 כתובות הצדדים להסכם זה הן כדלקמן:  .16.1

 _______ ____________________  –המועצה     
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 _ ______________ _____________ –הקבלן     

ע"י  כל הודעה שתשלח בדואר רשום לאחר הצדדים עפ"י האמור לעיל תחשב כאילו התקבלה   .16.2

 מעת מסירתה. –הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד הדואר, ואם נמסרה ביד 

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום: 

 

 

   ____________________  _______________________ 
 הקבלן           המועצה      
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   נספח א'

ושחרור   רותי שאיבה ישלאישור קיום ביטוחים בהסכם עם  _______________בקשר    13/2021זוטא ה  מכרז
 .ושטיפה של מערכות ביוב  סתימות 

 לא יתקבלו מחקות ו/או שינויים בנספח זה יש לבדוק עם חברת הביטוח לפני הגשת הצעה למכרז 

 

 תאריך הנפקת האישור______  אישור קיום ביטוחים  

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  באישור זה אינו כולל 

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  
 האישור. 

 מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה  מבוטח ה מבקש האישור מ

  לפיתוח הכלכלית  החברה: שם
ו/או מוצעה אזורית   אשכול

אשכול ו/או הישובים בתחום  
השיפוט של המועצה האזורית  
אשכול ו/או תאגידים עירוניים  

של המועצה האזורית אשכול  
  המועצה של  סמך גופיו/או 

   אשכול  האזורית

 שם 
 

 
  שרותי שאיבה 

  ושחרור סתימות
ושטיפה של  
 מערכות ביוב 

 

 מזמין שירותים ☒ 

 מזמין מוצרים☒ 
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ 

 מען 
 

 מען 

 
 סוג הביטוח 

 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים  
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

 אחריות צולבת   – 302 ₪   10,000,000   ביט   צד שלישי 
 קבלני משנה  – 307
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור 
כיסוי בגין נזק   - 312

שנגרם משימוש  
 בצמ"ה 

כיסוי לתביעות   – 315
 מל''ל 

מבוטח נוסף בגין   -321
מעשי או מחדלי  

מבקש    –המבוטח 
 האישור 

 ראשוניות  – 328
רכוש מבקש   – 329

 יחשב כצד ג' האישור 
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ויתור על תחלוף   - 309     ביט   אחריות מעבידים
 לטובת מבקש האישור 

מבוטח נוסף בגין   -321
מעשי או מחדלי  

מבקש    –המבוטח 
 האישור 

 ראשוניות  - 328

 אחריות צולבת   – 302 ₪  5,000,000   ביט   אחריות המוצר 
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור 
נוסף בגין  מבוטח  -321

מעשי או מחדלי  
מבקש    –המבוטח 
 האישור 

 ראשוניות  – 328
  12תקופת גילוי  – 332

 חודש
 

 אובדן מסמכים  – 301 ₪  5,000,000     אחריות מקצועית 
 אחריות צולבת  – 302
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור 
מבוטח נוסף   – 321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש    –המבוטח 
 האישור 

מרמה ואי יושר   – 325
 עובדים 

שיהוי  \עיכוב – 327
 עקב מקרה הביטוח 

 ראשוניות  – 328
  6תקופת הגילוי  – 332

 חודשים
 

 
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי  

 המצוין בנספח ג'(: 
 קיה והולכת מיםמערכות הש – 051
 צנרת והנחת קווי מים וביוב  – 068
   שירותי תחזוקה ותפעול - 088

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
יום לאחר משלוח הודעה    60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 


