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 1מסמך 

 
 שתתףפרטי המ

 
 

 שם המציע
 

 

 
ז ות התעודת 

 .ח.פ /
 

 

 
לרבות כתובת  

 ת.ד.
 

 

 
 מספר טלפון:

 

 

 
מספר 

 פקסימיליה:
 

 

 
טלפון  מספר 

 נייד:
 

 

 
דואר  כתובת 

 אלקטרוני:
 

 
______ __________________________@________________________ 

 
 

 2מסמך 
 

 : ואירועים מועדים
 

 מועד אחרון מהות הפעולה מספר
   
 16:00שעה ב 30/8/2021שני  דע משלוח שאלות הבהרה  1
 גשת ההצעות לפני ה 24עד  מתן תשובות לשאלות ההבהרה 2
 .12:00בשעה  30/8/2021שני  סיור קבלנים 3
  13:00 עד השעה  2/9/2021חמישי  הגשת הצעות 4
 מערך ההצעה כולל מע"מ 10% 6מסמך  –סכום הערבות להשתתף בנוהל  5
 כולל 1/12/2021עד  6סמך מ –תוקף הערבות להשתתף בנוהל  6
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 3מסמך 
 

 עיריית סח'נין
 12/2021 מספר מכרז

 העירונית אחזקת מערכת הניקוזל
 

הצעות   בזאת  מזמינה  סח'נין  הסגורה  מחיר  עיריית  המעטפה  עבודות  בשיטת  של אחזלביצוע  קה 
 :ובמוסדות ציבור ת הניקוז בתחום שיפוטהורכתשתיות ומע

 
 תנאים שלהלן: העל המציע למלא אחר 

 
פנקסי חשבונות ורשומות לפי המנהל  .  נהל ספרים כחוקיחיד או תאגיד, עוסק מורשה והמ .1

 1976  –חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו  
 וכן אישור לצורך ניכוי מס בתוקף.

 
מורשי החתימה  את  ט  רואישור המפ  תעודת התאגדותהעתק  במקרה של תאגיד יש לצרף   .2

 .בשם התאגיד
 

שיונות רכבי העבודה שבעלותו וכן העקת מתעודת ביטוח חובה  יש לצרף להצעה העתק מרי .3
 ופוליסת ביטוח רכוש של כל אחד מהרכבים. 

 
אחזקת מערכות ניקוז המשתתף להיות בעל ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע עבודות  על   .4

דות על המשתתף לצרף ח ניסיון בתחום זה של עבויבהיקפים דומים. ע"מ להוכו/או ביוב  
המלצ שביצע  להצעה  העבודות  סוג  יפורטו  בהם  עבד  בהם  המקומות  מאת  ואישורים  ות 

 עבורם והיקפן.  
 
מסכום ההצעה   10%בשווי  מותנית    בלתיאוטונומית ולצרף להצעה ערבות בנקאית  חובה   .5

מע"מ   בתוקף  הפרטימחשבונו  כולל  תהיה  הערבות  ליום,  הערבות .  29/11/2021  עד  נוסח 
יש לצרף להצעה    נוסח מחייב.שהוא    6מסמך  כרז  יהיה בהתאם לנוסח שנמצא במסמכי המ

הערבות הונפקה  ממנו  החשבון  של  הבעלים  מי  המראה  הבנק  מאת  של   אישור  צילום  או 
 .שיק מבוטל

 
 כתנאי להתחלת הביצוע מהנדס ביצוע ומנהל באחריותו של הקבלן הזוכה להעסיק מטעמו  .6

ע אך ורק דרך מהנדס, הקבלן ימסור את  עבודה מוסמך, ההתחשבנות עם העירייה תתבצ
ומנהל העבודה עם חתימתו על החוזה לרבות כתובות דואר   פרטיהם של מהנדס הביצוע 

 אלקטרוני, פקס, מס' נייד ופרטים אחרים לצורך משלוח מכתבים ו/או מסמכים.
 

ס  12:00בשעה    30/8/2021,  שני  וםבי .7 קבלנים  ייתקיים  העיר  בור  מרחבי  נציג  טעם  בליווי 
העירייההעירייה במשרדי  יהיה  המפגש  יו   .  אינה    .  לסיורצאים  ומשם  בסיור  ההשתתפות 

 ציע שלא ישתתף יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד היקף העבודות ומהותן.חובה ברם מ
 

סגורה   .8 במעטפה  להגיש  יש  ההצעות  ידנית  את  מבמסירה  אצל  העירייה  כ"ל  נבמשרדי 
לא.  00:31שעה  העד    2/9/2021חמישי  ביום  העירייה   שעה  חצי  תהיה  ההצעות  חר  פתיחת 

לא תתקבלנה אין לשלוח הצעות בדואר או בכל דרך אחרת.  .  13:30הסגירה, דהיינו בשעה  
 . מועד הנ"להצעות שלא במסירה אישית ו/או לאחר ה

 
המכרז  נ .9 מסמכי  את  לרכוש  זבייתן  מנאל  ההתקשרויות  רכזת  בקומה  דאצל  במשרדה  את 

בבנ העירייה  השנייה  הרגילותב יין  העבודה  ביום  ו,  15:00עד    08:00משעה  ה    -ל  )ב  שעות 
 ₪ שלא תוחזר.   700תמורת סך של ( 13:00עד  08:00שבת משעה 

 
 ת כי ההצעה תהיה על דרך מתן הנחה מן האומדן המצורף למסמכי המכרז.מובהר בזא .10
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 _____________________________________________________________________ 
 

 
תשלומים   שלום יהיו בהתאם להוראות חוק מוסרתעל אף האמור במסמכי המכרז תנאי ה .11

 . 2017 –לספקים, תשע"ז 
 

ניתן לפנות ל .12 ני  עד ליום ש  עטה  אמר אבראהים של  מהנדס העירייה סגן  לבירורים נוספים 
מספר    16:00בשעה    30/8/2021 לשלוח     04-6743737בטלפון   הנ"ל  או  למועד  בקשת עד 

עד    .liibrahim@sakhnin.muniלכתובת  בדוא"ל  הבהרה   תינתן  העירייה  תשובת   .24 
   שעות לפני מועד ההגשה.

        
 בכבוד רב         
   ד"ר ספואת אבו ריא        
    ראש העירייה         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ibrahim@sakhnin.muni.il
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 4מסמך 
 

 שיש לצרף להצעהמסמכים 
 

 , את המסמכים שלהלן:תתף לצרף להצעתו, בין היתרהמש על
 
 אישור ניהול פנקסי חשבונות בתוקף. .1

 אישור ניכוי מס במקור בתוקף. .2

 ל שיש. רישיון עסק, ככ .3

 לושה רכבים / משאיות לפחות המיועדות לשטיפת מערכות ניקוז.רישיונות של ש .4

 הרכבים כאמור לעיל. תעודות ביטוח חובה של  .5

 ם כאמור לעיל. ביטוח רכוש לרבי אישור בדבר קיום .6

רשימה של פוליסת ביטוח בתוקף הכוללת בין היתר ביטוח צד שלישי, וביטח חבות  .7

 מעבידים.

   שיש.המלצות ככל  .8

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. .9

 המחאה מבוטלת. /אישור ניהול חשבון  .10
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 5מסמך 
 

 ההצעה הכספית 
 

הח ____ אני  מן ________________  _________ "מ   _________% בשיעור  הנחה  בזאת  נותן 
ומתחייב   שלהלן  ההאומדן  כל  את  במכרהלמלא  כמפורט  העבודות  כל  וביצוע  חוזה  ו  זתחייבויות 

_________ בסך  תשלום  כנגד  מע"מכו  ₪  ההתקשרות  :  )במילים  לל 
מע"מ  ₪  __________________________________ לכולל  תקופת  (  היינוהכל    12  -ל  חוזה 

 צע בפועל בהתאם לטבלה שלהלן: חודשים הכל בכפוף ובהתאם לעבודות שיב
 

מחיר  כמות יחידה תיאור סעיף
יחידה 
 בש"ח

הכל  סך 
 בש"ח

 
 

01.1.010 

לעונת  והכנתה  הניקוז  מערכת  אחזקת 
מעבירי   קולטנים  שיחות,  ניקוי  ע"י  החורף 
מים ושטיפת קווים בכל קוטר לפי הוראות 

את   ןהמזמי מצורפת,  תמחה  תוכנית  וע"פ 
מ למקום  לפנות  יש  ועל הפסולת  אושר 

היתר  בין  כוללת  העבודה  הקבלן,  חשבון 
השטיפה,  לאחר  לקדמותו  המצב  החזרת 
 איתור תקלות או שברים במערכת וסימונם.  

 
 

 קומפ' 

 
 

1.00 
 

 
 

100,000 

 
 

100,000 

 9,000 600 15 יח'  הזמנת ביובית לפי קריאה לשעתיים.  01.1.020
 18,000 1,200 15  יח' כנ"ל אך משעתיים עד ארבע שעות.  01.1.030
 27,000 1,800 15 יח' כנ"ל אך מארבע עד שש שעות.  01.1.040
 36,000 2,400 15 יח'  כנ"ל אך לפי יומית   01.1.050
 11,000 11 1000 מטר  צילום קווי ניקוז בקוטר כלשהו.  01.1.060

 201,000 סה"כ  עבודות                                                                                             
 34,170   17%מע"מ לפי                                                                                            
 235,170 לל מע"מ  סה"כ כו                                                                                           

 ההצעה
 % הנחה 
  סכום לאחר הנחה  
 
 
 

  _______________       ________________ 
 חתימה וחותמת            תאריך  
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 6מסמך 

 השתתפות במכרז ערבות  

 תאריך:           
 לכבוד 

 עיריית סח'נין  
   30810, סח'נין 35 ד..ת
 

 א.ג.נ., 
   כתב ערבות מס':הנדון:     

 
של   לסך  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  )במילים:  _________אנו   ₪ 

להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד  )בלבד(  ₪  _______________  
התחייבוי כל  קיום  להבטחת  וזאת  להלן,  המפורט  באופן  המדד  של ושל  תיו 

מהשתתפותו במכרז במישרין ו/או בעקיפין  ות  עהנוב______________ )להלן: "החייב"(  
 .קוי מערכת הניקוז העירונית בסח'ניןילאחזקת ולנ 12/2021

  
 שוב ההצמדה:  אופן חי

 
 : שלצדיםבכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות 

 
למגורים   בבניה  תשומה  מחירי  מדד  משמעו:  הלשכה  כ"המדד"  ע"י  נקבע  שהוא  פי 

בי לסטטיסטיקה,  מוסד המרכזית  כל  ידי  על  פורסם  אם  ובין  ידה  כל  פורסם  הוא  אם  ן 
 ממשלתי אחר או משרד רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו.  

 
ב   2021  שנתי  ליו"המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש     לחודש   15  -שפורסם 

סמו  2021שנת    אוגוסט ז  ך)או  המדד למועד  )קרי:  נקודות.   ___________ בשיעור  ה( 
 הידוע במועד הגשת ההצעה(.

 
משמעו: הקובע"  ערבות    -"המדד  כתב  עפ"י  התשלום  יום  לפני  לאחרונה  שיפורסם  המדד 

 זה. 
הקובע עלה לעומת   בכל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד

בהתאם   יוגדל  הבסיסי,  הקובע  סהמדד  המדד  של  עלייתו  שיעור  כפי  הדרישה,  כום 
 בהשוואה למדד הבסיסי, הכל לפי חישובי הבנק.  

 
למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה לו, לא 

 שו. תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתדר
 

להלן:  דיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ויאנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על   )א( 
לפי האמור בסעיף   בתוך    1"קרן הדרישה"(, כשהוא צמוד  מיום קבלת   7לעיל,  ימים 

את  תחילה  לדרוש  ו/או  דרישתכם  את  לבסס  חובה  עליכם  שתהיה  מבלי  דרישתכם, 
 התשלום מאת החייב.  

 
ר במקור ולהתקבל סום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימהדרישה לתשל

ת זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בסניף הבנק המצוין בכתב ערבו
 בהן הסניף פתוח לקהל.  

 
דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מחשבים או כל כיוצא בזה לא תיחשב   )ב( 

 ו ולא נשלם על פיה.  כדרישה מספקת לצורך ערבות ז
 

כל דרישה על פיה צריכה להיעשות ע"י   ובת מספר מוטבים, כי אז טהוצאת ערבות זו ל )ג( 
 כולם ביחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד. 
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 _____________________________________________________________________ 
 

 
ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה. כל    1/12/2021ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  

לאחר מועד    -מור  אדרישה לתשלום על פיה צריכה להתקבל על ידינו ולא יאוחר מהמועד ה 
 לא תיענה.      -זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו 

 
 ערבות זו ניתנת להארכה מדי פעם בהתאם לדרישת העירייה.

 
 ת להעברה ו/או להסבה.   ערבות זו אינה ניתנ

 בנק
 *** סוף ***
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 7מסמך 

 
 12/2021חוזה נוסח 

 בסח'נין חזקת מערכת הניקוזאל
 2021שנת  בחודש      יוםשנערך ונחתם בסח'נין ב

 
   בין:

 עירייה סח'נין
   3081000 מיקוד סח'נין  ,35ת.ד. , 128 שד' אלג'ליל

 04-6740774, פקס. 04-6743737טל. 
 offuce@sakhnin.muni.il דוא"ל: 

 מצד אחד        )להלן: "העירייה"( 
 לבין:  

 _______  ________________  שם: 

 ________ ___________ ____  ת.ז. / ח.פ. 

   _______________________ כתובת:

 _______________________   טלפון:

 _______________________  פקסימיליה:

 _______________________   נייד:

 _________________ ______   דוא"ל:

 מצד שני                )להלן:  "הקבלן"(                                                               
 

אחזקת  והעירייה    הואיל: של  שירות  בקבלת  בעיר, וניקוי  מעוניינת  הניקוז  מערכת  כלל 
בהסכם   מפורטכהכל  במוסדות הציבוריים  לרבות טיפול במערכות הניקוז והביוב  

ת ומערכרשת וניקוי  וללאחזקת    12/2021מכרז מספר  זה, ולצורך זה היא פרסמה  
 הניקוז בעיר.

 
המכרזים    ________________  וביום   והואיל: ועדת  הקבלן החליטה  הצעת  את  לקבל 

ע התקשרות  על  ולהמליץ  ביותר  הזולה  הכשרה  כהצעה  עליה  הקבלן ולהכריז  ם 
 לביצוע העבודות. 

 
מצהיר בזה כי הוא מכיר ויודע את העבודות שעליו לבצע ע"פ חוזה זה וכי קבלן  הו והואיל:

את   לו  והניסיוןיש  והכלים  מיומן  אדם  כוח  לביצוע ,  המתאימים  הכישורים 
 העבודה.

 
מעונ והואיל: בחוזה  יוהצדדים  להתקשר  הזה  ינים  מערכת  כמפורט לאחזקת  הכל  ניקוז 

 .מנומ דבמפרט המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפר
 

מספר  והואיל: בסעיף  תקציבי  כיסוי  קיים  זה  הסכם  בביצוע  הכרוכה  ולהוצאה 
ה המאושר, וחתימת הגזבר והחשב המלווה על הסכם לתקציב העיריי  1745000750

 זה מהווה אישור לכך. 
          

 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1
 

 והצעת הקבלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות.  12/2021רז כמ .2
 

 מונחים ומשמעותם:  .3

mailto:offuce@sakhnin.muni.il
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 כל עבודה , אספקה, ציוד וחומרים , דרכי גישה ,שמירה על הניקיון.  :  עבודה

 נדס העירייה או מי שהוא הסמיך לכך . מה  : מהנדס

 חדירת מי תהום או גשם לתוך המבנים , השוחות או הקווים.  : חדירה

 זרימת מים מהמבנים , השוחות או הקווים החוצה.    דליפה:

 . זורמים בגרביטציה  מיםמערכת של ניקוזים עם שוחות בקרה בהם ה :  קווי גרביטציה
מכל הגדלים בכל העיר המיועדים    םגרביטציונייוז  כל המערכת של קווי ניק  ניקוזים:

לכל או  הניקוז  מאגר  אל  העירייה  בתחום  עילי  נגר  אחר,    לסילוק  מקום 
 כולל קולטנים , שוחות בקרה וכו'. 

 
בעיר כפי    ניקוזמוסכם בין הצדדים כי העבודה נושא הסכם זה כוללת כל חלקי מערכת ה .4

 כפי שתשתנה בתקופת ההסכם. נכון ליום חתימת הסכם זה ו/אוקיימת שהיא 
 
ז קוינעבודה נשוא הסכם זה כוללת את כל העבודות הדרושות לצורך תחזוקת מערכת הה .5

לרבות אחזקה שוטפת, אחזקה מונעת, פתיחת סתימות , ניקוי כל מעבירי המים והתעלות  
  אשר נמצאים בתחום שיפוט העירייה.

 
לבצע ע"פ הסכם זה וכחלק בלתי נפרד  מובהר בזאת כי בנוסף לעבודות הניקוז שעל הקבלן   .6

הסתימות   כל  את  ולפתוח  לטפל  מתחייב  הוא  זה  הסכם  ע"פ  מערכות במהתחייבויותיו 
והמוסדות והמתקנים למיניהם השייכים   והבניינים  בנייני הציבור  והביוב של כלל  הניקוז 

 ו תחת שימושה לרבות בתי הספר ומוסדות החינוך ברחבי העיר. לעירייה ו/א
 

מצהיר כי ביקר במקומות העבודה בכל שטח השיפוט של העירייה בדק את התנאים קבלן  ה .7
באו הקיימת  והתשתית  והקרקע  השטח  פ,  לתנאי  בהתאם  זה  הסכם  על  וחתם  יסודי  ן 

 ולסוגי הקרקע הקיימת. 
 

הסדירה ה .8 והתנועה  החיים  בצרכי  מריבית  חשיבות  תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  קבלן 
כל   במשך  בישוב  למנוע המתנהלים  יכולתו  כמיטב  ולעשות  היממה  שעות  וכל  העבודה 

להניח על  שלא לבצע עבודות או    מו כן מתחייב הקבלןכ  תקלות והפרעות מכל סוג שהוא .
רכב   כלי  לתנועתם החופשית של  כדי להפריע  בצורה שיש פה  ציוד  או  חומרים  פני השטח 

 '.חקלאים וכדמכל סוג שהוא לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים בשטחים 
 

קבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים , דגלים ,פנסים הצבת העובדים וכד, כל  ה .9
ות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה כוללת בהסכם ולא ישולם עבורן בנפרד . כמו אההוצ

יו לא  האמצעים כן  כל  נקיטת  עקב  לו  שנגרמו  עיכובים  בגין  הקבלן  של  תביעות  כל  כרו 
 עות. למניעת הפר

 
ל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כ .10

מצויד רכב  ושהחומר יכלי  נקיים  הם  הרכב  שגלגלי  לוודא  יש   , פניאומטיה  בגלגלים  ם 
 בזמן הנסיעה. המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר 

 
ל ידו או  על ידי פועליו בלן אחראי לכל נזק לרכוש שייגרם כתוצאה מביצוע העבודה עהק .11

י חשמל דושליחיו או ע"י קבלן משנה שיפעל על ידו, בשטח קיימים מבנים ומתקנים וכן עמו
הע  המבנים  של  מקומם  את  ויוודא  יבדוק  הקבלן  וכו',  מים  קווי  והתת יוטלפון,  ליים 

שאינם   ובין  בתכניות  מסומנים  שהם  בין  עבודה  לבצוע   ניגש  הוא  בו  מקום  בכל  קרקעם 
 מנים ע"מ לדאוג ולשמור על שלומם.מסו

 
במכשירי ה .12 השימוש  למיניהן,  והשוחות  הכבלים  הצינורות,  לגילוי  מיוחדים    םהוצאות 

הגור עם  ותאום  אינפורמציה  איסוף   , וגילויים  מקומם  כל לבדיקת  וכן  המוסמכים  מים 
תשלום  ללא   , הקבלן  על  חלים  הנ"ל  במתקנים  סתימה  לפתיחת  הנדרשת  אחרת  הוצאה 

 נוסף .



 12/2021פומבי מכרז   – עיריית סח'נין
____________ ______________________________________________________________ 

12 
 ______________ קבלן חתימת ה

 _____________________________________________________________________ 
 

לע .13 הקבלן  של היל  התקין   במהלך  הפרעה  מכל  וכן  אלה  ובצנרת  במבנים  פגיעה  מכל  מנע 
ום, ולתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזק אשר הוא יגרום למבנים קיומיים במ-החיים היום  

 ומתקנים קיימים. 
 

אחריות ת .14 הקבלן  עליו  קיבל  החוזה  על  שבחתימתו  לכך  בזה  מופנים  הקבלן  לב  שומת 
י הזהירות והבטיחות שיש לנקוט בעת ביצוע העבודה במערכת הניקוז מוחלטת לכל אמצע

הן כלפי צד שלישי לעירייה אין ולא תהיה אחריות  ווהניקוז נשוא עבודה זו הן כלפי עובדיו  
 ישירה או שלוחית בנושא זה ועל הקבלן לבטח עצמו בהתאם.

 
הדרושים למניעת   קבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירותה .15

עבודה באתר    .תאונת  אדם  וחיי  רכוש  להבטחת  הזהירות  אמצעי  בכל  ינקוט  הקבלן 
על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה   ובסביבתו בעת ויקפיד  ביצוע העבודה 

אלו , הקבלן יתקין פגומים ,מעקות ,גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש   בעניינים
יפור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות ערמות עפר,  כדי להזהיר את הצ

אחרים   ומכשולים  חומרים,  ערמות  של בפגומים  חלק  בכל  העבודה  סיום  עם  מיד   , אתר 
עפר ולסלק את  האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ,ליישר את הערמות וה

 כל המשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. 
 

עקב אי נקטעת היה אחראי יחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים  קבלן יה .16
יחד  מסוג זה אשר תופנינה אליה ,  תכיר בשום תביעות  ה לא  יעירי. האמצעי זהירות כנדרש

נושא    עם יהוו  אשר  הסכומים  אותם  תשלום  לעכב  זכות  לעצמה  העירייה  שומרת  זאת 
הולו לבין  התובעים  או  התובע  בין  רק  יכוח  העירייה  תשחרר  הנ"ל  הסכומים  את  קבלן, 

 לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים.
 

תבכ .17 לפיל  תביעה עה  או   , אחר  לאדם  או  הקבלן  של  לעובד  עבודה  תאונת  עקב  יצויים 
ביטוח   בפוליסת  הקבלן  ע"י  תכוסה   , העבודה  באתר  שנפגע  שהוא  כל  לאובייקט  פיצויים 

 שא באחריות כלשהי בגין נושא זה.י לא תמתאימה והעירייה  
 

סתימותב .18 פתיחת  כולל  קיימים  בקווים  עבודה   של  הקבלן   וי,קניות  וושטיפ,  מקרה  על 
או השוחות והמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות   הקוויםלבדוק תחילה את  

 , בין היתר כמפורט להלן:וההגנה
 

ין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של לפני שנכנסים לשוחת בקרה , יש לוודא שא .א
מ בעזרת  כראוי  אוורר  שהתא  לאחר  אלה  הבקרה  לתא  להיכנס  אין   , ווררים אחמצן 

רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר וניים ,אמכ
הכניסה לתא הבקרה ,אבל רק לנושאי מסכות גז יש לאוורר את השוחה ע"י מאוורר 

 ן שהיית העובדים בשוחה.מכני כל זמ
 

א יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר ל .ב
 ה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.ייה

 
בלתי ה .ג סוליות  עם  גבוהים  גומי  מגפי  וינעל  גומי  כפפות  ילבש  בקרה  לשוחת  נכנס 

א  מחליקות, אשר  חבל  קשור  שאליה  בטיחות  חגורת  יחגור  גם  החופשי הוא  קצהו  ת 
 יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.

 
 ישא מסכת גז מתאימה .  טרמ 3.0נכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל ה .ד

 
אמצעי ה .ה בנושא  ידרכו  בקרה  לשוחת  כניסה  הדורשת  בעבודה  המועסקים  עובדים 

 הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי בטיחות שהוזכרו.
 

 בפצוע כדי למנוע זיהום. מקרה של חתך או פצע , יש לטפל מידב .ו
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מוסדרים לפי דרישות ובה על כל העובדים העוסקים במערכת הניקוז לקבל חיסונים  ח .ז
 משרד הבריאות . 

 
תשלום עבור אמצעי בטיחות : התשלום עבור נקיטת אמצעי בטיחות בעת ביצוע העבודות   .19

 ורם בנפרד. בקווי ביוב וקווי סניקה במערכת הניקוז כלול במחירי ההסכם ולא ישולם עב
 

בה .20 עבודתו  אתר  על  להגן  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו  על  ינקוט  כל  קבלן  משך 
תקופת הביצוע ועד למסירתו למהנדס , מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה , שיטפונות  

. ובמיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל 'כוו,רוח ,שמש  
רושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת  האמצעים הד

לה זמניות  הקבלן  תעלות  אם  הן  הנ"ל  מהגורמים  כתוצאה  שייגרם  נזק  ,כל  המים  רחקת 
כן לא עשה  והן אם  נאותים  הגנה  על חשבונו    -נקט באמצעי   , דחוי  בלי  ע"י הקבלן  יתוקן 

 ולשביעות רצונו הגמורה של המהנדס.
 

ר ספק אין באמור בהסכם זה כדי לפטור את הקבלן מקיום כל הוראות הבטיחות מען הסל .21
 והאמור בהסכם זה בא להוסיף על האמור בתנאי המכרז.  ע"פ כל דין,

 
הרל .22 כל  את  למהנדס  הצורך  לפי  הקבלן  ימציא  העבודה  ביצוע  תחילת  שיונות יפני 

,הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת , יהר  והאישורים לביצוע העבודה  שיונות הנ"ל 
לצו הדרושות  והערבויות  ההוצאות  כל  את  לרשויות  לשלם  מתחייב  קבלת הקבלן  רך 

,משרדי ממשלה, חברת חשמל,  יהר ,עירייה  זה הנה  ,כוונות המילה רשויות בסעיף  שיונות 
מחלקותי כל  על  ומקומות  אזוריות  רשויות  בזק,  מע"חברת  הלאומית    ,צהם,  החברה 

 .וכו'ניקוז משטרה רשויות הלדרכים, 
 

לפי דעתה .23 היא  לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודה אם  בידי המהנדס  אינה  רשות  ו 
בידי   הרשות  הסביר,  מהזמן  יותר  העבודה  זמן  את  שתאריך  או  יעילה  אינה  או  מתאימה 
הקבלן   ,על  יותר  מתאים  בציוד  שימוש  או  העבודה  שיטת  וייעול  שכלול  לדרוש  המהנדס 

בל אי דרישת המהנדס אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את דרישת המהנדס א
 נים בחוזה. לבצע את העבודה בטיב ובקצב המות

 
שגיאה  ה .24 בגלל  שנגרם  נזק  כל  חשבונו  על  למקומו  ולהחזיר  להחליף   , לתקן  מתחייב  קבלן 

לדרישת  בהתאם  שלא  עבודה  ביצוע   , גרוע  ציוד   , גרוע  או  מתאים  בלתי  חומר   , בעבודה 
כל   או  שהעירייה  המהנדס,  בתנאי  לה  אחראי  הקבלן  את  מצא  שהמהנדס  אחרת  עבודה 

מיום קבלת העבודה ,דעתו של המהנדס תקבע סופית את מידת תודיע על הנזק תוך שנה  
 אחריות הקבלן. 

 
קבלן יעסיק מספר של פועלים מקצועיים ובלתי מקצוענים לביצוע העבודה באופן משביע ה .25

ה פועל שלפי דעת המהנדס אינו מתאים או מפריע  רצון , על הקבלן להרחיק ממקום העבוד
 לעבודה .

 
הזכוה .26 לעצמו את  ,  מהנדס שומר  סוגי העבודות  לגבי  לביצוע  ת לקבוע את סדרי העדיפות 

 הקטעים בו יבוצעו. 
 

העבודה  ה .27 ביצוע  בשעת  יתקל  שהקבלן  מקרה  בכל  וההוראות  הסבירים  את  ייתן  מהנדס 
יחליט אם שיטות    , נראו מראש  ומתאימות, בתנאים שלא  יעילות  הן  העבודה של הקבלן 

בחוז בכל הבעיות הקשורות  והערכותיו של המהנדס תהיינה יהיה המחליט הסופי   , זה  ה 
 חוץ מעניין אישור החשבון כמפורט לעיל. סופית ותחייבנה את הקבלן בלי זכות ערעור, 

 
של  ל .28 הניקוזבצע אחזקה שוטפת  בכל מקום ברשת    קווי  פתיחת סתימות    ניקוזה  ,לרבות 

 תוך שימוש בציוד פשוט או משוכלל כפי שיפורט להלן.   כפי שיפורט בהמשך
 

כמפורט להלן וסילוק   ניקוזבלן יבצע ניקוי ושטיפה בלחץ גבוה של קווים של מערכת הקה .29
 חול, סחף, עודפי אדמה, לכלוך ופסולת צמיחה למקום שיאושר ע"י המהנדס. 
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מכל פסולת , חומרים לכלוך, יסיר וירחיק כל קבלן ינקה את כל שטח העבודה עם סיומה  ה .30
 לשביעות רצונו המלאה של מפקח העירייה.מבנה זמני שיבנה על ידו ציוד וכלים , 

 
חגים, ע"י איתורית או פלאפון לרבות בל הקבלן לדאוג לכך שאפשר יהיה לאתרו בכל עת  ע .31

מתחייב לבצע שיהיה ברשותו וברשות מנהלי העבודה עם תחילת תקופת האחזקה , הקבלן  
 את האמור להלן: 

 
  -עלת ספיקה שאיננה נמוכה מים בוהחזיק משאיבה לניקוי ופריצת סתימות ושטיפת קול .32

מ"ק , צינור גמיש וראש    3-5ק"ג סמ"ר מיכל בן    120  -ליטר/ דקה ובלחץ שאיננו נמוך מ  80
ע על  מותקן  יהיה  השטיפה  ציוד   , גבוה  בלחץ  מי  מים  סילוני  שיזרים  בקצהו  גלה שטיפה 
 .נגררת ויהיה עשוי כך שניתן יהיה לשאוב את המים מתוך המכל או מתוך ברזי השרפה

 
מגפים,ל .33 של  מספיק  מספר  הפועלים  החזיק  עבור  גומי  וחליפות  וניכוי   כפפות  באחזקת 

 הביבים . 
 

עבור  ל .34 מתאימה  חמצן   ומכלי  גזים  נגד  מסכות   " כגון  עובדיו  עבור  בטיחות  ציוד  החזיק 
היורדי לתוך  הפועלים  היורד  העובד  לקשירת  חבל  עם  חגורה   , עמוקות  שוחות  לתוך  ם 

ה חירום , מכשיר לבדיקת גזים רעילים בתוך שוחות , מפוח מתאים השוחה לחילוצו במקר
לאורך מכני של השוחות כוו, כך כל ציוד אחד שידרוש על ידי המכון לבטיחות וגהות של 

 משרד העבודה או גורם מוסמך אחד .
 

החזיק ציוד עזרה ראשונה ,ולאמן את העובדים בעזרה ראשונה בקורס מאושר ע"י משרד ל .35
או   בפצעים העבודה  ולטיפול  מלאכותית  להנשמה  ציוד  יכלול  הדבר  אחר  מוסמך  מוסד 

חיצונים ,וכן כל  ציוד אחר כפי שידרוש ע"י המכון לבטיחות ולגהות ומשרד העבודה . כל  
 ונה יאושרו אישור מוקדם ע"י המכון לבטיחות ולגהות.אביזרים , הבטיחות והעזרה הראש

 
שתפקיל .36 אחזקה  צוותי  יעמדו  הקבלן  הניקוז  רשות  במערכת  בסתימות  טיפול  יהיה  דם 

מכשירי    2תכלול    , בלחץ  קווים  לניקוי  משאבה  תעמוד  זזה  צוות  .לרשות  לפחות  פועלים 
העבודה. לפיצוי  שידרוש  ציוד  ,וכל  ידני   , מכני  קווים  לפועלים   על  לניקוי  לדאוג  הקבלן 

 מחליפים במקרה של היעדרות אנשים מטעמי מחלה מילואים וכד'.  
 

יכ .37 בכל מקרה אחר  אשר  או  אויר  מזג  ,תנאי  נזקי טבע  עקב  חירום  על מצב  כריז המהנדס 
הציוד  ברשימת  כמפורט  שברשותו  והציוד  הצוותות  כל  את  הקבלן  יעמיד   , לנכון  שימצא 

 לרשות העירייה. 
 

ב לבצע מיד את כל העבודות שידרוש לעשות על ידי המהנדס ללא הפסקה עד  קבלן מתחייה .38
, בשנה של מצב חירום כלולות במחירי ההסכם   שונותשעות רא  120להפסקת מצב חירום 

השונים , עבור שעות מצב חירום מעבר לכמות הנ"ל ישולם לקבלן בנפרד ע"פ רשום שעות 
 מצב החירום שיעשה בנפרד.

 
שבון כי במקרים שונים )גם לא במצב חירום ( הוא עשוי להידרש לבצע  ל הקבלן לקחת בחע .39

ת בשעות הלילה או בימי מנוחה או חגים ,הקבלן מתחייב לבצע  תיקונים ואו עבודות שונו 
ידרש בין אם זה בלילה או בחג או ששי או שבת לפי דרישה ,ומחיר יעבודה זו בכל מועד ש

עים מדרישה זו ולא ישולם לקבלן בנפרד ע"פ  העבודות הנ"ל יכלול את כל התוספות הנוב
 רשום שעות מצב החירום שיעשה בכל שנה בנפרד.  

 
מחלקת ב .40 מנהל  או  המהנדס  להנחיות  בהתאם  הניקוזים:  של  ופתיחתן  סתימות  יקורת 

הניקוז והדיווחים על תקלות יבצע הקבלן פתיחת סתימות במערכת הניקוז, העבודה תעשה  
בסתימות,   הטיפול  צוות  ע"פ  ע"י  בד"כ  מהמהנדס  תבוא  אלו  עבודות  לביצוע  ההוראה 

 תלונות התושבים.  
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 תקופת ההתקשרות: 
 

 12:00בשעה    30/9/2022וכלה ביום    1/10/2021חל מיום  בלבד ה  הנקופת ההסכם הנה לשת .41
צורך    .חצותב שיהיה  מבלי  מופסקת  ההתקשרות  לעיל  כאמור  ההסכם  תקופת  סיום  עם 

 במשלוח הודעה על כך. 
 

הזכות הבלעדית להא .42 עד    ריך את ההתקשרות לעירייה  נוספת  פעם בשנה  שנים  מדי  שלוש 
עדנוספות ובסה"כ  תנאים    30/9/2025ליום    ,  ובאותם  מחירים  שתרצה באותם  וככל 

על כך לקבלן בכתב   יהיה עליה להודיע  זו  ימים   30על כך לפחות  העירייה לממש אופציה 
אחרתלפני   הצדדים  הסכימו  כן  אם  אלא  העניין  לפי  ההארכה,  או  ההתקשרות  .  סיום 

בנק ערבות  בהמצאת  מותנית  לעיל  כאמור  ההתקשרות  תקופת  מתאימה הארכת  אית 
ההארכה ובקיומו  לתקופת  מורשי  ,  כל  ובחתימת  ההוצאה  לכיסוי  מאושר  תקציב  של 

 החתימה מטעם העירייה. 
 

דין  .43 פי כל  ו/או על  זה  על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מזכויותיה של העירייה ע"פ חוזה 
  להביאה לידי סיום טרם תום תקופת ההתקשרות כאמור לעיל מבליתהיה העירייה רשאית 

 ימים מראש.  30תודיע על כך לקבלן בכתב שהדבר יהווה הפרה של ההסכם ובלבד ש
 

העירייה   .44 נגד  טענות  כל  לקבלן  תהיינה  לא  התקופה  תום  לפני  ההסכם  ביטול  של  במקרה 
מכל סוג שהוא, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה הקשורה בהסכם ו/או ביטולו 

ל עד  החוזה  שכר  לתשלום  הטענה  בפמלבד  ביטולו  שבעל  ומועד  העבודות  עד ובגין  יצע 
 לאותה נקודת זמן. 

 
 ותשלומים:  התמורה

 
כום כולל מורת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם  תשלם לו העירייה סת .45

  __________________    במילים: עד)₪ כולל מע"מ,  _________________    עד סך של
חודשים הכל   12  -ל  ה שלכל תקופ( לולל מע"מ₪ כ  ___________________________ 

 צע בפועל בהתאם לטבלה שלהלן:בכפוף ובהתאם לעבודות שיב
 

מחיר  כמות יחידה תיאור סעיף
יחידה 
 בש"ח

הכל  סך 
 בש"ח

 
 

01.1.010 

לעונת  והכנתה  הניקוז  מערכת  אחזקת 
מעבירי   קולטנים  שיחות,  ניקוי  ע"י  החורף 

וראות מים ושטיפת קווים בכל קוטר לפי ה
את  מצורפת,  תמחה  תוכנית  וע"פ  המזמין 

מ למקום  לפנות  יש  ועל הפסולת  אושר 
היתר  בין  כוללת  העבודה  הקבלן,  חשבון 
השטיפה,  לאחר  לקדמותו  המצב  החזרת 
 איתור תקלות או שברים במערכת וסימונם.  

 
 

 קומפ' 

 
 

1.00 
 

 
 

100,000 

 
 

100,000 

 9,000 600 15 יח'   הזמנת ביובית לפי קריאה לשעתיים. 01.1.020
 18,000 1,200 15  יח' כנ"ל אך משעתיים עד ארבע שעות.  01.1.030
 27,000 1,800 15 יח' כנ"ל אך מארבע עד שש שעות.  01.1.040
 36,000 2,400 15 יח'  כנ"ל אך לפי יומית   01.1.050
 11,000 11 1000 מטר  צילום קווי ניקוז בקוטר כלשהו.  01.1.060

 201,000 סה"כ  עבודות                                                                                             
 34,170   17%מע"מ לפי                                                                                            
 235,170 לל מע"מ  סה"כ כו                                                                                           
   
  הנחה 
  סכום לאחר הנחה  
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סעיף   .א בגין  התמורה  ורצופים.    01.1.010את  שווים  תשלומים  בשני  לקבלן  העירייה  תשלם 
 .שנה העוקבתשל ה  31/3 יוםעד ותשלום שני  של השנה השוטפת 31/12 יוםעד תשלום ראשון 

 
ימים    90העבודות ו/או הסעיפים שבמפרט תשלם העירייה לקבלן תוך    בגין יתראת התמורה   .ב

 לאחר אישור החשבון ע"י מהנדס העירייה.   
 

מיום סיום העבודה   .ג ימים  בכך שתוך שבוע  לעיל מותנה  )ב(  יגיש התשלום כאמור בסעיף 
ות שבוצעו באותו על ידו. על המפרט את כל העבודפורט למהנדס העירייה  הקבלן חשבון מ

לגברות  ולהעבירו  ימים  שבעה  תוך  אותו  ולאשר  החשבון  את  לבדוק  העירייה  מהנדס 
 . לתשלום

 
אחרת הוא  ולא  מיום אישורו ע"י המהנדס והעברתו לגזברות  ימים    90תשלום יבוצע תוך  ה .46

לצרכיי המחירים  למדד  הצמדה  הפרשי  שעבורו שא  החודש  מדד  הנו  הקובע  כשהמדד  ן 
 .ושר התשלוםא

 
כל ל .47 לנכות  זה  ובכלל  חלקו  או  כולו  ולאשרו  החשבון  את  לבדוק  הבלעדית  הזכות  עירייה 

הכלולים   שהיא  כל  עבודה  ביצוע   אי  ו/או  קנס  ו/או  לקויה  עבודה  ביצוע  עבור  סכום 
 בהתחייבות הקבלן. 

 
על אי אישור החשל .48 וזאת תוך שבועייםקבלן תהיה הזכות להשיג  ואו חלק ממנו   בון שלו 

מיום הודעת  העירייה על כן לא השיג הקבלן כאמור יראה כפי שמוסכם לבדיקת העירייה  
 והחלטתה.

 
השגהה .49 הקבלן  יחיד    -גיש  בורר  להכרעת  הסכסוך  יועבר  המהנדס  עם  להסכמה  הגיע  ולא 

לעכ  כדי  בכך  אין  הפנים, ברם  על המחוז במשרד  ע"י הממונה  ב תשלום הסכומים  שיקבע 
 שאינם שנויים במחלוקת. 

 
במידה ל .50 וזאת  ממנה  לקבלן  שמגיע  סכום  כל  ידיה  תחת  לעכב  הבלעדית  הזכות  עירייה 

והקבלן לא ממלא אחר התחייבויותיו ע"פ ההסכם כרוחו וכלשונו. זכות העכבון פגה מיד  
 .עם קיום התחייבות ע"י הקבלן

 
ה לקבלן כל סכום שהקבלן חייב לה מכל העירייה תהיה רשאית לקזז מן התמורה המגיע .51

 ג שהוא.סו
 

 הצהרות הקבלן: 
 

קבלן מצהיר כי בביצוע ההתחייבות ע"פ הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד ה .52
נזק או   נכות, מוות,  פגיעה,  תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של 

י  או א  -די או עקב ביצוע  תוך כ  כלשהואהפסד שיקראו ואו יגרמו לעירייה ואו לכל צד ג'  
 ביצוע התחייבויות הקבלן ע"פ הסכם זה.

 
מישהו  ה .53 או  הקבלן  בין  ליצור  כדי  מתנאיו  בתנאיו  או  זה  בהסכם  אין  כי  מצהיר  קבלן 

עובד   יחסי  העירייה  לבין  לרבות    מעביד.  –מטעמו  עובדיו  של  שכרם  במלוא  יישא  הקבלן 
שויות בכלל ציאליות ו/או התשלום לרהתשלומים הנלווים ו/או התשלומים בגין זכויות סו

לבטח מתחייב  והוא  בפרט  לאומי  וביטוח  המס  מעבידים אות  ולרשויות  חבות  בביטוח  ם 
 כנגד הסיכונים שהם חשופים להם עקב העבודה ע"פ חוזה זה.

 
תשלום כ .54 הכנסה  מס  העבודה,  שכר  לרבות  הקבלן  לעובדי  תשולם  העבודה,  הוצאות  כל 

ה או  מס  וכל  לאומי,  תשלוםלביטוח  וכל  מלווה  או  הקבלן   יטל  על  יחולו  ואחר  סוציאלי 
 וישולמו על ידו, העירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן  שהוא. 

 
מתנאי מ .55 תנאי  איזה  הפרת  כי  במפורש  בזה  מוסכם  זה  בהסכם  לעיל  באמור  לפגוע  בלי 

ז הסכם  ע"פ  עליו  המוטלת  חובה  איזה  מילוי   אי  או  הקבלן  ידי  על  זה  תחשב הסכם   ה, 
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כול הסכם  ואו   כהפרת  בעין,  ביצוע  לדרוש  או  ההסכם  את  לבטל  העירייה  את  ותזכה  ו 
 לתבוע פיצויים בגין הפרתו הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 

 
 ערבות בנקאית: 

 
להבטחת קיום התחייבויותיו ע"פ חוזה זה, וכתנאי לחתימת ההסכם ע"י העירייה ימציא  .56

מסכום החוזה לשנה    10%  -השווה לום  בסכ  הקבלן לעירייה ערבות בנקאית בלתי מותנית
המצורף    .אחת לנוסח  בהתאם  להיות  הערבות  עד    8  כמסמךעל  בתוקף  תישאר  והיא 

31/12/2022. 
 

תוק .57 את  להאריך  הקבלן  על  יהיה  לעיל,  כאמור  ההתקשרות  ותוארך  הערבות    ףהיה 
  אית בשנה נוספת מדי פעם עד לסיום ההתקשרות.הבנק

 
 ביטוחים ואחריות לנזקים:

 
הסיכונים כמו   .58 כל  כנגד  ג'  צד  כלפי  אחריות  בביטוח  עצמו  את  לבטח  הקבלן  מתחייב  כן 

הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מביצוע העבודות נשלו חוזה זה. כן מתחייב הקבלן לבטח 
 שתמש בביטוח חובה ובביטוח רכוש. את הרכבים ו/או הכלים בהם הוא מ

 
אחריות לכל הנזקים שייגרמו לאדם או מובהר בזאת כי הקבלן יישא באופן בלעדי במלוא ה .59

לרכוש כתוצאה ועקב ביצוע העבודות לרבות כל נזק שייגרם לרכושה של העירייה בכלל או 
 למערכת הניקוז בפרט. 

 
יד עם דרישתה הראשונה בגין כל ה מיאות  הקבלן מתחייב בזה לשפות את העירייה ולפצות .60

וג שהוא אשר נגרם כתוצאה ועקב  סכום שתחויב לשלם או שתשלם בפועל בגין נזק מכל ס
 מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן בקשר עם העבודות נשוא החוזה.

 
נושא  כ .61 למעט  ממנו  חלק  כל  או  זה  הסכם  של  ביצועו  בגין  הצדדים  בין  שיתגלע  סכסוך  ל 

ו/או סכו  יחיד אשר  תשלום התמורה  בורר  יועבר להכרעתו של  מי החשבונות המאושרים, 
מח על  הממונה  ע"י  מהנדס  ימונה  יהיה  בורר  שאותו  ובלבד  הפנים  במשרד  הצפון  וז 

 במקצועו.
 

כתב רשום שישלח אחד הצדדים למשנהו לפי כתובתו דלעיל יחשב שהגיע לתעודתו בתום מ .62
 שעות מעת השלוח בדואר. 72
 

 חשב מלווה:
 

ש  .63 ידוע  כי  מצהיר  לו הקבלן  הוענקו  אשר  הפנים  משרד  מטעם  מלווה  חשב  מונה  לעירייה 
ג לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, וכי אין ולא יהיה להסכם 142יות ע"פ סעיף  מלוא הסמכו

והחשב  הגזבר,  העירייה,  ראש  עליו  חתמו  כן  אם  אלא  העירייה  כלפי  מחייב  תוקף  כל  זה 
 המלווה בצירוף חותמת העירייה.

 
  30ל עבודות האחזקה המונעת לרבות ניקוי הקווים וכד' וזאת תוך  קבלן מתחייב לבצע כה .64

 מיום שיתבקש לעשות כן ע"י מהנדס העירייה. יום 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום
 

         _________________ 
 הקבלן         
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 ______________ קבלן חתימת ה

 _____________________________________________________________________ 
 

 8מסמך 
 

 ערבות לקיום החוזה 
 לכבוד 

 תאריך:         עיריית סח'נין  
   כתב ערבות מס':הנדון:    

 
של   לסך  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  )במילים:   _________אנו   ₪

בלבד(  ______________________ צמוד  )₪  כשהוא  הערבות"(  קרן  "סכום  להלן: 
המפו באופן  המדד  של  בלבד  מאת  לעלייתו  לכם  שיגיע  ו/או  המגיע  להלן,  רט 

 ______________________    / בקשר   ______________ח.פ.    ת.ז.  "החייב"(  )להלן: 
העירוניות  הניקוז  תשתיות ומערכות  וניקוי מ  קתלביצוע עבודות אחז  12/2021לקיום חוזה  

 . בסח'נין
 

 אופן חישוב ההצמדה:  
 

 בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצידם: 
 

תשומה מחירי  מדד  משמעו:  הלשכה    "המדד"  ע"י  נקבע  שהוא  כפי  למגורים  בבניה 
י  על  פורסם  אם  ובין  ידה  כל  פורסם  הוא  אם  בין  לסטטיסטיקה,  מוסד המרכזית  כל  די 

 ממשלתי אחר או משרד רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו.  
 

ב   2021  שנת  יולי"המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש   לחודש    15  -שפורסם 
שלאחריו )או סמוך למועד זה( בשיעור ___________ נקודות. )קרי: המדד    2021  אוגוסט

 הידוע במועד הגשת ההצעה(.
 

משמעו:"המדד   ערבות    -הקובע"  כתב  עפ"י  התשלום  יום  לפני  לאחרונה  שיפורסם  המדד 
עלה  כי המדד הקובע  זה  ערבות  פי כתב  על  ביצוע תשלום  בעת  יתברר  בו  בכל מקרה  זה. 

סיסי, יוגדל בהתאם סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע  לעומת המדד הב
 ק.  בהשוואה למדד הבסיסי, הכל לפי חישובי הבנ

 
למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה לו, לא 

 תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתדרשו. 
 

ום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן: "קרן אנו נשלם לכם כל סכ
ימים מיום קבלת דרישתכם,   7לעיל, בתוך    1הדרישה"(, כשהוא צמוד לפי האמור בסעיף  

מאת  התשלום  את  תחילה  לדרוש  ו/או  דרישתכם  את  לבסס  חובה  עליכם  שתהיה  מבלי 
 החייב. 

 
וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל   הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב )א( 

העבודה   בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות
 בהן הסניף פתוח לקהל.  

 
כיוצא בזה לא תיחשב   )ב(  דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מחשבים או כל 

 כדרישה מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה.  
 

הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיעשות ע"י    )ג(
 ערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד. כולם ביחד והתשלום על פי ה

 
ליום   עד  בתוקף  תישאר  זו  והיא    2022ערבות  פיה  על  התשלום  שיבוצע  עד  או  בכלל  ועד 

צר פיה  על  לתשלום  דרישה  כל  לבקשתכם.  יאוחר  תוארך  ולא  ידינו  על  להתקבל  יכה 
לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו  -מהמועד האמור 

 לא תיענה.      -
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 ______________ קבלן חתימת ה

 _____________________________________________________________________ 
 

 
 או החייבו/ערבות זו תהיה ניתנת להארכה לפי בקשת העירייה  

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.   

 _____________ 
 בנק


