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 ניםיתוכן עני

 

     המפרט הכללי המנהל לפיתוח תשתיות ביוב )מהדורה אחרונה(   א כרך 

 המפרט הכללי לעבודות 3חלק רק  

  

  כרך ב 

  תנאי סף שעל מציע להגיש רשימת טופס  

  ימולא ע"י המציע(דפים,  2מסמך הצעת מחיר ) 

 טופס ריכוז נתונים מינהליים 

 הזמנה להגשת הצעות  

 כללים םתנאי, מבוא :למשתתפים במכרז נוספיםמידע והוראות   

 טופס הצהרת המציע  

 טופס זיהוי המציע  

 דפים( 5) תכנית עבודה תחנות סניקה  

 לביצוע העבודה אומדנים  

 

  ים למט"ש  מיוחד יםמפרט 4חלק 

  הבהרות לכתבי הכמויות 5חלק 

 חוזה מסמכי 6חלק 

    

 כרך ג   

 )כולל סט למכרז(רשימת תוכניות  9חלק 
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 כרך ב
1 

 שעל המציע להגיש מסמכים רשימת טופס

 

טבלאות אלו הוכנו לנוחות המציע בלבד, והמתואר בהן הינו תמציתי, יש להבין את הדרישות בהתאם למפורט 

 לן בסעיפי המכרז.לה

 :נדרשים מינהליים מסמכיםרשימת  .א

 סימון פירוט המסמךתיאור  מס'

√  /x 

 ערבות בנקאית ע"פ הנספח המופיע בטופס: להצעה ערבות בנקאית *1

  ₪ 000120,על סך : 

 30.09.21  כ"ד בתשרי תשפ"ב, עד לתאריך:

 

  ש"ח 1,000על סך  קבלה על רכישת מסמכי המכרז 2

  הרשמה בסיור תתף בסיור הקבלניםהמציע הש 3

  פרוטוקול חתום פרוטוקול סיור קבלנים חתום 4

  הבהרות חתומות הבהרות שנשלחו לקבלנים 5

 אישור מרשם הקבלנים  אישור רשם הקבלנים 6

  500: ענף

 1 -ב סיווג: 

 

  אישור עוסק מורשה אישור עוסק מורשה 7

  אישור ניהול ספרים אישור ניהול ספרים 8

  אישור על מס במקור אישור על מס במקור 9

 אישור מרו"ח על מחזור שנתי בסך : אישור על מחזור כספים 10
3,000,000 ₪  
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 סימון פירוט המסמך תיאור 'מס

√  /x 

לתאגיד אישור על ההתאגדות ומורשי  11

 חתימה

 □ 

 □  טופס הצהרת המציע *12

 □  טופס זיהוי המציע 13

 □ ל מסמכים חתומים בחתימה וחותמתכ מסמכי המכרז חתומים *14

 □  כתב כמויות ואומדן חתום *15
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 מקצועיים למט"שים מסמכיםרשימת 

 

 מקצועיים למט"שים : מסמכיםרשימת  .ב

 

 סימון פירוט המסמך תיאור 'מס

√  /x 

או  6.09בנספח  המלצות בנוסח המצורף המלצות על מתכנן מט"שים 2 *1

 2על מתכנן בארץ שתכנן לפחות  דומה,נוסח 

משנת מ"ק ליום  500מט"שים בהיקף של : 

2010. 

      

        □ 

או  6.09בנספח  המלצות בנוסח המצורף  המלצות על הקמת מט"שים 2 *2

מט"שים בהיקף :  2על הקמת נוסח דומה, 

 .2010משנת  מ"ק ליום 500

 

□ 

המלצות על מתחזק ומתפעל  2 *3

 מט"שים

או  6.09בנספח  לצות בנוסח המצורף המ

 מט"שים 2 אחזקהעל תפעול ונוסח דומה, 

השנים  3–מ"ק ליום ב 500 בהיקף:

 האחרונות ברציפות.

 

 

□ 
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 רשימת מסמכים ותוכניות מקצועיים למט"שים

 

 מקצועיים למט"שים :ותוכניות  רשימת מסמכים .ג

 

*  הינם תנאי סף -סעיפים המסומנים ב .  

 סימון פירוט המסמך תיאור 'מס

√  /x 

תוכנית העמדה הכוללת את כל  ה ראשונית תכנית העמד *1

המתקנים של המט"ש ושל המבנים 

 השונים

□ 

כולל נפחים, זמני שהיה, ספיקות  תרשים זרימה של המערכת *2

ספיקות ולחצים   ולחצים משאבות, 

 של מפוחים.

□ 

חישוב כמויות הבוצה, שיטת העיכול,  חישובים *3

ההסמכה, הסחיטה במידת הצורך 

ומדן צריכת האנרגיה של א והפינוי,

  המט"ש

□ 
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 המחיר טופס  הצעה

 לכבוד

 מקומית בית אלמועצה 

 

 ,ג.נא.

לאחר שעיינו במסמכי החוזה על כל חלקיהם לביצוע העבודות הנ"ל בין שצורפו למסמכי המכרז בין 
 .אם לאו והבנו את תוכנם וגם ביקרנו באתר העבודות

 הננו מציעים לבצע ולהשלים את העבודות הנ"ל בהתאם לכל מסמכי החוזה האמורים. 

 

 ג והרחבת מכון הטיפולורדתכנון שי 1מבנה  .א

 לא כולל מע"מ. ₪ 3,549,000   באומדןהסכום 

      אחוז הנחה 

   ₪    סכום הנחה 

 לא כולל מע"מ. ₪     לאחר הנחה  1סה"כ מבנה 

 

גובה שנים, אך  15-)התחייבות הקבלן היא ל שנהלמשך המט"ש  והפעלה של אחזקה 2מבנה  .ב
  (המכרז נלקח בחשבון לשנההצעה לצורך השוואת הצעות 

 לא כולל מע"מ. ₪ 365,000     הלשנ באומדןהסכום 

     אחוז הנחה  

  ₪    סכום הנחה 

 לא כולל מע"מ. ₪    לאחר הנחה  2סה"כ מבנה 

 

 יקה קיימותתחנות סנ 4אחזקה והפעלת  3מבנה  .ג

 לא כולל מע"מ. ₪ 240,000 לשנה   באומדןהסכום 

     אחוז הנחה  

  ₪    סכום הנחה 

 לא כולל מע"מ. ₪    לאחר הנחה  3סה"כ מבנה 

 

היא: אחזקה תפעול וסה"כ הצעתנו להשלמת עבודות השדרוג וההרחבה, שנת  .ד
 (ד=+גלא כולל מע"מ )א+ב_____________ ₪ 

 ____________________________()במילים:______________

 השנ( 1) האחזקה יחושב לפיוידוע לי כי לצורך חישוב השוואת ההצעות סעיף המחיר של התפעול 

 שנים שעבורן מתחייב הקבלן(. 15מתוך 
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ימים מיום קבלת  14הננו מתחייבים, אם הצעתנו תתקבל, לחתום על החוזה, להתחיל בעבודה תוך 

ולהשלים את כל העבודות הכלולות בחוזה, תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה. אם  פקודה להתחיל בעבודה

 תתקבל הצעתנו, נמציא את הערבות לביצוע החוזה כנדרש בתנאי החוזה.

 

יום מהמועד האחרון שנקבע להגשתה והיא  120הננו מסכימים לעמוד בהצעתנו זו לתקופה של 

 תום אותה תקופה. תמשיך לחייב אותנו ואתם תוכלו לקבלה בכל עת לפני

 

לתקופה  התפעול והאחזקהנמשיך ונבצע את  –כמו כן הננו מתחייבים שאם נתבקש ע"י המזמינה 

שנה כל אחת(, כשידוע לנו כי למזמינה עומדת  1)בתקופות עוקבות של  סה"כ שנים 15נוספת של עד 

  יום על סיום ההתקשרות. 90להודיע לנו בהודעה מראש בת  מידי שנההזכות 

 

 לא ישולמו הצמדות ו/או התייקרויות.וההרחבה עבודות השידרוג בור ע
, מדד בסיס חודש פרסום המכרז, כללי -התעשייהתפוקת תהיה הצמדה למדד   תפעול ואחזקהעבור 

, הזוכה לא יהיה זכאי לתמורה בתקופת הבדק תפעול ואחזקהבגין  עדכון המדד יהיה אחת לשנה.
 רחבת המט"ש.וה שדרוגנוספת על התמורה בגין 

      
יחד עם אישור קבלתה  - אם לא ייערך וייחתם הסכם פורמלי, ועד שייערך וייחתם, תהווה הצעתנו זו

 חוזה מחייב בינינו. - על ידיכם בכתב

 

 ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. את ידוע לנו שאין אתם חייבים לקבל

 

 

      : המציע כתובת               שם המציע: 

 

 

       המציע: ה וחותמת חתימ

 

 



 

 

 מכון לטיהור שפכים ליישוב בית אל ואחזקה תכנון, שידרוג, הרחבה, תפעול 
 05.2021 מכרז/חוזה מס'

o  02-6769284, ירושלים, טל': 7העירית   בע"מבלאו מהנדסים  א. f f i c e@b l a u - e ng . c o . i l 

o f f i c e@b l a u - e n g . c o . i l 

 מסמך: 
מכרז מטש בית אל 

5.2021 

 

 165מתוך  9עמוד 

 

 

 

 

3 

 ריכוז נתונים מינהלייםטופס 

 

   ₪ 000120,סכום ערבות לקיום ההצעה 

  ש"ח_000250,  סכום הערבות לביצוע

  ₪ 120,000סכום ערבות לתפעול ותחזוקה 

 

 /יום ₪ 1,500    ימים( 120)עד  פיצויים קבועים מראש ליום פיגורסכום  

 יום 14   לאחר מתן פקודת מהנדס לכךשהות להתחיל בעבודה 

 חודשים 10    כולל הרצהלא  תקופת הזמן להשלמת המבנה 

 לפחות חודשים 3         תקופת הרצה 

 שנה אחת          תקופת הבדק 

  שנים 3      תקופת בדק לשקיעת אספלטים 

   

 

  ____________________ חתימת הקבלן:

   _________________ חתימת המזמין:

  __________________  תאריך:
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  הזמנה להגשת הצעות

     למכרז פומבי מס' 

 בית אלשידרוג והרחבת מט"ש 

 

 לכבוד

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מכון לטיהור שפכים ליישוב בית אל ואחזקה תכנון, שידרוג, הרחבה, תפעול 
 05.2021 מכרז/חוזה מס'

o  02-6769284, ירושלים, טל': 7העירית   בע"מבלאו מהנדסים  א. f f i c e@b l a u - e ng . c o . i l 

o f f i c e@b l a u - e n g . c o . i l 

 מסמך: 
מכרז מטש בית אל 

5.2021 

 

 165מתוך  11עמוד 



 

 

 מכון לטיהור שפכים ליישוב בית אל ואחזקה תכנון, שידרוג, הרחבה, תפעול 
 05.2021 מכרז/חוזה מס'

o  02-6769284, ירושלים, טל': 7העירית   בע"מבלאו מהנדסים  א. f f i c e@b l a u - e ng . c o . i l 

o f f i c e@b l a u - e n g . c o . i l 

 מסמך: 
מכרז מטש בית אל 

5.2021 

 

 165מתוך  12עמוד 

 
5 

 מידע והוראות למשתתפים במכרז

 :  מבוא
מזמינה בזאת מציעים  ו "הרשות" או "המועצה"(,)להלן: "המזמין" א המקומית בית אלהמועצה  .1

ביצוע בשיטת תכנון  וותפעול תואחזקוכן ל , בית אלשדרוג והרחבת מט"ש , לתכנוןהצעות מחיר 

. המכרז כולל (או "המתקן" "מתקן הטיפול""מכון" או )להלן: "מכון הטיפול" או  בית אלביישוב 

וכאמור במסמכי  עד להפקת קולחים כנדרשאו הרצת מכון הטיפול לתקופה של שלושה חודשים 

מובהר ומודגש כי בכל משך זמן ביצוע . )להלן: "תקופת ההרצה"( הםיהמכרז, לפי המאוחר מבנ

ואין בבצוע העבודות כדי להפסיק את בצורה תקנית נשוא המכרז ימשיך המט"ש לפעול העבודות 

למעט הוצאות חשמל, כימיקלים בתקופת הביצוע הקבלן יתחזק ויפעיל את המתקן,  עבודת המט"ש.

 שיהיו ע"ח המזמין.

 

תעמוד למזמין בלבד הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה עפ"י  ההרצהבתום תקופת 

עשר( שנים, חמש ) 15המחירים שהציע  במסגרת המכרז לתפעול ואחזקה של המט"ש לתקופה של 

וללא צורך במתן נימוק כלשהוא להפסיק למזמין הזכות לפי שקול דעתו הבלעדי  האת כל שנהכאשר 

  )להלן: "תקופת התפעול והאחזקה"(.יום  90קשרות עם הזוכה בהודעה מראש בת את ההת

 

או מי מטעמו לסיום תקופת ההרצה של המכון וקבלת ו/המט"ש מטעם מזמין עם קבלת אישור מתכנן  .2

ויופקו  על כל חלקיו חודשים לפחות 3, לאחר שהמכון יורץ במשך "/השלמההרצהתעודת "גמר 

לפי  שנים 15אשר תמשך של המתקן ואחזקה ותפעול , תתחיל תקופת קולחים כנדרש במסמכי המכרז

 החלטת המזמין.

 
ועפ"י המחירים שיציע הזוכה במסגרת הצעתו במכרז תחל לפי החלטת המועצה  ההרצהלאחר תקופת  .3

תעמוד למזמין הזכות לפי שקול מידיי שנה כאשר , שנים 15ך משלשתהא  תפעול והאחזקההתקופת 

דעתו הבלעדי וללא צורך במתן נימוק כלשהוא להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בהודעה מראש בת 

 יום. 90

 

"כרך א" של המפרט הכללי לעבודות ביוב ברשויות המקומיות המפרט הטכני במובהר בזאת כי  .4

 .ק בלתי נפרד מהסכם זהמהווה חל (,2009בהוצאת המנהל לתשתיות ביוב )מהדורה רביעית 

 

 

היתר בניה, הליכי רישוי קבלת המכון, כולל  שדרוג והרחבת דרש לתכנן ולסיים את יבחר ייהמציע שי .5

 .( חודשים מיום הוצאת צו התחלת עבודהה)עשר 10 -לא יאוחר מואישור ברשויות המוסמכות, 
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 ת כל המופיע במסמכי מכרז. ויכלול אמק"י  800לספיקה יומית של מכון הטיפול יהיה מתוכנן  .6

 

 תאור המכון ועיקרי ההתקשרות מול הזוכה: .7

     העבודות שיבוצעו במסגרת מכרז זה, מתייחסות לתכנון וביצוע של כל העבודות 7.1

לאחר הרחבתו הרצה והפעלה של המכון  ,של המט"ש הקיים שדרוג, הרחבהל הדרושות 

עבודות עפר, עבודות פיתוח, עבודות לרבות: עבודות ההנדסה האזרחית, הכוללות ושדרוגו 

בטונים, מבנים, תעלות, תאים וכו'. הנחת כל הצנורות, כולל עיליות ותת קרקעיות וכן כל 

אביזרי הצנרת, המגופים, הסגרים וכו', עבודות אינסטלציה סניטרית, הספקת כל הציוד 

קת כל הספחשמל, הגדלת חיבור ה, למכוןהדרוש למכון, הספקת כל המיכשור הדרוש 

מערכות החשמל, כולל לוחות חשמל ובקרה, כבלים, תאורת שטח וכו', הספקת מערכת 

הבקרה הממוחשבת, הרכבת, הרצת והפעלת כל הנ"ל לקבלת פעולה שלמה, רצופה, חלקה 

דרכי בין היתר ומבוקרת של המכון, עבודות פיתוח השטח, וכן עבודות נוספות, הכוללות 

הכל לשביעות רצון המזמין וכמפורט במסמכי  ך הגישה, ,אספלט בדר  ,גישה, קווי ביוב

ידאג הקבלן הזוכה להמשיך ולהפעיל את המט"ש ללא תקלות בזמן ביצוע העבודות  המכרז.

 .לצורך זה יבצע מתקנים זמניים, על פי הנדרש ו/או הפסקות כלשהן בפעילותו.

 

 קופת הבניהבת אחזקה והפעלת המט"ש תוך כדי ביצוע עבודות השידרוג וההרחבה 7.2

 לה בסעיפי המכרז ולא ישולם עליה בנפרד.ולרבות ביצוע מתקנים זמניים,  כל, בלבד

 

במשך תקופת הביצוע ועד תחילת תקופת ההרצה המועצה תמשיך ותישא 7 7.3

תשלומי  ובתקופת ההפעלהעם תחילת תקופת ההרצה  .בתשלומי צריכת החשמל של המט"ש

 יות וע"ח הקבלן.של המט"ש באחרוהכימיכלים צריכת החשמל 
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 ערבות המכרז  .8

   בסך שללהשתתפות במכרז ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית להצעתו לצרף  על המציע 

כ"ד בתשרי עד שתהא בתוקף ובנוסח האמור במסמכי המכרז  (לש"חא מאה עשרים)  ₪  000120,

קרה שהזוכה לא יחתום על רעון במיהמועצה תהיה רשאית להציג את הערבות לפ   .30.9.21תשפ"ב, 

מיום שהוכרז  (עשר ימיםארבעה ימים ) 14מכל סיבה שהיא, תוך ורף למסמכי המכרז ההסכם המצ

המחאות  יום מיום שהוכרז כזוכה במכרז. 14או לא ימציא את ערבות הביצוע תוך ו/כזוכה במכרז 

 פרטיות, שטרות או ערבות של חברת ביטוח, לא יתקבלו כערבות.

 

לתקופת הארכה נוספת לפי  , יחוייב המציע להאריך את תוקף הערבות שניתנהמועצהשת העפ"י דרי 

 .שקול דעתה הבלעדי של הרשות ולתקופה שתקבע על ידה מעת לעת

 

   סווג קבלני .9

 

רשומים בפנקס רשם הקבלנים )לפי חוק רישום קבלנים המציעים רק אך ורשאים להשתתף במכרז   

 משאבות טורבינות ותחנות -500בענף ראשי קוד ולתקנותיו(,  1999-לעבודות הנדסה בנאית תשכ"ט

 . לפחות 2בבסיווג כספי שאיבה , 

מציע לצרף להצעתו אישור תקף מרשם הקבלנים נכון ליום העל לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה 

בסיווג הנ"ל בספרי רשם הקבלנים. מובהר בזאת כי אישורים  םרשו והינ פיו-על ,הגשת ההצעה

 לא יתקבלו ולא יהוו אישור כנדרש.או אישורים של קבלני משנה לתקופה או אישורים זמניים 

 

 סיור קבלנים .10

 6/6/21כ"ו בסיון תשפ"א,  בתאריךראשון ייערך ביום  אשר סיור הקבלניםעל המציע להשתתף ב 

  .בית אלמליאת המועצה במיציאה ה .10:00בשעה 

ציע לצרף להצעתו העתק של פרוטוקול סיור הקבלנים  על המלצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה 

 ולחתום עליו. 
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 קבלני משנה .11

וגיה לגבי הטכנול המציע יוכל להתקשר עם קבלני משנה לצורך תכנון המתקן, הקמתו, והן 11.1

כדי לעמוד בתנאי המכרז, אולם המציע יחשב לקבלן הראשי האחראי באתר על כל  התחזוקוה

 -500בענף ראשי קוד פנקס רשם הקבלנים ב םחייב להיות רשו המשמעויות הנובעות מכך והוא

על הקבלן להעסיק קבלני משנה  .לפחות 2-בבסיווג כספי ,  מערכות אלקטרומכניות בתחנות שאיבה

, ככל שבאותם אשר סיווגם מתאים לסוג עבודתם, על פי חוק רישום קבלנים ולהיקף המתאים

 ום קבלנים.תחומים קיים סיווג קבלני בהתאם לחוק ריש

ויצרפו  ,12.1לעבודות ושירותים בסעיף  בהסכם עם קבלני המשנהמראש יתקשר   המציע 11.2

למסמכי המכרז, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף. על המציע )קבלן ראשי( או על  קבלני המשנה 

 סיון כמפורט במסמכי המכרז. ילהיות בעלי נ

התאגדות שלהן והסכמי ההתקשרות שמות קבלני המשנה, כתובתם יחד עם העתקי תעודות ה 11.3

 עמם יוגשו ע"י המציע במעמד הגשת ההצעה. 

 טכנולוגיה .12

 ות המותאמים במכרז זההיא בוצה משופעלת, הטכנולוגיכיום הקיימת במט"ש  לוגיהוהטכנ 12.1

טיפול   MBRאו  שיטת פלואנסו א MBBR : בוצה משופעלת, הן להרחבה והשדרוג  ושנבחר

 תפסל. ייחס לכל טכנולוגיה אחרתהצעה שתת באמצעות ממברנות.

 ניסיון מקצועי בהקמה של מתקני טיפול בשפכים .13

 ביולוגיים אינטנסיביים ( מכונים2להיות בעל ניסיון בהקמה של לפחות שני ) על המציע עצמו  13.1

, כאשר כל אחד מהם הינו לספיקה יומית מתוכננת של כיום לטיפול בשפכים, אשר פועלים בפועל

 .2010לאחר שנת איו"ש( ב ו/או)כים ושבנייתם נסתיימה בארץ מק"י שפ 500לפחות 

)מבנים, תשתיות  ,את כל מכלולי הקמת המט"שניסיון בהקמה משמעו הקמה הכוללת  13.2

 ציוד ומערכות אלקטרומכניות.והתקנת ופיתוח(

על המציע לצרף להצעתו שתי המלצות לפחות מטעם לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה  13.3

מכונים לטיפול בשפכים ה 2הקים את  א או לפי העניין, קבלן המשנה מטעמו.הוהגורמים עבורם 

 , ויכללו את הפרטים הבאים:13.1 נשוא סעיף 

 .המכרז ולפחות שנה לפני יום הגשת ,פועלים כיום בפועל הם ביולוגיים אינטנסיביים, המכונים .א
    ו/אוייתם נסתיימה בארץ )בנו ,מק"י שפכים 500כל אחד מהמכונים הינו לספיקה יומית של לפחות   .ב

 .2010לאחר שנת איו"ש(    

 לשביעות רצון המזמין. ותכויות גבוהיההמלצות יציינו כי המכונים הוקמו בא .ג
 שם, תפקיד, ודרכי יצירת קשר. –פרטי איש קשר  .ד
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 ניסיון בהפעלה ואחזקה של מתקני טיפול בשפכים .14

 ההחלשתפעולם ותחזוקתם קנים מת ניש הגשת ההצעה יוםבלהפעיל ולתחזק  על המציע  14.1

 מק"י 500בספיקה יומית של  ביולוגית מכניתהפועלים בשיטה  ,ברציפות  1/1/2018לפחות מיום 

 .לפחות

לצרף במידה והמציע יתקשר עם קבלן משנה לצורך הפעלת ואחזקת המתקן עליו יובהר כי  14.2

קבלן המשנה עם לו שהסכם התקשרות של קבלן המשנה וכן  דותגההתאהעתק של תעודת להצעתו 

את ניסיונו על המציע לפרט ולצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף. כן  ולצורך הוכחת ההתקשרות עמ

כתאות לכך לרבות המלצות, כאמור להלן. המציע לא יוכל להחליף את מויצרף אסקבלן המשנה של 

רשאי להתנגד המזמין יהיה  ללא אישורו מראש ובכתב של המזמין בכל תקופת החוזה.קבלן המשנה 

 לכך מבלי לפרט את נימוקיו.

על המציע לצרף להצעתו לפחות שני אישורים והמלצות לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה  14.3

כל בדבר יכולתו שלו ו/או של קבלן משנה מטעמו בהפעלה ואחזקה של מכונים טיפוליים בהם יופיעו 

 הפרטים והנתונים הבאים: 

בארץ רציפות בשנים  3במשך מכונים  נישכיום ומתחזקים קבלן המשנה מפעילים ו/או המציע  .א

 מק"י לפחות 500בשיטה ביולוגית מכנית וספיקה יומית של  יםפועלה, (מתקבל איו"ש גם)

 לשביעות רצון מזמין התחזוקה.

 

בצוע  תקופת (2) מיקום המכוניםשמות ואת ( 1) את הפרטים הבאים: המלצהביש לציין  .ב

 שמות אנשי הקשר לצורך ביצוע ברורים.( 4)בודה המתוארת, זהות מזמין הע( 3)האחזקה 

 

וכן את ספיקתו היומית הטיפול בשפכים ובבוצה יש לציין בהמלצות את שיטת פעילות מתקן  .ג

 כאמור לעיל. 

 
ההמלצות לאישורים יהיו חתומים ע"י נציג המזמין של המכונים, בין אם הוא עובד המזמין או  .ד

 נותן השירותים.
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 ן המכון ונתכניסיון  .15

כולל ), של המתקן כולו מפורטבעל ניסיון בתכנון  להיותו/או קבלן משנה מטעמו המציע  על 15.1

הפועלים כיום מכונים לטיפול  (2שני )של והנדסה אזרחית( בישראל ו/או באיו"ש תכנון תהליך 

מתכנן , 1/1/2015 -ואשר תוכננו בתקופה המתחילה ב, לפחות מק"י 500בשפכים בספיקה של 

 במכרז זה. המוצעך בתהליסיון יתהליך נדרש להוכיח נה

יובהר כי במידה והמציע יתקשר עם קבלן משנה לצורך תכנון המתקן כאמור לעיל עליו לצרף  15.2

סכם התקשרות עם קבלן עתק הההעתק של תעודת ההתאגדות של קבלן המשנה וכן להצעתו 

נאי הסף. כן על המציע לפרט את המשנה לצורך הוכחת ההתקשרות עימו ולצורך הוכחת עמידתו בת

. המציע 15.3בסעיף  כתאות לכך לרבות המלצות, כאמור להלןמניסיונו של קבלן המשנה ויצרף אס

 לא יוכל להחליף את קבלן המשנה ללא אישורו מראש ובכתב של המזמין בכל תקופת החוזה.

בכתב  ניםמזמימ המלצותי תשעל המציע לצרף להצעתו  עמידתו בתנאי סף זה להוכחת   15.3

ואשר  בתכנון שני מתקנים שבצעמטעמו מתכנן המתקן ו ו/או של סיון שליעל הנ ותהמעידלפחות 

כולל תכנון מפורט תכנן תכנון המציע ו/או המתכנן מטעמו בהמלצות יש לציין כי  .פועלים כיום

ת לשביעו מכונים לטיפול בשפכים 2של  1/1/2010 -בתקופה המתחילה בוהנדסה אזרחית תהליך 

 שמות המזמינים ואנשי קשר. ,מקומם  ,יש לציין את שמות המתקניםכן . רצון המזמין

 איתנות פיננסית 16

מציעים שהיה להם מחזור עסקים כספי )הכנסות לא כולל יכולים להשתתף במכרז אך ורק  16.1

  3,000,000, בשנתיים הקודמות לשנת הכספים בה מתפרסם מכרז זה, בסכום של לפחות שנתי מע"מ(

 לשנה. מיליון(  שלוש) ₪

על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה החשבון שלו בדבר מחזור העסקים כספי )הכנסות  16.2

 (2017-2018)כלומר, השנים  ללא מע"מ( בשנתיים הקודמות לשנת הכספים בה מתפרסם מכרז זה

 קבלן משנה או גורם אחר אלא רק של המציע. לא יתקבל אישור בגין איתנות פיננסית של

    הזכות, לפי שיקול דעתו המזמין שומר לעצמו את על אף האמור, לעיל הינם תנאי סף,  16- 8עיפים ס 17

מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או הבלעדית, לדרוש מכל אחד 

המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של 

רשאי, אך לא חייב, לערוך בדיקות משלו בדבר ע בתנאי הסף שפורטו לעיל. המזמין יהיה המצי

ניסיונו של המציע. תוצאות הבדיקות הנ"ל, אם בכלל תעשנה, תכללנה במסגרת שיקולי המזמין 

 לבחירת הזוכה במכרז.
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 תנאים כלליים
 

 :מסמכי המכרז 18

 

ם ובין אם המדובר בנספחים המכרז כולל את המסמכים הבאים, בין אם הינם מצורפי 18.1

כל ההוראות החלות בנספחים שאינם מצורפים, תקפות וחלות מובהר כי . שאינם מצורפים חיצוניים

על המציע ו/או על מי מטעמו באופן זהה למסמכים המצורפים לתיק המכרז. בחתימת המציע על 

מצורפים למסמכי ההצעה רואים אותו כמי שהשיג לרשותו וקרא בעיון גם את המסמכים שאינם 

 המכרז.

 רשימת מסמכי המכרז: 18.2

  שתיות ביוב )מהדורה אחרונה( המפרט הכללי המנהל לפיתוח ת  כרך א  

 מהמפרט הנ"ל.  3חלק רק   

 

 בכרך 

 דפים( 2שעל מציע להגיש ) מסמכיםטופס רשימת  

 דפים, ימולא ע"י המציע( 2מסמך הצעת מחיר ) 

 טופס ריכוז נתונים מינהליים 

 ה להגשת הצעותהזמנ  

 ,: מבוא, תנאים כלליםלמשתתפים במכרז נוספיםמידע והוראות   

 טופס הצהרת המציע  

 טופס זיהוי המציע  

 תוכנית עבודה תחנות סניקה  

 לביצוע העבודה אומדנים  

 

 ים למט"ש   מיוחד יםמפרט 4חלק 

 הבהרות לכתבי הכמויות 5חלק 

 חוזה מסמכי 6חלק 

 

 גכרך 

 תוכניות ופרטים )כולל סט למכרז( רשימת  9חלק   

 

   מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז  19

 תחולנה על המציע בלבד. הערבות הבנקאית ולרבות ובהשתתפות במכרז   
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   כל כת כל דין. רשום ופעיל בישראל עפ"י הוראועליו להיות תאגיד תאגיד הינו המציע במקרה בו  20

   ככל  המציע לצרף להצעתו העתק של תעודת התאגדות מרשם החברות.שהמציע הינו תאגיד על   

    שהמציע התקשר עם קבלן משנה כאמור בהוראות מכרז זה עליו לצרף גם העתק של תעודת   

 ההתאגדות של קבלן המשנה.  

   תעודה עפ"י חוק העסקאות גופים  מנהל פנקסים כדין ובעל ,עוסק מורשהצריך שיהא המציע  21

   . על המציע לצרף להצעתו 1967 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו   

 ואישור ניכוי מס במקור. אישור ניהול ספרים  

   ו/או לא להחליף את  או המתכנן/והמציע מתחייב שלא לבטל את ההתקשרות עם מי מקבלני המשנה  22

   מקבלני המשנה לביצוע, מכל סיבה שהיא, ללא אישור המזמין מראש ובכתב, הן להחלפה והן מי   

 המחליף.ו/או המתכנן לזהות קבלן המשנה   

    קבלני משנה אשר מתכנן וקבלני משנה אך ורק כבמהלך תקופת ההתקשרות המציע מתחייב להעסיק  23

   מתאים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה. כמו  אושרו מראש בכתב ע"י המזמין ואשר הינם בעלי סיווג  

    כן, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לדרוש בכל עת, ולפי שיקול דעתו   

   כל אחד מקבלני המתכנן והבלעדי והמוחלט וללא צורך לנמק זאת, להורות לקבלן המציע על החלפת   

 י משנה אחרים לשביעות רצונו המלאה.המשנה שפורטו בהצעתו בקבלנ  

 הרות המציעהצ 24

המט"ש את מצב בכוחות עצמו על המציע לבקר באתר המיועד להקמת מכון הטיפול, לבחון  24.1

 , ולהשיג בעצמו ועל וכל דבר אחר הקשור למכרז ולעבודות הנזכרות בו הקרקע, התשתית ,הקיים

 והגשת ההצעה.  המט"ש והאזורחשבונו את כל המידע שדרוש לו לשם הכנת 

על המציע לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתו, ולוודא כי המסמכים מובנים לו  24.2

לא תישמע טענה לאחר  ולוודא שאינם סותרים אחד את השני,  וברורים די הצורך להכנת הצעתו.

יה במכרז כי ליקויים בהפעלת המכון ובעמידה באיכויות הקולחים והבוצה הנדרשים יהזכ

רם בתכנון הבסיסי המובא במכרז ו/או חישוב ו/או ליקוי אחר כלשהוא שמקורו בחישובי מקו

תהליך, תכנית, הנחיות, מפרטים שהינם בבסיס מכרז זה ו/או כל טענה אחרת. כמו כן, לא 

לצורך יצוין כי תישמע כל טענה בדבר אי ידיעת או אי הכרת תנאי מתנאי המכרז, על כל מסמכיו. 

בדיקות איכות שפכים לפני התכנון ולוודא כי איכות השפכים על חשבונו צע זה על המציע לב

ביחס לכל נתון רלוונטי להצעתו, ועל מהמופיע במסמכי המכרז, ו/או פחותה בפועל אינה גרועה 

ככל שימצא בבדיקה כי איכות השפכים גרועה יותר  המזמין לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה.

ן בהתאם, ומובהר כי למציע לא תשולם תוספת כספית כלשהיא מעבר יש לתכנן בפועל את המתק

 לסך האמור בהצעת המחיר שהגיש במסגרת המכרז.

 



 

 

 מכון לטיהור שפכים ליישוב בית אל ואחזקה תכנון, שידרוג, הרחבה, תפעול 
 05.2021 מכרז/חוזה מס'

o  02-6769284, ירושלים, טל': 7העירית   בע"מבלאו מהנדסים  א. f f i c e@b l a u - e ng . c o . i l 

o f f i c e@b l a u - e n g . c o . i l 

 מסמך: 
מכרז מטש בית אל 

5.2021 

 

 165מתוך  20עמוד 

 

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז  24.3

 כי בדק וקרא בעיון את כל מסמכי המכרז ובכלל זאתומסמכי המכרז/חוזה ידועים ונהירים לו, 

הכישורים והיכולות  וכי יש לו את כל הידע,התוכניות, את כל החוזים, המפרטים, נספחים, 

הכל –המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל בכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז

כי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי , וכמפורט במסמכי המכרז/החוזה

 נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו. המציע בגין

כלשהו או בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט  בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל טענה 24.4

 לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. –לפרטים כלשהם מפרטי המכרז 

 הגשת ההצעה 25

 מכרז הנחה על ערך אומדן ההקמה, השדרוג וההרחבה, והנחה על האחזקההינו המכרז  25.1

 עלה.וההפ

האומדן וסעיפיו באים להקל על המציע להכין את ההצעה ותוכן הסעיפים והכמויות אינם מחייבים 

את המזמין. על זוכה במכרז לספק ולבצע את כל הנדרש להרחבה והשידרוג למילוי מטרת המט"ש 

אך מופיעים במסמכי המכרז האחרים ולא , גם אם אינם מופיעים בסעיפי האומדן ,בכמות ובאיכות

. ללא מדידת כמויות או רכיבים וכו'. התשלומים על פי פאושליתעליהם תוספת. העבודה היא תשולם 

 המופיע בלוח התשלומים.

המופיע בדף הנ"ל, לתת הנחה נפרדת להקמה והנחה  פ"י, עדף ההצעה למלא את  ציעעל המ 25.2

 , ולחשב הכל כמופיע בדף ההצעה.לתפעול ואחזקהנפרדת 

שתתף רשאי לנקוב בכמויות אחרות מאלו הנקובות בכתב הכמויות. מובהר בזאת, כי אין המ 25.3

כן נאסר על המשתתף לצרף כתב כמויות משל עצמו ו/או להוסיף ו/או לגרוע מכתב הכמויות -כמו

על המציע לקחת בחשבון, שיתכן שהמופיע  הקיים. אם יעשה כאמור, ייפסלו מסמכי המכרז שהגיש.

 ,מסמכי המכרזושאר ת כל הנדרש לביצוע על פי מטרות המכרז בסעיפים ו/או בכמויות אינו ממצה א

 והוא יהיה חייב לבצעם ללא תוספת תשלום.

על טופס ההצעה רשאי לחתום רק מגיש ההצעה. כאשר מדובר בחברה, רשאי לחתום מי  25.4

 החברה. ה לפי תקנון החברה ובתוספת חותמתשהוסמך לחתום בשם החבר
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 מחירי ההצעה 26

וגם המחיר שיוצע ע"י המציע המתקן שדרוג והרחבת עבור תכנון  האומדן מובהר בזאת, כי 26.1

התפעול מחיר בעבור תקופת  ואחזקה.כולל תפעול  בדקה שנתאת תקופת הרצה ואת גם כולל 

 תפעול, וכל הוצאה שיש להוציא לשם לים והבדיקותקהכימי כולל גם את עלות האנרגיה האחזקהו

 המתקן באופן מלא ושוטף.

זכאי לתוספת תשלום, יהיו ויים שבגינם יהיה המציע הזוכה את כי תוספות ו/או שינמובהר בז 26.2

לשם הוספת נושאים או תפקודים  שאינן מופיעים במסמכי  אך ורק תוספות ו/או שינויים שנדרשו

 אושרו על ידי המזמין מראש ובכתב. ואשר המכרז.

 

 :מסמכים שיש לצרף להצעה

  כאמור לעיל. ךותארי עם חותמת חברה אומדן חתום 26.3

עותק של ספר המכרז )לרבות מסמכי החוזה כל מסמכי תשובות וההבהרות שנשלחו למשתתפים  26.4

 במכרז( כאשר הוא חתום על ידי המציע.

 .פרוטוקול סיור קבלנים חתום ע"י המציע 26.5

   .ערבות להשתתפות במכרז 26.6

 הול ספרים כדין.אישור מרשויות המס או רואה חשבון עפ"י חוק עסקאות וגופים ציבוריים וני 26.7

 אישור עוסק מורשה לצורכי מע"מ.  26.8

 אישור על ניכוי מס במקור. 26.9

 שום מרשם החברות או העמותות, וכןבמידה והמציע חברה או תאגיד יש לצרף תמצית רי 26.10

 אישור עו"ד/רו"ח בדבר אמות מורשי החתימה המוסמכים. 

 המכרז.מסמכי קבלה על רכישת  26.11

    נימשנה ככל שהמציע התקשר עם קבל ניעם קבל םמיהסכהעתקים של תעודות התאגדות ו 26.12

 .גיה ואחזקת המתקןו, טכנולשידרוג, הרחבהבנוגע לתכנון,  משנה  

   הצהרת המציע כי המתקן המוצע על ידו מסוגל להגיע לתוצאה של טיהור השפכים לרמה  26.13

 .צורףמהנדרשת ע"פ הטופס ה  
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 קבלן משנהו/או סיון המציע ינלצה בנוגע ל( מכתבי המ2: שני )( מכתבי המלצה לפחות6)ששה   

   ( מכתבי המלצה נוספים בנוגע לניסיון המציע ו/או קבלן משנה 2שני ) ,ט"שיםמ מטעמו בתכנון           

    של המציע ו/או קבלן המשנה ( מכתבי המלצה נוספים 2ועוד שני )ט"שים מטעמו בהקמת מ   

   מפורט הפרטים ככל מכתבי ההמלצה יכללו את שים. ט"בנוגע לתפעול ולאחזקה של הממטעמו    

 בתנאי הסף.   

 אישור על איתנות פיננסית כמפורט בתנאי הסף של המכרז. 26.14

 לפחות את המפורט  להלן:כללו ימסמכי התכנון שיוגשו יחד עם ההצעה,  26.15

 , דו"ח זה יכלול לפחות אתבשפה העבריתכללי של המתקן המוצע ע"י הקבלן  דו"ח תכנון 26.16

 ים הבאים:הפרק

 .נתוני התכנון הבסיסיים )ספיקות, עומסים וכו'( אשר ישמשו לתכנון 

  ,חישוב כמות הבוצה הנפלטת תיאור מילולי של התהליך המוצע ועקרונותיו, חישוב התהליך

, פרמטרים, קריטריונים, שיטת חישוב, נוסחאות כמויות הכימיקלים הנדרשים לתהליך סוגי

 חישוב וכד'.

 

 טכנית בכתב עפ"י ההנחיות הבאות:תיאור ההצעה ה 

 .תכנית העמדה ראשונית של כל המתקנים של המט"ש, ושל המבנים השונים 

 ,ספיקות  ספיקות ולחצים משאבות,  תרשים זרימה של המערכת כולל נפחים, זמני שהיה

 ולחצים של מפוחים.

  של כמויות הבוצה הנפלטת, ההסמכה, האנרגיה כמות אוויר נדרשת חישובים 

 עומד בדרישות המכרז או  שהוגשכנן מטעם המזמין יהיה מוסמך לקבוע באם דוח התכנון המת

הוועדה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא עומדת בדרישות הנ"ל ולחילופין לדרוש תיקונים  לא.

לפטור  באישור המתכנן מטעם המזמינה כדיאין י בזאת כ מוצהרוהשלמות לפי שיקול דעתה . 

דרישות המכרז , ובכלל זה הפקת קולחין בהתאם לנדרש במסמכי  את הזוכה מעמידה מכלל

 המכרז.

 .מובהר בזאת כי אי מילוי כלל הפרטים המופיעים יכול לפסול את ההצעה 
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 ותוקפה ההצעה הגשת  27

על המציע לדאוג להכניס את את כל מסמכי המכרז יחד עם הערבות להצעה ויחד עם ההצעות    

כ' בתמוז תשפ"א,  משרדי המועצה עד ולא יאוחר מיום במעטפה אחת בתיבת המכרזים שב

 עה שתוגש לאחר מועד זה, מכל סיבה שהיא, תיפסל.הצ . 14:00 שעהב 30/06/2021

לדרוש מהמציעים מועצה תהיה רשאית ה .30.9.21כ"ד בתשרי תשפ"ב, ההצעה תהיה בתוקף עד ליום 

 הוזאת לפי שיקול דעת ,הלהאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת שתקבע על יד

, וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת תהבלעדי

 המזמין לכך.

 

 ערבויות בנקאיות  28

למועצה במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות ערבות בנקאית  אעל הזוכה להמצי - ערבות ביצוע 28.1

המתקן ועד לתום רחבת ושדרוג לה יולהבטחת קיום התחייבויותשמו של בנק ישראלי  אוטונומית על

 למסמכי 6חלק בבנוסח האמור  (פש"ח אל חמשמאתים במילים: ) ₪ 250,000 -סך , עלתקופת הבדק

עד תום תקופת ותעמוד בתוקף תהא בלתי מותנית, הביצוע ערבות  .צוע"(י"ערבות הב )להלן: הסכםה

 פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.לחלט את הערבות באופן מיידי על פי י איהא רשהמזמין הבדק. 

להבטחת קיום התחייבויות המציע בתקופת התפעול ואחזקת המתקן על  - תפעול ואחזקהערבות  28.2

ימים מיום שהודיעה לו המועצה כי בכוונתה לממש את האופציה  14הזוכה להמציא למועצה בתוך 

חתומה ומבוילת כדין,  להתקשרות עמו בתקופת התפעול והאחזקה ערבות בנקאית אוטונומית על שמו,

למסמכי  6בחלק במילים: )מאה ועשרים אלף ש"ח( בנוסח האמור  ₪ 120,000-של בנק ישראלי, על סך

ערבות התפעול תהא אוטונומית ובלתי  שנים.  10לתקופה של  "ערבות התפעול"(. ) להלן:הסכם ה

 צדדית ובלתי מנומקת. לאחר י לחלט את הערבות באופן מיידי על פי פניה חדאמותנית, והמזמין יהא רש

היה והזוכה לא  תשיב המועצה לזוכה את ערבות הבצוע שמסר לידה. והאחזקה קבלת ערבות התפעול

, תהיה המועצה רשאית להשתמש בערבות הביצוע בסכומה המלא התפעול והאחזקהימציא את ערבות 

 .מכך, על כל המשתמע תפעול ואחזקהכערבות 

על הערבות שאמור המציע לצרף להבטחת התחייבויותיו במסגרת שתי הערבויות הללו נוספות  28.3

   המכרז כאמור בתנאי הסף.

שם הנערב בערבות צריך להיות זהה לשם הערבויות כל שלוש במובהר, למען הסר כל ספק, כי  28.4

 המציע.
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 בדיקת ההצעות 29

 יה מההוראות המופיעות בהזמנה האמורה, עלולה לפסול את ההצעה.יכל סט 29.1

בהצעה של המציע, רשאית הרשות להתחשב ביכולת הכספית של המציע ובכושרו בשעת הדיון  29.2

 כאלהסיונו בעבודות יתקו ובנו, כפי שהדבר נבחן בעבודותיו הקודמות וכן בולתכנון וביצוע העבודה

 ובעבודות דומות שבוצעו על ידו, ע"פ המפורט להלן.

מתן הודעה למציע בדבר אין לראות באישור ההצעה ע"י וועדת המכרזים של הרשות/או ל 29.3

 תיכנסזכייתו במכרז משום כריתת חוזה לביצוע העבודה נשוא המכרז, וההתקשרות בין הצדדים 

המועצה תהיה רשאית שלא לחתום על הסכם עם המציע שועדת  לתוקפה רק לאחר חתימת החוזה.

 המכרזים תמליץ עליו מכל סיבה שהיא, ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בגין כך.

 ו כל הצעה שהיא. בידי הרשות לקבלאין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר א 29.4

 את ההצעה כולה או בחלקה. 

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  29.5

מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים רשות התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ה

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

תהיה רשאית לדחות הצעות של קבלנים שעימם הייתה בקשר חוזי לביצוע, ואשר  מועצהה 29.6

או שהתנהגו  מועצהחוב חלוט ל םאו שיש לה לא עמדו בתנאי ההסכם שנכרת עמם מועצהלדעת ה

 כלפיה באופן בלתי ראוי, לפי שיקול דעתה.

וספות ו/או נו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות המועצה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים  29.7

, חוסנו הכלכלי, ציעמה השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את

ו/או  ו/או מסמכיםניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור. לא המציא הקבלן פרטים 

 והמועצה כן, לעשות , ייחשב כמי שסירב הסברים והבהרות ו/או ניתוחים כפי שתבקש המועצה

 תהא רשאית לפסול את הצעתו.

 המזמין רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות בכל עת. 30

 

    היקף הרשות רשאית לבצע את העבודה בשלמותה ו/או בחלקה ו/או להגדיל ו/או להקטין את  31

   למציע כל טענה ותביעה בגין  , מכל סיבה שהיא ומבלי שתהיהמהצעת הקבלן הזוכה 50%העבודות עד   

 כך ומבלי שתהא לו הזכות לקבלת פיצוי ו/או השתתפות בהוצאה כלשהיא.  
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ה לגבי חלק וכאו שלא להכריז על ז -שומרת על זכותה שלא להכריז על זוכה כללמועצה ה 32

מהעבודה ולצאת למכרז חדש לגבי החלק האחר, כן שומרת לעצמה הרשות את הזכות לבטל את 

פרט לתשלום  ,כרת בין הצדדים מכל סיבה ושלא תחויב בתשלום פיצוי כל שהוא בגין כךיוזה שיהח

 חלק היחסי בתמורה המגיעה לקבלן עבור מה שכבר ביצע.

 

המועצה תהיה רשאית, אך לא חייבת, במקרה של הצעות שוות, לקיים תמחור נוסף בין שני  33

יה למציעים להגיש הצעות משופרות, במועד המשתתפים שהגישו הצעות שוות, וזאת בהליך של פני

ועצה.  לחילופין או בנוסף, במקרה כזה תהא המועצה רשאית לשקול כל שיקול המשייקבע על ידי 

 רלבנטי נוסף בבחירת ההצעה הזוכה.

 

מובהר בזאת כי המועצה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם הקבלן אשר יבחר כזוכה במכרז,  34

 ין. לשם שיפור הצעתו, בכפוף לד

 

 מובהר בזאת כי המועצה תהא רשאית לחלק את העבודה בין משתתפים שונים, כפי שתראה 35

לנכון, והיא אינה מתחייבת למסור את העבודה כולה לזוכה אחד מבין המשתתפים במכרז זה. במקרה 

בו המועצה תמסור לביצוע רק חלק של העבודות, המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור 

 נת היקף העבודה, או שינוי כמויות בסעיפים כלשהם.הקט

 

 תנאי תשלום 36

 

המכרז ינוכו מכל חשבון חלקי של  מערך 1.5%דמי ביקורת טיב של מעבדה מאושרת בגובה  36.1

חובת ביקורת טיב חלה  .המציע ללא החזר. סעיף זה הינו סעיף אופציונלי העומד לזכות הרשות

 ת המפרט.על המציע עפ"י מערך בדיקו 

בהתאם להוראות המכרז. רק רו בהתאם להוראות הבאות וישולמו חשבונות יוגשו ויאוש 36.2

 שבוצעו.השידרוג וההרחבה החשבון הסופי ישמש ראיה סופית לשווי עבודות 

המזמין או המנהל מטעמו רשאי לקזז מכל תשלום המגיע לקבלן כל הוצאה שנגרמה לו בגין  36.3

נסות או פיצויים כלפי רשות ממשלתית או צד שלישי אחר. קיזוז מחדל או מעשה של הקבלן, כולל ק

 כאמור לא יגרע מזכויות המזמין המוקנות לו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. 

לא ישולמו הצמדות והתייקרויות מכל לשלבי ההקמה, ההרצה ותפעול בשנת הבדק מובהר כי  36.4

  סוג שהוא.
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 עיתוי הגשת חשבונות, אישורים ותשלומים 37

 

. (4ע"פ לוח הזמנים לביצוע ותשלומים )חלק  שלבכל יגיש חשבונות בתום  הקבלן 37.1

ל להנחת ולחשבונות יצורפו כל המסמכים הדרושים לתעד את ביצוע העבודות המחויבות, הכ

דעתו של המפקח ו/או המזמין. לא נערך החשבון כנדרש, יחזירו המפקח או המזמין  לקבלן 

 וייחשב כלא מוגש. 

צטבר, דהיינו, כל סכום המגיע בגין הקמת המכון יוגשו ויאושרו על בסיס מחשבונות  37.2

לקבלן בחשבון השוטף, ייכלל באופן מצטבר גם בחשבון הבא, ויופחת מהסכום  ההסכם לפי

 הבא. המגיע לקבלן בחשבון

ישולם לאחר קבלת  השידרוג וההרחבה( בגין ביצוע עבודות 100%החשבון הסופי ) 37.3

וכי המט"ש פועל באופן תקין בהתאם למתוכנן ולמסמכי בדק שהסתיימה שנת ה אישור

המכרז. הקבלן יהיה רשאי לקבל את מלוא הסכום אשר יגיע לו בחשבון הסופי בגין עבודות 

ובתנאי שהוא ימציא למזמין ערבות עבור  גמר הרצה , לאחר קבלת תעודת השידרוג וההרחבה

. ות תבקש להתקשר עם הזוכה גם לתקופת האחזקהבמקרה שהרש האחזקתקופת התפעול וה

ימים קלנדריים מיום קבלת אישור המהנדס  60המזמין ישלם את הסכומים המאושרים בתוך 

 .וקבלת המסמכים
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 הבהרות ושינויים 38

 

   אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו  38.1

עליו או אם יהיו למציע שאלות הבהרה וכדו' של  סעיף או פרט כלשהו,  בקשר למובנו המדויק 

    מנהל הפרוייקט בדוא"ל ל להפנותם בכתב בלבד

 יוםלא יאוחר מ    , office@mamaneng.co.il בע"מ , דוא"ל  יהושע במברגר, ממשרד יואל ממן 

 .12:00בשעה  16/6/21בתמוז תשפ"א,  ו'

י"ג בתמוז תשפ"א,  עד יום הצורך, לכל המשתתפים במכרז , במידתבדוא"לתשובות תשלחנה  38.2

כי המכרז, ועל כל מציע לצרף את מסמכי מ. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממס23/6/21

 התשובות להצעה, ולחתום עליהם.

נתנו ילמען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שי 38.3

שנמסרו בכתב  "הבהרות"(: )להלן, ורק שינויים, תשובות ותיקונים למשתתפים במכרז בעל פה

יחייבו את המזמין. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז בדוא"ל 

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

 ר.יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יות

וסוג שהוא, ו/או  המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין 38.4

ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו  לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף

ות שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשוי הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי

 המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.
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 מועד ההתקשרות 39

 המזמין יודיע לזוכה, במכתב רשום, על הזכייה במכרז. 39.1

בקשר  יום ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו 14 תוך 39.2

המתקן עד לתום תקופת הרחבת , שידרוג ולתכנון  עם השתתפותו במכרז בערבות הביצוע

, וימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט בחוזה, לרבות אישור דקהב

 קיום הביטוחים, ויחתום על החוזה.

ו/או כל מסמך כאמור לעיל לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע  39.3

ט רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחל –אחר שנדרש להמציאו תוך המועד האמור

 את ערבותו.

רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה, יודיע  39.4

ויחזיר את הערבות  כתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז,במהמזמין, 

 שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 מסמכי המכרז. 40

שייכיים באופן בלעדי למועצה. מסמכי המכרז נמסרים  )להלן:"מסמכי המכרז"(כל מסמכי ההמכרז 

ובין אם  2.5למציע לשם הכנת הצעה והגשתה, ועליו להחזירם למועצה עד לתאריך הנזכר בסעיף 

 יגיש הצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה שהיא.

 

 1,000 סך של בתמורת תשלום ת הקהל קבל ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות

אשר לא יוחזרו למציע בשום מקרה שהוא. יובהר כי ניתן לשלם את הסך הנ"ל במזומן  ( ₪,ף)אל

 בלבד במשרדי המועצה.

 

 

1.6.21   

 

 

    שי אלון      

 המקומית בית אלראש המועצה     
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 לכבוד
 מ. בית אלמ.

 

 א.ג.נ.

6 

 ציעהצהרת המטופס 

 

 

 "מ_______________________ ת.ז./ח.פ./ח.צ. ______________________הח אני

 מרחוב _______________ מס' _________ עיר _________________ 

 פקס: ________________ טל': _____________________

 מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

לרבות על כל נספחיו וחלקיו נדון, הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שב .1

אשר יזכה במכרז, וכי הבנתי מציע נוסח ההסכם שייחתם עם ההמוקדמות, , תנאי המכרזאת 

את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר 

 העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

 .תנאי המכרזלהשתתפות במכרז כמפורט בהנני מצהיר, כי הנני עומד בתנאי הסף  .2

 הנני מצהיר, מסכים ומתחייב: .3

 בית אל,של מכון לטיהור שפכים  הפעלה, אחזקה, ושידרוג, והרחבהלביצוע עבודות תכנון,  .א

תיפעול המט"ש בזמן  ,ביצוע שינויים זמניים לצורך הפעלת המט"ש בזמן ביצוע העבודות

וכן כל פעולה נלווית שתידרש לצורך ביצוע  (ביצוע העבודות )לא כולל חשמל וכימיקלים

העבודות נשוא המכרז והכל בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז, 

וכפי שיורה מסמכי המכרז יתר בבהסכם, בכתב הכמויות, בתוכניות, במפרט הטכני, 

 (."השירותים" או "העבודות"המזמין )להלן: 

ימים  14המסמכים והאישורים הנדרשים ממני בתוך  לחתום על החוזה ו/או להמציא את כל .ב

מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז. היה ולא אעשה כן, יהיה המזמין רשאי לחלט את ערבות 

המכרז, אשר נמסרה לו על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או 

עמידתי בתנאי המכרז להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם למזמין כתוצאה מאי 

 והחוזה.
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הנני מציע לבצע את העבודות ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה בתמורה  .ג

 . אשר תיקבע על פי הצעתי

כתב הכמויות נחתם על ידי, בתחתית כל אחד מדפיו. הנני מצהיר, כי כתב הכמויות המצורף    .ד

עזר בלבד ואינו משקף את כל העבודות וכי הוא למידע ו מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זו.

והמכרז הוא תכנון ביצוע והפעולות שיש לבצע על מנת להשיג את מטרות המכרז, מאחר 

 .לפי שלבי לוח התשלומיםוהתשלום 

את כל התמורה המגיעה לי בגין ביצוע  תוכולל תסופי ההינ הצעתיהנני מצהיר בזאת, כי  .ה

וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין  העבודות, ובכלל זה כל העלויות וההוצאות,

 ביצוע העבודות.

וכי  בוצעו בפועל בהתאם להוראות המכרזברור לי כי התמורה הינה בהתאם לעבודות אשר י   .ו

ניתן לבטל מרכיבים שלמים בהצעה, ובתנאי שלא ישפיעו על תפקוד המט"ש והשגת 

 התוצאות הנדרשות.

ר בהסכם, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, הנני מצהיר, כי ידוע לי שלמעט האמו   .ז

פי -בשכר עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק על

לא ישנו את  , תוספות תשלומים בשל שינויים רגולטוריים או בלתי צפויים ההסכם

 המחירים הנקובים בכתב הכמויות.

 לגבי הצעתיוט וניתוח מחירים פיר האם אדרש על ידי המועצה, אמציא ל .ח

ציוד, ברור לי כי עליי להעביר למועצה תעודות אחריות שאקבל מיצרנים או ספקים כגון:  .ט

צינורות, חומרי גלם וכל תעודה שהיא. וכי אדאג לכך שתעודות אחריות  אלה יוסבו על שם 

 המועצה.

 ו כל הצעה שהיא. ידוע לי כי המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר א   .י

ידוע לי כי המועצה  שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על  .יא

 כתב הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן.
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כאמור במסמכי כן הנני מצהיר כי באם הצעתי תזכה, אמציא למזמין ערבות בנקאית   .יב

לתנאים הקבועים בהסכם המצורף ואישור על קיום ביטוחים בהתאם להוראות והמכרז 

 למסמכי המכרז.

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

 _______________________   שם המציע: 

 _______________________  :ת.ז/ח.פ./ח.צ.מס' 

 _______________________   טלפון: 

 _______________________       פקס:  

 _______________________   :דואר אלקטרוני 

 _______________________    כתובת: 

 _______________________   תאריך:  

      _______________________  חתימה + חותמת: 
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 במכרז הינו תאגיד  יש למלא את האישור להלן: ציעבמידה והמ

 אישור

 ____ אני הח"מ,__________________________ עו"ד/רו"ח התאגיד ________________

 ח.פ./ח.צ./________________________ מאשר בזאת כי חתימות:

 ____________________________,  -ה"ה ___________________________ ו

 בצרוף חותמת התאגיד מחייבים, עפ"י מסמכי הייסוד של התאגיד, את התאגיד.

 

        _____________________ 

 עו"ד/רו"ח        

 

            כתובתושם המציע ו

      חתימת המציע

        תאריך

        שמו ותפקידו של החתום מטעם המציע
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 טופס זיהוי המציע

 

 . מידע אודות המציע1 

 שם המציע: 1.1 

 כתובת: 1.2 

 טלפון: 1.3 

 פקסימיליה: 1.4 

 מספר החברה: –שם חברה  1.5 

 שום:כתובת משרד ר –שם חברה  1.6 

  

  

 אור החברה:י. ת2 

 

 

 

 

 

 

 

 אור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע:י. ת3
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 . מנהלים נוכחיים של המציע:4

 

שנות ניסיון בהקמה של 

 מכוני טיפול בשפכים

 שם  תפקיד 

     

     

     

     

 

 . אנשי מפתח נוספים של המציע:5

 

ניסיון בהקמה של שנות 

 מכוני טיפול בשפכים

 שם  תפקיד 

     

     

     

     

 

 ח אדם:ו. כ6

 

 סה"כ מספר המועסקים  בתפקיד ניהולי  בתפקיד טכני

     

     

     

     

 

 מבנה, וכן פלט מעודכן מרשם החברות בנוגע לחלוקת הון מניות המציע.-. על המציע לצרף לטופס זה עץ7

 

   

 החתום )שם, תפקיד, חתימה וחותמת(: על

 

       תאריך:
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 תוכנית עבודה תחנות סניקה

 

 פירוט תוכנית העבודה לתחנת סניקה מחולק לפי שבועי, חודשי ושנתי, וכן לפי מיקום תחנה.

 המתקן יועבר לזכיין כפי שהוא. כל שבר או תיקון יהיו באחריותו.

 

 תחנות תוכנית לפי לו"ז 

 

אבן  ישיבה דוד ואדי שנתי חודשי שבועי הפעולה פירוט מס"ד

 פינה

 X   X X X X בדיקת זרמים 1

 X   X X X X הפעלה ידנית 2

 X   X X X X וידוא מכרסמים 3

 X   X X X X בדיקת פורקי אוויר 4

 X   X X X X בדיקת אל חוזר 5

 X   X X X X בדיקת פעילות תקינה 6

בדיקת בור אבנים שאין  7

 הגליש

X   X X X X 

  הובר

   X   X X כניסה אוטומטית 8

   X   X X מעבר הגבבה 9

   X   X X בדיקה שאין גלישה 10

   X   X X מעבר מים בדיזות 11

   X   X X פינויי הגבבה מהדולב 12

  בור

 X   X X X X בדיקת מצב הבור 13

סילוק סמרטוטים  14

 משקעים

X   X X X X 

פים / בדיקת מצו 15

 אולטרפוני

X   X X X X 

 X   X X X X פעילות משאיבות 16

בדיקת מפות מנטרל  17

 ריחות

X   X    

  X   X X Xבדיקת מערכת שידור  18
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 בקרה

הדברת מכרסמים  19

 ועשביה

 X  X X X X 

 X  X X X X  פתיחת וסגירת המגופים 20

      X  ניקוי האל חוזר 21

 X X X X X   לוחחיזוק ברגי החשמל ב 22

 X X X X X   ניקוי ארונות 23

     X   צביעת צנרת 24

    X X   בדיקת מז"ח 25

שאיבה וניקוי הבור עד  26

 לקרקעית

  X X X X X 

טיפול במנטרל ריחות לפי  27

 הוראות היצרן

  X X    

 X X X X X   בדיקת מובילים ושרשרת 28

 X    X  שאיבת בורות רקב 29

לפי 

 ורךצ

X 

2-3 

חודשי

 ם

 X  X X X X  שטיפה הפוכה למשאבות 30

   X X X   שאיבת בור אבנים 31

למלא שמן  –הובר  32

והחלפת מברשות 

וחישוקים לפי הוראות 

 היצרן

  X X X   

 

 הערות:

  .התחנות ימסרו לתפעול ואחריות במצבם הנוכחי, כולל כל הוצאות התפעול, תחזוקת שבר, חשמל ומים
 חשבונות  חשמל חברת חשמל בלבד על המזמין(.  )עלות

  על הזכיין להתקין מערכת התראה )לתחנות שלא קיימות בהן מערכת התראה(. המערכות כוללות: מצב
 חשמל, גלישה, מפלס נמוך שישודר גם לנציג המועצה.

  שעות. 12-24הגעה לתקלה בין 

 .דיווח לנציג המועצה על תקלות וגלישות 

 ה ביצוע פעולות בהתאם לדוח המצ"ב.  דיווח חודשי למועצ 
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 ומט"שסניקה מיקום תחנות 
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 דודמתחם תחנת סניקה 

 

 

 סניקה אבן פינהתחנת מתחם 
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 תחנת סניקה ואדימתחם 

 
 

 תחנת סניקה ישיבה תיכוניתמתחם 
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   4חלק 

 מפרטים מיוחדים
 

 וד, חשמל ובקרה, הפעלה והחזקהעבודות הנדסה אזרחית, אספקה והרכבת צי
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 מוקדמות   -  400פרק 

 

 אתר העבודה   400.01

סרקל" תכנון -מק"י, בשיטת הבוצה המשופעלת באיוור נמשך, "ביו 1,200קיים, בהיקף של  בית אלמט"ש 

. מ"ק ליום. טיפול שניוני 800לערך, המט"ש פועל ומטפל בכ  1999-  2000בשנת   GESוביצוע ע"י חברת 

. המט"ש חייב להמשיך לפעול תוך כדי ביצוע השידרוגים גולשים למאגר ליטוש וממנו לוואדיהקולחין 

והעבודות. כל הפסקה הכרחית תוגש למועצה, ידונו בהכרחיותה, ויפנו לקבלת אישורים. במידה והמציע 

הירוקים. כל  הוא צפוי לקנסות מצד  גורמי האכיפה ,הזוכה, יזרים שפכים או קולחין ללא אישורים

 הקנסות שיגיעו למועצה יוגשו למבצע לתשלום.

  

 תיאור העבודה   400.02

 

ק/יום ממוצע ואיכות מ" 1,700הור לשפכים לכמות ימתקן ט לשידרוג והרחבתמכרז/חוזה זה מתייחס 

אם וצה ובקולחין בהתבטיפול ב ,טיפול שלשוני להזרמה לוואדי( 4/2010קולחים כנדרש בתקנות ועדת ענבר )

 למסמכי המכרז.

 

 הערה  עיקרית

 

( , של מט"ש אשר יעמוד לפחות Turn Keyהמכרז הנו מכרז תכנון בצוע, תפעול ותחזוקה בשיטת מפתח )

 בקריטריונים של טיב הקולחים ביציאה מן המתקן, כפי שמפורט בהמשך.

באופן בלבדי  הינה לכל הפחות, אשר תשיג את התוצאות הנדרשות הוריהטלתהליך המוחלטת האחריות 

 בידי המציע .

 

 אחת . הצעההמציע רשאי להגיש רק 

 

 הפרמטרים לתכנון מפורטים במכרז על פי דרישות משרדי הבריאות והסביבה. פרמטרים    

  -שאינם מפורטים יהיו ברמה של לפחות אלה המצוינים ב          

 

WEF Manual of  Practice  (MOP) 8                                                                                                                                                           

 Wastewater Engineering by Metcalf & Eddy  -וב



 

 

 מכון לטיהור שפכים ליישוב בית אל ואחזקה תכנון, שידרוג, הרחבה, תפעול 
 05.2021 מכרז/חוזה מס'

o  02-6769284, ירושלים, טל': 7העירית   בע"מבלאו מהנדסים  א. f f i c e@b l a u - e ng . c o . i l 

o f f i c e@b l a u - e n g . c o . i l 

 מסמך: 
מכרז מטש בית אל 

5.2021 

 

 165מתוך  42עמוד 

 

 

 

 באופן כללי כוללת העבודה:

 המשך תוך כדיוע עבודות השידרוג והכשרת המט"ש לביצעבודות הכנה תכנון, שידרוג וההרחבה,  .א
ואחזקת והפעלת המט"ש תוך כדי ביצוע העבודות למעט חשמל לותו השוטפת של המט"ש, יעפ

 וכימקלים.

 להרחבת השטח על פי הנדרשעבודות עפר, הדרושות להכשרת משטחי עבודה, חפירה/חציבה ומילוי  .ב
 .צוע המתקנים החדשיםיבל

שוחות למיניהן ונספחיהן , בריאקטורים, במתקן הסחיטה וכו' לטיפול הקדם, שינוייםעבודות בטון  .ג
 )תמיכות ועמודים לתמיכה ועגון וכד'(.

 הספקה, התקנה והפעלת מערכת לטיפול בשפכים, כולל הדרכה למפעילים שייקבעו על ידי .ד
 בשיטת האחראיות הכוללת. –המזמין 

לצורך  אספקת ציוד זמני, זמניים , לרבות ביצוע מתקניםתוך כדי המשך פעולות המט"ש העבודות כל  .ה
כל  .המשך פעולת המט"ש תוך כדי העבודות והפעלתו בחלקים על מנת לעבוד בחלקים אחרים במתקן

בסעיפי המכרז ולא ישולם  יםהתכנון לכל הנדרש לכך כלולהזמני והקבוע, ות ואספקת הציוד דהעבו
 עליהם בנפרד.

ביצוע לוח חשמל פיקוד  חבורים ללוח הפקוד המרכזי,חיבורים הידראולים וחיבורים חשמליים כולל ה  .ו
 ביצוע מערכת התרעות אלחוטיות חדשה. לתפקוד התקין של המתקן.כפי שנדרש  ובקרה חדשים

 חודשים. 3במשך  הרצת המט"ש .ז

 שנים נוספות, אופציה של המזמין בלבד. 15אחזקה ותפעול המט"ש במשך  .ח

חרת שתוטל על המועצה במקרה של הזרמת ביוב גולמי יהיה אחראי בלעדי לכל קנס או ענישה א הקבלן .ט
 .העבודה ביצוע כדי תוך לוואדיאו קולחין 

 תחולת המפרט הכללי     400.03

 

העוסק במפרט  חלקיכללי, –ם מסמכי חוזה והמפרט, הוא כרך א'מפרט מיוחד זה יש לקוראו ולפרשו יחד ע

ביוב )להלן "המפרט הכללי"( , לפיתוח תשתיות בהוצאת המנהל  ומיות,לביצוע עבודות ביוב ברשויות המק

המיוחדת  עם המפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה, הכל כאמור באותו מפרט. וכן אחרונהמהדורה 

ומשרד הבינוי והשיכון על כל פרקיו, בהוצאה האחרונה שלהם )להלן "המפרט בהשתתפות משרד הביטחון 

 הבינמשרדי"( . 
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 תוכניות, המפרטים וכתב הכמויות ; עדיפות בין ממסמכיםהתאמת ה   400.04

 

והאינפורמציות  כי המכרז את כל המידות, הנתוניםעל הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמ

 המובאים בהם.    

בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע 

רורים בעת סיור הקבלנים. פרוטוקול סיור הקבלנים שיופץ לכל המשתתפים במכרז יכלול למזמין ולבקש בי

 תשובות להערות הקבלנים, ויהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

 

אם יהיו סתירות במסמכים ותוכניות שיקבל הקבלן יחד עם צו התחלת העבודה, הוא חייב להודיע מיד 

 חר משבוע ימים לאחר קבלת המסמכים לביצוע.למפקח ולבקש הוראות בכתב, וזאת לא יאו

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתוכניות, יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן 

העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית ; לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש 

 ההתאמות.-בסטיות ובאי

 

של מסמכי החוזה, בכל מקרה של סתירה כמתואר לעיל, רואים את ההוראות   2.7בסעיף  בנוסף לאמור

 לביצוע וכן המחיר כפי שנקבעו לפי המידות והתיאורים:

 

 לצרכי תשלום                                                                                       לצרכי בצוע    

 

 .   כתב הכמויות1                                    מפקחבלן שאושרו ע"י ההק .   תוכניות1

 מפרט מיוחד .   2                                               .   כתב כמויות                                   2

 תכניות.   3                                               .   מפרט מיוחד                                  3

 . מפרט המלת"ב4                                                        . המפרט של המלת"ב4

 .  מפרט הכללי5                                                 .  מפרט כללי                                   5

 תקנים.   .6                                                                                    תקנים         .6

 

 הקודם עדיף על הבא אחריו. 
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 אחריות הקבלן   400.05

 

 , המפרטים,המט"ש הטכנולוגיההוא מכיר את  היודע את מטרת העבודה, כי גוףרואים את הקבלן כ

ובתנאי העבודה של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם  כל יתר הדרישות למיניהןסוגי החומרים ו התקנים,

 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

ידו ועליו להפנות לשלמותם של המתקנים המבוצעים על לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ו

דות וכו', אשר עלולים לגרום במיתוכניות, טעות בתכנון, אי התאמה את תשומת ליבו של המפקח לכל פרט ב

כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות ו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו לכך שהמתכננים לא יפעל

   הכספית והאחרת. 

 

 דיוק וטיב העבודה ; ציוד ואיכות חומרים  400.06

 

בכתב מאת אישור איסור מוחלט לשינויים ללא כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ולפירוטים, תוך  .א

הדבר נזכר במסמכי דרישות התקנים הישראליים בין אם המפקח, באורח מקצועי נכון, ובכפיפות ל

היחידי בקשר לכל שאלה שתתעורר רצונו של המפקח, אשר יהיה הקובע ההסכם ובין אם לאו, ולשביעות 

עבודה תשלמנה כל הוראותיו במשך תקופת ה, טיב העבודה ואופן ביצועה ואשר ביחד לטיב החומרים

ביצוע המפקח המזכרת בסעיף זה תהא המשך הגיוני והכרחי לאשר לא פורט בפרטים. דרישתו של  תיאור

 או בכתב הכמויות.כל עבודה המזכרת במפרט זה 

מותרת סטיה ים, פרט למקרים בהם כל העבודות תבוצענה בדייקנות מלאה ובהתאם לגבהים המתוכננ .ב

המילת"ב. בשום פנים לא מנהל/ מפקח של הפרוייקט בתאום רו ע"י הבגבולות מסויימים ואשר יאוש

סטיה כזו מצטברת  לאורך מקטע לקטע, או לגובה, משכבה לשכבה. הסטיות המותרות תהיינה  תהיה

 כמפורט בסעיפים המתאימים במפרט הכללי. 

תשלום עבור פת ן מינימליות. לא תינתן כל תוסדרישות ההסכם ביחס לטיב העבודות ואיכות החומרים ה .ג

כתמורה כלשהי עבור בון טיב העולה על מינימום הדרוש טיב העולה על המינימום הדרוש. לא יובא בחש

 מימדים שמתחת לדרוש.

חייב חומר תו תקן או סימן השגחה. בכל מקרה הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים הנושאים  .ד

של סימן ההשגחה דרישות של תו התקן או גבוהות מה או מוצר לעמוד בדרישות המפרט גם אם אלו

 המתאימים.

לדרישות המזמין  כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות

 ולדרישות התקנים הישראלים האחרונים.
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מספרם, ביצוע העבודה )סוג הכלים וגילם, על הקבלן לפרט בהצעתו את הציוד שבדעתו להשתמש ל .ה

המפקח לפני התחלת ש בו לביצוע העבודות טעון אישור ונים טכניים וכו'(. כל הציוד אשר הקבלן ישתמנת

כולו או בחלקו(. הציוד אשר לא ל בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח ע

מסוג אשר יאושר חשבונו ויוחלף בציוד אחר סולק מן המקום על ידי הקבלן ועל יאושר על ידי המפקח, י

 ע"י המפקח.

לקבל מאת וש בחומר מסויים, על הקבלן עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימ .ו

דגימות מאותם ו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעת

 החומרים לצורכי בדיקה. 

לשימוש אמתם ה יקבעו את מידת התותוצאותי החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח

העבודה ולסילוקו מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת ה בטיב החומר יבביצוע חוזה זה. כל סטי

 של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן. המיידי

 במכרז, עדל תביעה להארכת משך הבצוע הנקוב הפסקת העבודה תמשך מבלי שתבוא מצד הקבלן כ

 יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.שהקבלן 

הבדיקות הנ"ל מכת שתקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוס

 תחייבנה את שני הצדדים.

 

 תפקידיו וסמכויותיו של "המפקח"   400.07

 

בהתאם  החומרים בקשר לביצוע העבודה,דה והמפקח יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבו .א

חומרים. אישורם של עבודה או -בלן בדבר אילהוראות החוזה, וכן יהא רשאי למסור הודעה לק

עד קבלת ודה, או השימוש באותם החומרים, ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן את אותה העב

 החלטתו של המנהל או המהנדס.

פי לשהי מחובותיו, המוטלות עליו על הקבלן מחובה כהמפקח לא יהא מוסמך לשחרר ולפטור את  .ב

"המבנה" לשהי, העלולה לגרום לאיחור בגמר החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע עבודה כ

הוראה מפורשת א אם כן הוסמך לכך בכתב באמצעות או על שינויים כלשהם בביצוע כל המבנה אל

 של המהנדס.

 כורח הנסיבות, להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו, המהנדס רשאי מזמן לזמן, בהתאם ל .ג

 המוקנות לו כנאמן מטעם המזמין, והודעה בכתב על כך תישלח לקבלן. כל הוראה בכתב, ע"י

 המפקח לקבלן בתחום סמכויותיו שהועברו לו כנ"ל ע"י המהנדס, דינה כדין הוראה שניתנה ע"י 

 המהנדס.
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 האמור בסעיף זה כפוף לתנאים אלה:  .ד

בכך מניעה בעד המהנדס מלפסול את פסל או אישר המפקח כל עבודה או חומר, אין לא  .1

 העבודות או את החומר לאחר מכן, או לא לאשרם, וכן לצוות על הריסה, סילוק את הורדה, 

 ן.ילפי העני

הוא רשאי להביא  יתה דעתו של הקבלן נוחה מכל החלטה שהיא מצד המפקח, יהיהילא ה .2

 דס, שיהא רשאי אז לאשר, לבטל או לשנות את ההחלטה.ין בפני המהניהענאת 

 המועצה רך אישורהמפקח יהא זה אשר יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלן שיוגשו למועצה לצו .ה

 לתשלום.

 ח הקבלןובא כ   400.08

 

בא כוחו המוסמך של  ,  על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:  2.18בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף 

המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי דס אזרחי רשום בפנקס יה "מהנדס האתר" שהוא מהנהקבלן יה

 " בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה.פקח"המ סיון מספיק, לדעתיעל נ)חמש( שנים לפחות וב 5של 

 

 מדידות וסימון   400.09

 

 המדידה הקיימת הינה מדידה שנעשתה לצורך בצוע עבודה זו.  .א

, אלא אם כן עירער לתכנון מפורט של הקבלןהמופיעים בתוכניות הנ"ל, ישמשו כבסיס  כל הגבהים

 יום מצו התחלת העבודה.    14הקבלן על הנתונים תוך 

 בדק ע"י המפקח ואם ימצא שבאמת יש יבמקרה זה על הקבלן לבצע מדידה חוזרת, שת

 דידה החוזרת ביומן תה הבסיס למסמכי החוזה ירשמו נתוני המיהפרשים לגבי המדידה שהי

 .לתכנון המפורטומדידה זו תהיה הבסיס 

 עם רשימת קואורדינטות  P.Iלקשירת הרומים, נקודות .  M.Bלקבלן יימסרו בשטח נקודות . .ב

 של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קשירת רדיוסים, זוויות ומרחקים. כמו כן יימסרו 

 ת מגרשים חדשים באתר. כל הסימונים גבולות החלקות ורשימת קואורדינטות של פינו

 שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.  

גבולות כל ים במידת הצורך. כמו כן יסמן את על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים והמגרש .ג

חות לנקודות האלמנטים הנ"ל. כל זאת יבוצע בהתאם לתוכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבט
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הקבלן וכלולות במחירי ל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כ

 היחידה של הקבלן.

 

או שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות  .ד

 המפקח.מורה לקבלתה ע"י מסירת העבודה הגאובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד ל

סטיה או היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל  .ה

ולשביעות רצונו של ן ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימו-אי

שלא לפי התוכנית,  עבודותהתאמה כנ"ל תבוצענה -ה או אייסטי המפקח. אם כתוצאה משגיאה,

 התיקון תהיה על חשבון הקבלן.שת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת יתקן אותן הקבלן לפי דרי

ביקורות תם של קווים אלה, לאפשר על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מטר .ו

בצד הציר  ןשינוי בסימון. קו ההבטחה יסומ על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או

 ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.

והן על קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה  .ז

מהאמור לעיל יע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להצ

 טעון אישור המפקח.קרה, אופן הבטחת צירים יהיה כל מ)המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(. ב

תהיינה ות ברזל זוית אשר מידותיהן לא את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת חקיקים בסלע או ביתד .ח

כל היתדות  ס"מ. 70 -כנסו לקרקע לעומק של כס"מ. היתדות יו 90ובאורך   4x40x40 -קטנות מ

 ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

בזאת כי כל המדידות והסימונים הינם לצורך טיב ודיוק התכנון והביצוע ולא לצורך חישוב  מובהר .ט

 כמויות שכן כל העבודות כלולות במחיר הפאושלי

ידי שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר  .י

ולרומים וצעה בהתאם למידות ליל שהעבודה בהקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בע

 המתוכננים.

באמצעות ציוד ודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עב .יא

דיוק הסימון התואם יסטומט". המודד יאשר בחתימתו את אופטי "ד-מתאים כולל ציוד אלקטרו

 הנדרשת עפ"י תקנות המדידה. קאת רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיו

יחדש ופינות של המגרשים( הוא   P.Iאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות . .יב

המדידות ך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמ

 לפרצלציה של המגרשים.
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 לי זוית כנדרש בסעיף ח' דלעיל.כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברז

 על הקבלן לבצע בורות גישוש לגילוי קווי חשמל, קווי מים, קווי ביוב וסניקה תת קרקעיים, למדוד .יג

 את   מיקומם וגובהם ולסמנם בתכנית על מנת לא לפגוע בהם.

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .יד

 גבולות החלקות הפרטיות )הפרצלציה( הם המחייבים. –תירה בין קווי מדידה בכל מקרה של ס .טו

 התכנוןמסמכי      400.10

 

הקבלן נדרש להגיש את הצעתו במסגרת  לגבי מערכת הטהור אינם מפורטים. התכנון בחוזהמסמכי   .א

ות לגבי התכנון המפורט לבצוע במכרז/חוזה זה, בהתאם לנתוני התכנון, לקריטריונים ולתנאי הערב

 shopעל הקבלן להכין בעצמו ועל חשבונו את מסמכי התכנון המפורט ) סיון והתוצאות הנדרשות.יהנ

drawings. )  .המזמין יסייע לקבלן ולהכין גרמושקה להיתר בניה, לרבות טיפול בהשגת ההיתר

לא תשולם כל תמורה כספית בגין הכנת  בקבלת האשורים הסופיים של הרשויות המוסמכות.

 תוכניות והטפול בקבלת אשורי הרשויות.ה

 שיוגשו לאשור המזמין יכללו :התכנית מסמכי 

 המוגדרת.יחים שהמתקן יפיק קולחים באיכות חישובים הידראולים וסניטריים סופיים המוכ .1

 תרשים זרימה של המערכת . .2

 תוכניות המתקנים לשלב הפיתוח המלא, לשלבי הביניים )אם יוצעו כאלה( ;    .3

הכספית תתיחס לשלב הראשון המוגדר, עבורו יוגשו תוכניות תנוחה מפורטות )ללא ההצעה  

 פרטי זיון, אם יוצעו מבני בטון( .

 פרוספקטים וספיציפיקציות לציוד, כולל תוכנית חיווט חשמלית. .4

 חישוב אומדן עודף הבוצה השנתי לסילוק מהמתקן. .5

והוצאות כת אנרגיה )לפי מרכיבים( תחשיב ההוצאות השנתיות להפעלה והחזקה, כולל מאזן צרי .6

 האנרגיה .

 נתוני חיבור החשמל הדרוש . .7

השונים כל העבודה, כולל חיבור האלמנטים מילוי כתב הכמויות המפורט עם מחירי יחידה ל .8

 לחשמל.

 שנים . 5  של המתקן המוצע לתקופה של לפחותתיאור מערך התחזוקה פעיל בעל כושר תחזוקה  .9

 גרמושקה להיתר בניה.  .10

 

המשמש ם המעידים שהוא ו/או עובד חברתו לחתימת החוזה עם הקבלן הזוכה, עליו להציג מסמכי .ב

ובטכנולוגיה  הסביבתית.ת בנושא המכרז, בתחום ההנדסה כמנהל הפרויקט הינם בעלי ידע ומיומנו

 המוצעת.
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 של הקבלן. לאישור לרשויות באמצעות המתכנן החומר הטכני שיידרש לבצוע, יוגש .ג

 

 

 

על ידי ע"י הקבלן ועל חשבונו, וייבדקו  (  יוכנוshop drawingsהמפורט ותוכניות העבודה  ) התכנון .ד

 המתכנן לפני הבצוע .

 ועדה המקומית כולל כלוהיתר בניה לבאחריות הקבלן ועל חשבונו להגיש את תוכניות ההגשה ל .ה

 האישורים הנדרשים לכך לקבלת היתר סופי .

כגון : משרד אישורי הרשויות הנדרשים להפעלה  ספק את כלעם מסירת המתקן באחריות הקבלן ל .ו

 הבריאות, איכות הסביבה, כיבוי אש וכו '. 

   לוח זמנים ; לוח תשלומים 400.11

 לוח זמנים .א

 יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מחייב לביצוע  15מפקח תוך האישור הקבלן יגיש ל

יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע סעיף קטן ב', יהיה מותאם לטבלה הרצו"ב בהעבודה. לוח הזמנים 

והוא יקיף את התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, 

שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם 

צאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, כל ההו  .קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב

המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. הלוח יוכן לפי שיטת "גנט" או שיטה 

 העבודה הואאחרת שתאושר ע"י המפקח. לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י הקבלן. משך ביצוע 

 .םחודשי 12
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 תשלומיםזמנים לביצוע ולוח  .ב

לו"ז מצטבר  זמן ביצוע בגמר של מס.

 בחודשים

 אחוז

 מתשלום

סה"כ אחוז 

 מצטבר

   0 0 צו התחלת עבודה 

 לביצוע ואישור התכנון גמר הגשת כל התכנון .1

 בכתב

2 2 5 5 

 20 10 3 1 גמר כל החפירה ועבודות עפר .3

 45 25 5 2 בטוןה גמר ביצוע מבני .4

מכניות והצנרת -גמר כל ההתקנות האלקטרו .5

 וי מים ביוב וקולחים.ורבות מערכות קל

3 8 25 70 

קבלת  סיום כל עבודות הגמר, הבניה והפיתוח .6

 ספר המתקן ואישור להתחלת ההרצה

2 10 15 85 

ה מבחני קבלההרצה וקבלת תוצאות סיום  .7

מוצלחים בדיקות איכות מוצלחות וקבלת 

 קולחים יציבים אישור על 

3 13 10 95 

 

 

 יונות ואישוריםשיר     400.12

שיונות והאישורים ילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, למנהל ולמפקח את כל הר

לביצוע העבודה לפי התוכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של 

חייב לשלם לרשויות את כל שיונות הנ"ל. הקבלן מתיתוכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר

שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו יההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הר

 . עבורם

 

מחלקותיהם( , משרדי רשויות אזוריות ומקומיות )על כל יה ויריכוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה: ע

מע"צ, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז, חברות דלק ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", 

 וגז וכו' וכל גורמי וקציני המטה במנהל האזרחי .

היתר בניה לרבות כל האישורים הנדרשים לקבלת  תקבלטפל בול גרמושקה הגישהכין ולעל הקבלן ל

 שוי עסקים לתקופת אחזקת המתקן.יההיתר )כגון משרד הבריאות(, וכן היתר/ר



 

 

 מכון לטיהור שפכים ליישוב בית אל ואחזקה תכנון, שידרוג, הרחבה, תפעול 
 05.2021 מכרז/חוזה מס'

o  02-6769284, ירושלים, טל': 7העירית   בע"מבלאו מהנדסים  א. f f i c e@b l a u - e ng . c o . i l 

o f f i c e@b l a u - e n g . c o . i l 

 מסמך: 
מכרז מטש בית אל 

5.2021 

 

 165מתוך  51עמוד 

 
 

 תיאום עם גורמים אחרים     400.13 

 

של המפרט הכללי, מובא בזאת לתשומת לב הקבלן, כי במהלך עבודתו יפעלו  2.22בנוסף לאמור בסעיף 

 בשטח הגורמים הבאים:

 ורך זה הקבלן יבצע סידורים מתאימים.צעילות ולבפהמט"ש הקיים שימשיך  א. 

 תנועת כלי הרכב הקבועה והרגילה. ב. 

 יים.מרקם חיים אזרח ג. 

 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, כולל השגת 

ביצוע מתקנים זמניים להמשך עבודת המט"ש תוך כדי ביצוע  כל האישורים הדרושים על פי החוק.

. על הקבלן דרכים עוקפות על חשבונו וכו'השידרוג, סילוק המתקנים הזמניים בתום העבודה, סלילת 

להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית 

להוראות המפקח בכל הקשור לתיאום זה. לא תוכר כל תביעה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה 

 כלשהי בטיב העבודה, ובלוח הזמנים.

 

 בטיחות     400.14

 

 :כללי .א

ן הסר ספק מובהר כי הקבלן אחראי לכל דבר וענין, ולרבות ענין פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח למע

והתקנות על פיה. על מנת למנוע תאונות, מפולות, שריפות וכו' בשטח  1970 –חדש(, התש"ל 

העבודה, הקבלן מתחייב לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים 

 :ד ישים לב לנושאים כדלהלן ובמיוח

מתאריך ימים  7אזורי למשרד העבודה, תוך הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח ה .1

 הוצאת צו התחלת עבודה.

 החזקת פנקס באתר בו תרשמנה תאונות וכו' . .2

הקבלן  מהנדס בצוע ו/או מנהל עבודה שלדעת המזמין אינם מתאימים לתפקידם, יוחלפו ע"י .3

  עור וללא כל דחוי באחרים ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.ער ללא
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 מינוי אחראי לבטיחות .ב

 7תוך בחוק ויודיע על כך למפקח האזורי,הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש  .1

)נוסח חדש(  וף לאמור בפקודת הבטיחות בעבודהימים מקבלת צו התחלת העבודה, הכל כפ

 . 1970תש"ל 

קבלן ודה באתר כולו, כולל כל אדם וכל היה האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבהקבלן י .2

 אחר הנמצא בתוך אתר העבודות.

 האחראי על הבטיחות יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה האחרון לעזוב    .3

 בודותיו.עיינתנו ע"י הקבלן עד לרגע סיום  כך ששרותי הבטיחות –את שטח האתר מטעם הקבלן 

במחירי ורואים את כל הוצאותיו ככלולות  בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן .4

 היחידה השונים בכתב הכמויות.

 

 אמצעי זהירות      400.15

 

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות  .א

נורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד יבעבודות חפירה, הנחת קווי צעבודה, לרבות תאונות הקשורות 

כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת 

ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים 

, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות

מצאותם של בורות, ערימות עפר, פיגומים, ערימות יהציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל ה

חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את 

עפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה כל הבורות והחפירות, ליישר את הערימות וה

מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי 

נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת 

כוח בין התובע או יסכומים אשר יהוו נושא לום אותם הזאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלו

וך או חילוקי התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכס

עות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב הד

לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר  תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אלר, או תביעת פיצויים

ישא באחריות כלשהי בגין נושא יהעבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא 

 זה.
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במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל  .ב

ימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות לה

 הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו :

אם ויש כמות מספקת של חמצן.  לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים .1

 יאוורר כראוי לתא הבקרה, אלא לאחר שהתא יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס 

חמצן בכמות מספקת קו כל הגזים ומובטחת הספקת ניים. רק לאחר שסולבעזרת מאווררים מכ

 תותר הכניסה לתא הבקרה.

שעות לפחות לפי הכללים  24ורור הקו, לתקופה של ומכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם א .2

התאים  ה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשנימכסה השוח, לעבודה בתא בקרה קיים* הבאים: 

נקודת המכסים משני צידי וקיים  לחבור אל ביבמכסה מכסים;  הסמוכים. סה"כ שלושה

 החיבור.

יהיה  ר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה, אלא אם כן יישא .3

 מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

מחליקות. הוא י גבוהים עם סוליות בלתי הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומ .4

יחזיק האיש הנמצא מחוץ , אשר את קצהו החופשי יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל גם

 לשוחה.

 מ'  ישא מסכת גז מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   .5

הבטיחות שוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה ל .6

 הוזכרוו בשימוש באמצעי הבטיחות שהנדרשים ויאומנ

 

 התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח:  .ג

העבודה הנ"ל תבוצע בתיאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט בכל 

האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי ברשת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליו להקפיד על 

הקשורות בכך. על הקבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים  קיום כל התקנות וההוראות

להפסקת המתח. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי 

 נקיטת אמצעי זהירות כנדרש.
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 לצרכי עבודות רשת אספקת מים וחשמל זמניים      400.16

 

 ם וזרם חשמל זמניים וכל הכרוך בזה, תוך התחברות הקבלן יספק ויתקין על חשבונו רשת מי

 ע"י נציג המזמין.מסרנה לקבלן ילרשת המים ולקווי החשמל הקיימים במקום בנקודות שת

לא תשולם כל תוספת עבור תנאי  –על הקבלן לבדוק את הנקודות האלה והמרחק שלהן מאתר העבודה 

זמנית הצריכה להגיע לכל נקודה במקום העבודה  התחברות מיוחדים. כמו כן יספק ויתקין הקבלן תאורה

בה תידרש לשם הוצאה לפועל נכונה של העבודות. הוצאות תצרוכת המים והחשמל תהיינה על חשבון 

 הקבלן והוא ישלם אותן למזמין, לפי מניית מונים, אשר ירכיב על חשבונו.

 

 קרקעיים-נורות ומתקנים תתיצ   400.17

  

 וחשמל. אוויר  ,דלק ,שורתתק ,ביוב, באתר רשת מים

קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים -נורות ומתקנים תתיבשטח העבודה קיימים צ

נורות, הכבלים יחפירות לגילוי הצעל מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.  נורות הנמצאים בתחום עבודתויוהצ

קומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ותיאום והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מי

עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על 

 הקבלן ללא תשלום נוסף.

 

 תנועה על פני כבישים קיימים   400.18

 

הקבלן ללא  על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על

רבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת, יבוצעו באישור מוקדם עבודת בק תשלום נוסף.

ין קיים גם עבור אותו דלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. ובפיקוח של מהנדס הרשת בחב' "בזק". כל התש

ובפיקוח חברת חשמל וכל רבת מתקני חשמל/תאורה. העבודות תבוצענה באישור מוקדם ביצוע עבודות בק

 האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

רבת קווי ביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם הרשות. כל התשלומים בגין עבודות בק

 הנ"ל יחולו על הקבלן.

 מקורות. י מקורות תיעשה לפי דרישת חברת מקורות ותנאיה ובנוכחות מפקח מטעם חברתוחציית קו

 נורות הביוב ימוגנו ע"י שרוולים מתאימים, באזורים הדרושים, לפי המפורט בתוכניות.יצ

קבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקירבת המערכות הנ"ל, הם 

 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 הו.   המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלש
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 מניעת הפרעות     400.19

 

להקים   תחום העבודות, דהיינו השטח בו הקבלן רשאי לבצע את כל פעולותיו, לרכז כליו ומכשיריו,

 מחסנים לאחסון ומבנים עבור פועליו, כמו כן דרכי גישה לשטח זה יסומנו ע"י המפקח.

ם והתנועה הסדירה המתנהלים הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיי

 באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

 כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה 

פגוע במתקנים שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מסוג כל שהוא, לחסום דרכים או ל

קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו' לפי הצורך, 

 ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה. 

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר. הנ"ל 

 פקח. באחריות הקבלן ובאישורו של המ

על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון: 

 משרד התחבורה, המשטרה, עירייה וכו' .

 

 הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא  כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה

 ישולם עבורן בנפרד.

 

 כמו כן לא יוכרו כל תביעות הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.

כל ההוצאות הנובעות מן העובדה שהקבלן יצא מגבולות האתר שנמסרו לו, בין אם ברשות הפיקוח ובין 

לו על הקבלן שהינו אחראי על כך גם כלפי כל צד שלישי שיראה את עצמו נפגע וניזוק מפעולתו אם לא, יחו

 זו של הקבלן.

שעות ביממה לכל  24על הקבלן לדאוג לכך שהדרכים יהיו פתוחים לתנועה במשך כל זמן בצוע העבודה 

 כיוון נסיעה. כן עליו לדאוג לתנועה שוטפת ובטוחה של הולכי הרגל בסביבה.

 

אחריות הקבלן יהיה להציע את השלבים השונים בהעתקת התנועה בהתחשב בעבודותיו הוא, ובעבודות ב

קבלנים אחרים באתר ולהביאם לאשורו מראש של המפקח, ואחר כך לתאם עם מחלקת התנועה, משטרת 

 ישראל, ולקבל אישורם.

 

כוונת תנועה, תשלום האמצעים להבטחת הבטיחות יהיו גדרות בטיחות, שילוט ותמרור, תאורה, ה

בהתאם לדרישות  –למשטרת ישראל עבור שוטרים בשכר, בצוע מעקפים זמניים, פנסים מהבהבים וכיו"ב 

 הרשויות הנוגעות בדבר שפורטו לעיל ותמורתן תיכלל במחיר היחידה של הסעיפים השונים.
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 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים     400.20

 

ועד למסירתו  כל תקופת הביצועונו, בכל האמצעים הדרושים להגן על המבנה במשך הקבלן ינקוט על חשב

גרם ע"י מפולות אדמה, שטפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על ילמפקח, מנזק העלול לה

חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני 

קור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת כל מ

 הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.

 

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

 

תים והן אם לא עשה כן, כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאו

 יתוקן ע"י הקבלן מבלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

 

 סדרי  עדיפויות     400.21

 

הקטעים בו יבוצעו ויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפ

 מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא. וכו' .כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי

 

 משרד שדה     400.22

 

  2.20מ' ובגובה  x 4.00 3.00על הקבלן לספק ולהציב מבנה למפקח, במידות כלליות 

 מ' , עם דלת אחת ושני חלונות שיצויידו במתקני סגירה נאותים ואטומים בפני מים ורוח.

 חשמל.המבנה יכלול: שירותים ומטבחון ויחובר למים, ביוב ו

 הריהוט יכלול: 

 1   160שולחן משרדי בגודל x 80  .ס"מ עם מגירות המצויידות במנעולים ומפתחות 

 8  כסאות 

 1 .ארון פלדה מצוייד במנעול ומפתח 

 לוחות נעיצה לתליית תוכניות 

 מזגן 

המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע. הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה ולניקיונו 

היה על חשבון הקבלן, כל האמור בסעיף זה ית הביצוע. ופתו בחשמל, ותחזוקתו בתקלתאור, יומי-היום

 השלמתה ובאישורו של המפקח. לאחררכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר העבודה המבנה ישאר 
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 יומן  העבודה     400.23

 

 יומן העבודה ינוהל ע"י הקבלן, ובו ירשום כל יום: .א

 לים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם.מספר הפוע .1

 כל החומרים והסחורות שנתקבלו. .2

 רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן באתר, בתור ציון התקדמות בעבודה. .3

 הכנסת והוצאת ציוד המשמש לבניה. .4

 ויר.ומזג הא .5

 בחרות הקבלן המיועדות למפקח אם הוא במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביע .6

 בדרך זו גם אם בחר בשליחת מכתב מיוחד, בנוסף .

שליחת פקח, אם הוא בוחר בדרך זו במקום במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המ .7

 מכתב מיוחד.

  פרטי העבודה .8

 היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח. .9

מנהל  ע"י הקבלן או עבודה ייחתםייעשו רק לפי הרישום ביומן. יומן ה חריגותחשבונות בעד עבודות  .ב

ייעדרו  המוסמך יסרבו לחתום על היומן או העבודה מטעמו וע"י המפקח. באם הקבלן או בא כוחו

 ים ביומן כאילו אושרו ע"י הקבלן.מהאתר, יראו את הרישומ

 עקב סירוב או העדרות מהאתר, רשאילא חתם הקבלן או ב"כ המוסמך על היומן והתמיד בכך אם  .ג

 בכך הפרת תנאי ההסכם. המזמין והמזמין רשאי לראותהמפקח להמליץ בפני 

עותקים: הדף המקורי, עותק עבור המפקח ועותק עבור הקבלן. היומן יימצא  3 -יומן העבודה ינוהל ב .ד

באתר בכל עת ויועמד לרשות המזמין או ב"כ בכל זמן. בגמר העבודה יימסר היומן למפקח לשמירה, 

הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה. בכל מקרה ויעמוד לשם עיון לרשות המזמין ו/או 

 של ספק יקבע ההעתק הנמצא בידי המפקח.

 

 שילוט  לפרוייקט     400.24

 .מ'  x  6.0מ'  4.0-של כבמידות ( שלטי מתכת 2למשך תקופת ביצוע העבודה שני ) –על חשבונו  –הקבלן יציב 

 על גבי השלטים  יופיעו :

 גו" שלו כיזם.שם המזמין וה"לו  -

 הרשות המקומית או יזם משותף נוסף.  -

 מהות הפרוייקט והעבודות המבוצעות.  -

 פרטי הקבלן.  -

 פרטי המתכננים.  -

 פרטי הפיקוח.  -

 פרטי הניהול.  -
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לא ישולם  ידי המפקח.-הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדוייק ייקבעו על

 לטים  אלו  ורואים אותם  כנכללים במחירי העבודות.בנפרד עבור ש

 

 בדיקות  מעבדה     400.25

 

בדיקות מעבדה החלות על הקבלן וכן בדיקות שיידרשו, על מנת לוודא שבצוע העבודה ואיכות החומרים 

שסופקו על ידי הקבלן הינם בהתאם לתקן, יבוצעו על ידי הקבלן בתאום מראש עם המפקח, במעבדה 

 וישולמו על ידי הקבלן.מוסמכת 

הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות ולחייב תמורתם את חשבון 

 הקבלן, מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה כנדרש.

לות במסגרת דמי הבדיקות ההוצאות המפורטות להלן תחולנה על הקבלן בכל מקרה, ולא תיחשבנה ככלו

 :הנ"ל

 (  דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות ההספקה.1

 (  דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'( .2

 (  דמי בדיקות חוזרות שנעשו בגין אי עמידה בטיב הביצוע ו/או באיכות חומרים כנדרש.3

   של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות ההסכם.( דמי בדיקות 4

 ביצוען, מבלי בדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין אתהמזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המע

 כנדרש בסעיפי ההסכם.  יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה  שהשימוש בזכות זו

 

 תעודת  אחריות     400.26

 -ת שיקבל מיצרנים או ספקים כגון בנוסף לאמור בחוזה, יעביר הקבלן למזמין תעודות אחריות וערבו

הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה זרים, משאבות,  וכל תעודה נוספת. תעודות אחריות לצנרת, אבי

 יוסבו למזמין.

 

 קבלת  העבודה     400.27

ה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות העבודה תימסר למפקח בשלמות. מסירת העבוד

 תיקונים במידה וידרשו והכנת תוכניות "לאחר ביצוע" .

חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת הקבלן, 

' "בזק" , ואחרים. אולם, שבעת ביצוע העבודה עשויים להיות באתר נציגי פיקוח עליון של חב' החשמל, חב

אין הוראותיהם מחייבות את  הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין  בשום מקרה

 בנוהלים המקובלים.

 רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן.
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למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י המזמין, מותנית 

קבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה: המועצה האזורית, חב' "בזק" , חב' חשמל וכו' , ב

 וגורמי המנהל האזרחי והצגת מסמכים שיאשרו זאת. 

 

 הפעלת  המערכת     400.28

המערכות על כל חלקיהן תימסרנה לידי המפקח כשהן פועלות בצורה תקינה ומושלמת, באופן אשר ישביע 

 מכל הבחינות. את רצונו

 

 תוכניות  "לאחר ביצוע"     400.29

 

( על גבי דיסקט על רקע המדידה AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו, תוכניות "לאחר ביצוע" )

עליה תועלת התוכנית  שנעשתה לצורך תכנון, הקבלן זכאי לקבל את המדיה הממוחשבת של התכנון רקע.

AS MADE ודד מוסמך, ובה כל המידע.שתוכן ותיחתם במקור על ידי מ 

התוכניות בתנוחה תראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע כולל פני הקרקע בכל אותם 

הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן, וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. התוכניות יכללו את 

נורות וכו', )לאורך יועומקה( הצ המפלסים, מיקומם הסופי ומידותיהן של כל המערכות, )גם קוטר השוחה

ור והשיפוע(. לחלופין רשאי הקבלן לספק, במקום מידע זה יננור, הקוטר, החומר ממנו עשוי הציכל קטע צ

 של הצנרת על גבי התוכניות, חתכי אורך ובהם המידע המבוקש, הכל לשביעות רצון המפקח.

 הבצוע והתכנון. ניםבצבעים שועליהם   HARD COPYסטים  4הקבלן ימסור דיסקט + 

ידי מודד מוסמך, שאינו מודד של הקבלן. הגשת התוכניות -תוכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות על

 היא תנאי הכרחי לקבלת העבודה על ידי המפקח.

המדידה, הכנת התוכניות והדיסקט וכו', יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן  –כל העבודה בסעיף זה 

 בנפרד.

עבורן על ידי מודד מוסמך מטעמו ולקזז  AS MADEשומר לעצמו את הזכות לבצוע תוכניות  המזמין

 . ₪ 12,000 עד מחשבון הקבלן סך של

 

 סילוק פסולת ועודפי עפר     400.30

 

חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח, יסולק אל מחוץ 

 שפיכה מאושרים ע"י רשויות המנהל האזרחי.לשטח האתר, אל מקומות 

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור 

 עבודה זו.

על הקבלן לקבל היתר בניה מן הועדה המקומית לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי רשיון זה. לא 

 תוכר כל תביעה בגין זה.
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 החזרת השטח למצבו הקודם     0.3140

 

בגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את השטח ולהחזירו למצבו הקודם ע"י סילוק כל השיירים 

והפסולת ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו, למלא חפירה, להשלים אספלטים וריצוף כפי שהיו לפני 

 יעות רצונו הגמורה של המפקח.תחילת העבודה, לטשטש את עקבות עבודתו על פני השטח לשב

 

 קבלני משנה     400.32

 

כון, בנושא איסור יתשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והש

"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי שנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים. מסירת עבודה לקבלני מ

, על הקבלנים להעסיק 1988-והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט בהתאם לתקנות ערעור מהימנות

קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה, ואשר  אך ורק

 יאושרו ע"י המזמין.

   

 להלן לשון התקנות:

 

 (   :  קבלן אינו מעביר או מסב את הרשיון לאחר.8) 2תקנה  

 (   :  קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו.9) 2תקנה  

לקבלן אישר חלקו, (  : קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותו או ב11) 2תקנה  

עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין  לנים ; לענין זה לא יראו בהעסקת אינו רשום בפנקס הקב

 עבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע העבודה לאחר.הששכרם משתלם לפי שיעור 

 

 כמויות     400.33

 

מדובר בפרוייקט תכנון ביצוע, אשר המציע אמור לספק את הטכנולוגיה והמתקנים הנדרשים להשגת  

יות אינו מפורט, ומטרתו להקל על הקבלן בהגשת המכרז, אך הוא אינו כולל ומטרות המכרז , כתב הכמ

בון את כל הנדרש כאמור שהמרכיבים, העבודות והציוד הנדרש, על המציע לקחת בח ואינו מפרט את כל

 .ולהוסיף את העלויות להצעתו בהתאם

  



 

 

 מכון לטיהור שפכים ליישוב בית אל ואחזקה תכנון, שידרוג, הרחבה, תפעול 
 05.2021 מכרז/חוזה מס'

o  02-6769284, ירושלים, טל': 7העירית   בע"מבלאו מהנדסים  א. f f i c e@b l a u - e ng . c o . i l 

o f f i c e@b l a u - e n g . c o . i l 

 מסמך: 
מכרז מטש בית אל 

5.2021 

 

 165מתוך  61עמוד 

 
 הובלות     400.34

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב  

ך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הכמויות ; לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתו

 הקבלן לתשלום עבור הובלה.

 

 שינויים בהיקף החוזה     400.35

   למזמין יש זכות לבטל מכלולים ובמקרה זה הערך שיופחת משכר הקבלן יהיה המחיר המופיע באומדן 

, יהיה מסמכי המכרז השוניםבבהפחתת ההנחה. במידה וידרשו מהקבלן עבודות נוספות שאינן מופיעות 

. במידה 14%עליו לבצע אותם  והתשלום עליהן יהיה ע"פ מחירון דקל ללא תוספות כלשהן ובהנחה של 

מחיר , שיאושר ע"י  ניתוחואין לעבודות שידרשו מחירים במחירון דקל , הסכום שישולם יהיה ע"פ 

 המפקח.

 

 תנאי עבודה     400.36

   לפי כל חוקי  ל פועלים שומרים או כל עובד אחרהעובדים בעבודה זו, כול הקבלן מתחייב להעסיק את כל 

 העבודה התקפים ובתנאים הקבועים בחוקים אלה , לרבות תנאי שכר, פנסיוניות או כל זכות אחרת.

  

 שמירה ובטחון  400.37

 .בית אל רבש"צ הקבלן מתחייב לשמירה באתר על חשבונו במשך כל ביצוע הפרויקט, ע"פ הנחיות    

 

 ביטוחים  400.38

את אתר  למסמכי ההסכם, 6.10מסמך  6בחלק על הקבלן לבטח על חשבונו בפוליסות ביטוח האמורות  

 העבודה וכל הציוד הנמצא בו וכן בטוח צד ג'.

 

 

 

 

 

 

      חתימת הקבלן:                                                                       
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 תכנון ביצועבשיטת  דרוג והרחבהש –קן מכני לטפול בשפכים מת   401

 

 נתוני תכנון –כללי  401.01

 

 אורית.  1

מ"ק  1,700 -מתוכנן לספיקה יומית של כ בית אלמכון הטיפול בשפכים של הישוב דרוג והרחבת ש

ויופנו  )ע"פ ועדת ענבר שלישוניתהשפכים מגיעים בגרביטציה, הקולחים שיופקו יהיו באיכות  ליום

 לבריכת ליטוש קיימת, תיסחט ותסולק לאתר מורשה.

 

 כמות ואיכות שפכים גולמיים.  2 

 יה והן כאיכויות שפכים גולמיים.יהמידע להלן הוא בגדר הנחות תכנון הן כתחזיות אוכלוס      

               

 ספיקה  שנה

 ממוצעת

 מ"ק/ יום

 ספיקה

 מירבית

 מ"ק/ש

 140 900 הווה

 230 1,700 אפיתוח מל

 

 טבלת איכות שפכים:

 1,000 צח"כ

 360 צח"ב

 350 מוצקים מרחפים

 80 חנקן כללי

 60 אמוניה

 14 זרחן

 40 שומנים

 

מאחר ומגיעים שפכים גם ממחנות צה"ל וייתכן ויהיו ערכים גבוהים יותר בייחוד בצח"כ , האמוניה והזרחן, ועל 
 .20% -ול, ולתכנן לערכים גבוהים בהקבלן להתחשב בכך בתכנון, בהצעה ובתיפע
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  שלישונית להזרמה לוואדיהנדרשת תהיה  (1מירבית )איכות קולחים א'.  3

          

 מג/ל  70       צח"כ                          

 מג/ל  10  צח"ב                                                                     

 מג/ל  10   מוצקים מרחפים                                                                            

 מג/ל  TKN                                                    10חנקן כללי                            

  מג/ל  1.5                אמוניה 

 מג/ל   1 י                                                              זרחן כלל                          

 מ"ל                            100 -יח'  ב 10 -פחות מ MPN                      -קולי צואתי     

 מג/ל  0.05     *   חמצן מומס                                                                              

 מג/ל  1  כלור נותר                                                                                       

 עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה ההגדרה 

 ושהיה במיכל מגע מלגל"ל 9 -לאחר הכלרה ל *

 איכות בוצהב'.  3

 

 לפחות תאוכסן במיכל סגור ותפונה לאתר מורשה. 18% -22%בוצה סחוטה  – בוצה מיוצבת

 

אחריות -על הקבלן להציע מערכת שתשיג לפחות את איכות הקולחים המצוינת לעיל   הערה חשובה

במיוחד בנושא הבטחת  ובקרת הטיב, בכל הנוגע לפרויקט כולו, אך  סופית ומוחלטת חלה על הקבלן

(performance.כפי שפורט ,) 

דומים מבחינה בתנאי שהם ע כל תכנון ו/או תכנונים אחרים, שונים מן המוצג, הקבלן רשאי להצי

להנחת דעתו של המתכנן, ועומדים בכל שאר תנאי  הטכנולוגיות המותרות מארבעתטכנולוגית לאחת 

הליכי( כפי שמוגשים ת-הידראולי-רוט טכני )תכנוניירמת פבאותה  סף של המכרז. ההגשה תהיהה

גם לגבי תכנונים אחרים, כמו לגבי התכנון המופיע במכרז, עליו המצורפים. מוקדמים התכנונים ה

 , לאשור המזמין. shop drawingsלהגיש חישובים מלאים ומסמכים סופיים לבצוע, 

 בנוסף, ומשרד הבריאות המקומית בית אלהמועצה מודגש שעל הקבלן לקבל את האישור המפורש של 

 .שיונות, אשורים והיתרים ילר
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  )מנחה( הנדרשתכנון ה   01.024

 

 ניטריפיקציה ודה ניטריפיקציה ביולוגיתטיפול שלישוני כולל  באחת מהשיטות המצוינותשיטת הטיפול בשפכים 

 מ"ק/יממה. 1,700ן לביצוע מיידי לספיקה יומית של תכנו,  והרחקת זרחן

גרוסת, אמצעי מדידת שמנים ומלכודת , מ"מ 3 דחסן-מסנןמ"מ עם דחסן ולאחריו  10מסנן גס פול קדם :  יט  -

   השפכים 

 מק"ש. 350מק"י,  2,600טיפול קדם יותאם לספיקה של  ויסות.ולאחר ה    

 מ"ק. 1,700ומחולקת לשניים בנפח כולל  שפכים מאווררת מחירום בריכת ויסות  -

 בטכנולוגיה המוצעת.יאקטור הסבת הריאקטור לר  -

 תפקוד אחר על פי הנדרש בטכנולוגיה המוצעת.או הפיכתו לתא ב שיקום המשקע  -

 מ"ק 230, תאי בוצה בנפח מינימלי וסחיטת בוצהייצוב אירובי והסמכת בוצה   -

 שהיה בתא מגע ונידופם.הכלרת הקולחין   -

    כשל טכני ולמתן התראות אלחוטיות על באופן אוטומטי לחלוטין  כולו בקרה להפעלת המט"שפיקוד מערכת   -

 כניסת אנשים שאינם מורשים לחצר המכון. מפלסי גלישת  חרום., יודבצ     

 

 ( .unit operations.    כמות יחידות תפעוליות )1

 

 יחידה אחת. –קדם טיפול   -

 . יחידה אחת )מחולקת לשניים( –מות בריכת ויסות זרי  -

 מחולק לשניים כולל תאים אנאיירובים. –ריאקטור ביולוגי   -

  .לשידרוג הגורףקיים  –ני  משקע שניו  -

 .מק"ש עם סככה 80 -ל מכלול אחד  -הכלרה  טיפול שלישוני ו מערכת  -

 יחידה אחת. –ייצוב והסמכת בוצה בריאקטור אירובי   -

 .1%מק"ש בריכוז  20לספיקה של  מערכת סחיטת בוצה  -

 מערכות פיקוד, בקרה והתרעות לכל המתקן. -

 ים, הגלישה אל בריכת הקולחין.מכל מיכל ממנו שואבגלישה  -
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 .    רשימת מבנים עיקריים לאספקה2

 רשימת מבנים עיקריים לאספקה -טבלה 

 מס'  אזור/ מס'

 יחידות

 הערות מרי מבנהוח נתונים טכניים

 טיפול קדם .1

 

   קיים 1 תא מלכודת אבנים

 10, חורים  RO9דוגמת  1 מגוב מכני משולב ודחסן

 350מ"מ. לספיקה של 

 ק"שמ

 ניארוסטה,  

 304, גוף 316רשת 

מערכת משאבות הזנה 

 ראשונות

 מ'  15מק"ש,  80 2

 יפעלו במקביל.

יוצבו על תא שאיבה קיים יכללו  בורגיות

פירוק המשאבות הקיימות, כולל 

ומד  מערכת מגופים ושסתומים

 .מים

 מפריד גבבה, מבנה משולב

, ממיין, לוכד תמפריד גרוס

 שומן

 350ולמי ספיקת ביוב ג 1

,   RO5דוגמת  מק"ש

 מ"מ. 3הפרדת גבבה 

ניארוסטה 

304 

 0.2מגרגירים  90%מפריד גרוסת 

הפרדת שמנים ושומנים מ"מ , 

יוצב על עמודים  גורף שמנים. עם 

ויכלול מערכות כניסה, יציאה 

 וחלוקה לתאי הוויסות

פח עם צביעה   מ"ק 8 מיכל  3 מיכל לגבבה וגרוסת

 חרושתית

"י המועצה יוצב על דגם מאושר ע

 משטח בטון מנוקז.

יוצב על משטח בטון עם ניקוז  פוליאתילן מ"ק 5 1 מיכל שמנים מורחקים

 מים.

 מיכל ויסות  1.3

 שפכים וחירום

מ"ק מחולק  230 -נפח 1

 לשניים.

לול מערכת עירבול וחיבור יכ 

מדרגות, פודסטים , למשאבות

 , ניתן לשלב עם הקיים.ומעקות

וורטקס עם מעבר  טבולות,  2 במיכל וויסותמשאבות  1.4

פליגט מ"מ לפחות, או   65

 מ' 10מק"ש,   N 36דגם 

יופעלו בבקרת כמות ממד המים  

 ובגיבוי מצופים.

צנרת, מגופים  1.5

 ושסתומים

  על פי הנדרש  
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 מס'  אזור/ מס'

 יחידות

 הערות חמרי מבנה נתונים טכניים

 . טיפול ביולוגי2

 –ל ביולוגי טיפו 2.1

 ראקטורים

ישודרג ריאקטור קיים,  1

עם מחיצות בטון  ויוסב

ומתקנים ע"פ הטכנולוגיה 

 המוצעת.

יכלול פירוק מתקנים קיימים,  בטון יצוק

שינויים בכניסה וביציאה, הרכבת 

, ביצוע או ממברנות מצעים

על  ועם מתקנים זמניים, בשלבים

תוך  מנת להמשיך עבודת המט"ש

 כדי השידרוג

 או להסבה. קיים,  לשידרוג 1 משקע שניוני 2.2

 

שינוי במתקני הכניסה והצנרת  

מהריאקטורים, וביציאה לתא 

 הקולחין.

 1. לפחות 2על פי תכנון  3 ודיפיוזרים מפוחים 2.3

לבוצה נוסף  1-רזרווי, ו

 ויסות

 יכלול גם את הצנרת הדרושה 

 והאביזרים.

בכל תא אנוכסי בתאי  6 מערבלים 2.4

 יסותוו

 לפי תכנון עם מערכת הרמה. 

סחרור בוצה ושיחרור בוצה   סיחרור בוצה

באמצעות איירליפט 

100%-50% 

  

באמצעות משאבות טבולות   סיחרור פנימי

 או איירליפט

  

מק"ש, משאבות  70  משאבות הזנה בתא איזון

טבולות אחת בכל תא, 

 יפעלו על פי מד מים.

  



 מועצה מקומית בית  

 

 

 מס'  אזור/ מס'

 יחידות

 הערות חמרי מבנה ונים טכנייםנת

     שלישוני. טיפול 3

מערכת אוטומטית, מהירות   סינון חול 3.1

מ' לשעה, שטיפות  10עד 

דודים.  2אוטומטיות, לפחות 

 מק"ש 80התכנון לפי 

תכלול מסנן מקדים, הוספת  

קואגולנט, מפוח ו/או מדחס להרחפת 

 המצע לפני שטיפה אל המבנה. 

כולל מיכל במעצרה  שיספיק לחודש   מק"ש 80כנן לפי יתו 1 הכלרה 3.2

 מ"ק ליום 1,700לפי 

משאבות בתא קולחין  3.3

 ראשון

, עם מ' 35מק"ש,  80טבולות  2

 ממירי תדר

יופעלו באמצעות מד אולטרה סוני או  

 מצופים.

פיברגלס על  מ"ק נטו 100 1 מיכל מגע

 משטח בטון.

כניסה תחתית גלישה מלמעלה לכן 

להיות יותר גבוה ממיכל צריך 

 השני הקולחין

מדי עכירות  2על פי תקנות   בקרה

רציפים, מד כלור רצוף, 

שנים,  7שמירת נתונים 

 בקרה על משאבות הזנה.

  

ודרישות משרד  על פי תקנות  בדיקות רצופות ושמורות.  איכות קולחין בדיקות 3.4

 הבריאות.

כולל שמירת    ריכוז כלור ועכירות

 נתונים.

   יהיה במקום הסלקטור 1 תא קולחין ראשון 3.5

     . טיפול בבוצה4

ע"פ תכנון, יכלול גם הסמכה  1 תא ייצוב בוצה 4.1

 גרוויטציונית .

 ומפוח מיוחד. דיפיוזרים, כולל צנרת בטון

על פי תכנון צנטריפוגה או  1 סחיטת בוצה 4.2

 אחר, כולל התאמת הרמפה.

 

תכלול גם מערכת הזרקת  

ואגולנטים, מיכל בוצה מתאים ק

 8לרמסע, יתוכנן לעבודה מקסימום 

 מק"ש לפחות ביום. 20שעות, 

 משטח למכולת  4.3

 בוצה סחוטה

 מ"ר 30 -בהערכה 1

 

 כולל פסי פלדה בבטון 

 לגלגלי מכולה

שוחת ניקוזים למי  4.4

 הסמכת בוצה

  1-שוחה מבטון נפח רטוב כ 2÷1

 קיים -מ"ק 

ם את כל מי באם לא ניתן להזרי 

 2הניקוז אל תא ניקוז אחד יסופקו 

 תאי ניקוז.



 מועצה מקומית בית  

 

 

 
 מס'  אזור/ מס'

 יחידות

 הערות חמרי מבנה נתונים טכניים

 חשמל.5

מערכת חשמל, פיקוד  5.1

ובקרה + תאורה והתרעות 

 אלחוטיות

מערכת חדשה ע"פ מסמכי  קומפ'

 המכרז וע"פ הנדרש.

תכלול את כל מרכיבי המט"ש  

חין, מערכות התרעה וסילוק הקול

ע"י חברת אקווה או ע"פ החלטת 

 המועצה.

קיים, יותאם למערכת גנרטור  1 גנרטור חירום 5.2

 החדשה.
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   תיאור יחידות הטיפול .402

 

 כללי                                

 תכנון חלופי במידה ויוגש, יעמוד בקריטריונים ובפרמטרים המפורטים כדלקמן:

 

 לכל החלופות –טיפול קדם  .1

 ביצוע ע"פ תכנון מצורף, תורשה חלופה:

 מ"מ. 700, קוטר מק"ש 350מ"מ יתוכנן ל  RO9 ,10מסנן דחסן דוגמת  -

 מ"מ. 8גבבה  R05מערכת משולבת  -

 מלכודת גרוסת אינטגרלית, וגריפה והרחקת שמנים ושומנים עם גורף שמנים, תא    מערכת -

 מק"ש. 350או ש"ע יתוכנן  RO5דגם  HUBERק מנוקז, תוצרת חב' מ" 5שמנים ומיכל חיצוני   

 עם מגלש/סגר ידני, מגוב ידני וגלישת חירום מעל המגוב ומצוףלמסנן דחסן תעלת גלישה/עוקפת  -

 התראה למצב חירום.     

 בריכת בטון תת קרקעית למתקן המשולב עם ניקוז עד לבריכת הליטוש. -

 נקודת מים למסנן דחסן. -

 

 חירום - ריכת ויסותב .2

 וחירום למקרה שהמט"ש מושבת.ות שפכים גולמיים וזרמים חוזרים ויס    -

פול, לפני הבריכה יותקן תא פילוג, צנרת בריכת בטון עם עוקת שאיבה, מחולקת לשניים לצרכי טי -

 גלישה, מעקות, משטחי דריכה, מדרגות עליה.

יורכב מונה מים, אלקטרו  על כל אחדקה נפרדים, וי סניומשאבות טבולות לביוב גולמי עם שני ק -

לכל משאבה שסתום אל חוזר לביוב ומגוף, המשאבות יפוקדו ע"י מד  מגנטי לבקרה על המשאבות.

 ספיקה ממוצעת.השפכים כך שיעבירו 

 קורת הרמה. -

 אולטרה סוני והפעלה בכל תא.בקרת מפלס ע"י חיישן  -

 הטיפול בבוצה . הספקת אויר ע"י מפוח נפרד של מערכת -

 , מצוף התראה למצב חירום .לבריכת הליטושגלישת חרום  -

 מערבלים. 2 -
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 ריאקטור אירובי  .3

    MBBRאו תאי וויסות , תאי בוצה ותא קולחין  2לטיהור בבוצה משופעלת בשני מודולים כולל קיים, יוסב  

 , שיטת פלואנס.או ממברנותע"י קירות בטון והרכבת מצעים   

 

  שיקוע שניוני אגני  .4

 .ש צורך לשפץ את המגובים והמגלשיםאגן קיים, י 

 

 בריכת ייצוב והסמכת בוצה .5

 במסגרת הריאקטור הקיים או בניית חדש. -

 ערבול ואיוור על ידי מפזרי אויר המותקנים על תחתית הבריכה, או שיטה אחרת שתאושר.    -

. גלישת חירום ושלושה מגופים להגלשת  וי סניקה מכל אגן שיקוע בנפרדוכניסת בוצה עודפת בק -

 מי ציפה .

 קיים. –ס"מ  50גלישת מי ציפה בשלושה קוים עם מגופים במפלסים כל  -

 מוצא מי ציפה דרך שוחת בדיקות עם קו ניקוז לתחנת שאיבת ניקוזים . -

 למערכת סחיטת בוצה.בעתודה( וקו סניקה  1 -בעבודה ו 1משאבות בוצה מיוצבת )   - 

 קו גלישת חירום לבריכת ויסות .   - 

 מ"ק עם צנטריפוגה או שיטה אחרת שתתקבל    200 -, אך לא פחות מנפח על פי תכנון  - 

 כולל אוטומציה מלאה ומתקני הרמה.      

 בוצה. סחיטתמתקן   - 

 מק"ש עם סככה. 80 -ל טיפול שלישוני  - 

 

 הכלרהטיפול שלישוני ו מערכת  .6

 אוטומטית, משאבות הזנה, כל המערכת תכלול מבנה. מסנני חול עם שטיפה  -

 מ"ק. 20מ"ק, מיכל קולחין ראשוני קיים בריאקטור ,  100מיכל מגע   -

 משאבת מינון, מיכל כלור במעצרה מוגן שמש.  -

 מפוקדת ע"פ מי המים בכניסה.תהיה  משאבת כלור  -

 סככה. -

 שרדי הבריאות והגנת הסביבה.מערכת בדיקות כלור ועכירות רציפים על פי הוראות מ -

 הגלשה לבריכת הליטוש הקיימת. -



 

 

 מכון לטיהור שפכים ליישוב בית אל ואחזקה תכנון, שידרוג, הרחבה, תפעול 
 05.2021 מכרז/חוזה מס'

o  02-6769284, ירושלים, טל': 7העירית   בע"מבלאו מהנדסים  א. f f i c e@b l a u - e ng . c o . i l 

o f f i c e@b l a u - e n g . c o . i l 

 מסמך: 
מכרז מטש בית אל 

5.2021 

 

 165מתוך  71עמוד 

 

 

 

 פיקוד ובקרה .7

בקרה של כל מערכת משנה בנפרד ותוכל להעביר התראות בשידור  במעגלמערכת פיקוד ובקרה תתמקד 

 אלחוטי למוקד של המזמין וביפרים לאנשי תפעול לתגובות מיידיות .

 (RESETביטול תקלות )ים חיונים, ביצוע מערכת הבקרה תאפשר תפעול מרחוק של מתקנ

 

 מערכת התראות אלחוטיות .8

 שעות ביממה והמפעיל יבקר במקום  24יש להתחשב בכך שהמתקן לא יהיה מאוייש 

 פעמים בשבוע. 2-3בתדירות של 

 של פעולת המכון ואפשרות שינוי   on lineמערכת הבקרה חייבת לאפשר תמונה 

מצלמות עם חיישני תנועה המתריעות על חדירת לא מורשה  4לפחות , לכן תכלול פרמטרים תפעוליים 

 לחצר.

 המקומית. מערכת הבקרה תהיה תואמת התשתית של המועצה     -

 מערכת בקר המסוגלת לשדר למוקד של המזמין. -

לפעולה ברשת "חיונית", הכולל שני חריצים לכרטיסים שיאושר ע"י המועצה בקר אלחוטי דגם  -

 עתידיים.

 וללה ומתקן גיבוי.ס -

 רזרווה 25%על פי הנדרש עם  .D/IP 16כרטיסים  -

 כתיבת תוכנה, התקנה והפעלה. -

מצאת תראות שונות מהתחנה אל יחידת התראה ניידת "ביפר" הנה להעברה אלחוטית שליחידה  -

 התרעות. 16, ולפחות אצל המפעיל עם כיתוב בעברית וקליטת הוראות פיקוד

 )על פי הצורך( אנטנה כיוונית. כבל הזנה, תורן, -

 חודשים. 12 -תשלום דמי שימוש ואחזקה לתשתית "ביפר" ו"חיונית" ל -

 

 מערכת מיגון לפריצות .9

 מערכת מיגון היקפית.  -

 מצלמות עם שידור  ישיר לניידים של    4מגענים לדלתות, מערכת מערכת מיגון למבנה מרכזי,  -

 המפעילים.    

 ים.מערכת מיגון שער   -

 מערכת המיגון תחובר למערכת האלחוטית.  -
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 מיכשור .10

     על קו  אלקטרו מגנטי ל קו סניקת השפכים ממיכל הוויסות, ומד מיםמד ספיקה אלקטרו מגנטי ע   -

 הקולחין.     

 )לפני ואחרי הטיפול השלישוני( מד עכירות רציף על קו הקולחים.   -

 .מד כלור נותר רציף על קו הקולחים   -

 , בריאקטור.ופיקוד על המופחיםרציף  אופטי עם ניקוי עצמי בזרם אוויר ' DOמד חמצן מומס '   -

 בבריכת ויסות ואיגום הקולחים. אולטרה סוניפלס מ מד   -

 

 אינסטלציית חשמל .11

כל אינסטלציית החשמל כלולה במחירי היחידה האחרים, והיא כוללת חפירות שרוולי קוברה, סרטי 

 כבלים וכל הנדרש. ד חול, סולמות להנחתסימון, ריפו

 קצות שרוולים ימולאו בפוליאתילן למניעת כניסת עכברים.
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 עבודות עפר 403

 

מפרט כללי לעבודות עפר ואופני מדידה של הוועדה הבין  - 01על הקבלן להתייחס לפרק  403.01

 משרדית.

 

עבודה מסביבן והחזרת השטח לקדמותו, עבודות חפירה ואיתור של תשתיות, הטיפול בהן,      403.02

 כלולים בכתבי הכמויות ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

 

סילוק פסולת החפירה יהיה באחריות בלעדית של הקבלן ויעדה יהיה אתר פסלות מאושר ע"י     403.03

 הרשויות. לא ישולם לקבלן עבור עבודה זו בנפרד.

 

 במפרט הכללי.  010224קעיים ובריכות יבוצעו ע"פ סעיף קר-עבודות החפירה למבנים תת    403.04

   ערך לעבודה מתחת למפלס מי התהום ילמרות שאין עדות למי תהום באתר, נדרש הקבלן לה   403.05

 .)אם יהיו(, ועבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד   
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 עבודות בטון      404

 

 (302.2' סוגי הבטון )כרך א 404.01

בתנאי בקרה טובים לפי הדרוש לבטון לבריכות מסוג בטונל  40 -בטון מזוין בבריכות יהיה ב

 אגירה. 

 הבטון יושם באמצעות הרעדה )ויברציה( לא תתקבל כל סוג של סגרגציה.

 

 (302.5תבניות לקירות )כרך א'  404.02

"ויזה פורם" עם ציפוי וגמת  מסגרות פלדה, תעשייתיות, דהתבניות בשני צידי הקירות יהיו מ 

פורמייקה המחוברות יחד ליצירת משטחים חלקים לחלוטין, הקשורים יחד באמצעות 

 "ברגים" או "סכינים" המבטיחים תבנית קשיחה, ישרה ואטומה.

מ"מ מפני הבטון  40במידה וקשירת התבניות תהיה עם "סכינים". הם יחתכו בעומק של  

 סף הדבקה ועבידות.והחריץ ימולא בטיט מלט עם מו

 תפרים בין התבניות יושחזו עד לקבלת פני בטון חלקים לחלוטין. 

 

 כיסוי ברזל הזיון 404.03

 ס"מ 5  -פני בטון בצד המים  

 ס"מ 3  -פני בטון בצד יבש  

 ס"מ בכל כוון . 100בקירות יותקנו כל  SPACERSמרווחי בטון  

 ס"מ אופקי ואנכי. 100אות" שיסופקו כל המרחק בין רשתות הברזל ברצפות ישמר ע"י "כס 

 

 קיטום פינות 404.04

 ס"מ. 2/2כל הפינות החיצוניות בכל המבנים יקוטמו ע"י משולש פלסטיק בחתך  

 

 אשפרת הבטון 404.05

 הצפה במים מיד עם התקשות הבטון לדריכת רגל וכיסוי ביריעת פוליאתילן. רצפות:

ע"פ הוראות יצרן בעיתוי מיידי עם  CURING COMPOUND -ריסוס הקירות ב קירות:

 ימים. 5פתיחת התבניות וכיסוי ביריעת פוליאתילן למשך 
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 (302.10תפרים בבטון )כרך א'  404.06

יבוצעו בהפסקת יציקה של רצפה או קיר, כאשר יש המשך של ברזל הזיון דרך   תפרי עבודה:

 התפר.

להקמת  התבנית  שישמש בסיס KICKERכחלק מיציקת הרצפה יבוצע שגם  

 .PVCהפנימית ועיגון אטם 

פני הבטון של יציקה קודמת, יש לסתת באזמל מכני כמו קונגו עד לחישוף  

 האגרגטים בכל רוחב החתך.

 

 PVCאיטום ברצועות  404.07

 התקנה וחיבור ע"פ מפרטי יצרן/ספק ותוכניות ומפורטים. 

 ברזל זיון.ס"מ ויחוזק עם לולאות  23האטם יהיה "פנימי" ברוחב  

 בפינות ומסעפים יש להשתמש ב"פינות חרושתיות". 

 

 אטם כימי תופח 404.08

 אטם תופח על בסיס בנטונייט יהיה מסווג עבור שימוש במתקן ביוב. 

 מ"מ. 12x25החתך יהיה של  

 ימים. 5אחרי  200% -שיעור תפיחה יהיה לא פחות מ 

 

 בדיקת אטימות 404.09

 24מ' במשך  1 -טיות, כך שעומק המים הנוסף יהיה לא יותר ממילוי הבריכה תיעשה באי -

 ימים. 4 -מ' ב 4שעות, זאת אומרת, בריכה של עומק 

החלק הנבדק יאושר כאטום במידה ולא הופיעו כתמי רטיבות ונזילות בצידו "היבש" של  -

 .ימים 3, במשך הקיר

 24ם במיכל במשך כחלופה, בדיקת איטום תירשם כמאושרת במידה וירידת מפלס המי -

הבדיקה תהיה ע"י "קרס" "מ מעבר ל"קצב התאיידות מגיגית".מ 1 -שעות יהיה לא יותר מ

 המחוזק כך שקצהו "שובר" את פני הנוזל.

 תיקוני נזילות יהיו באחריות הקבלן ובאישור המפקח. -

סיקה במידת הצורך, ועל פי הוראות המפקח, יטויחו פני הקיר הפנימי בטייח צמנט מיוחד " 

 " או ש"ע.107סיל -טופ

 עבור עבודות בסעיף זה, כולל הספקת מים, ציוד, חשמל וכד' , לא ישולם לקבלן בנפרד. 
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 מעבר צנרת דרך קירות 404.10

ס"מ מכל צד, ברזל  10הקבלן ישאיר פתח בקיר / רצפת / תקרת הבטון בקוטר הצינור ועוד  

החדרת הצינור עם טבעת איטום/איגון. פני הפתח  הזיון לא יחתך ויכוף מקומית כדי לאפשר

 בונד. BGמ"מ לאיטום מוחלט של הפתח +  10יחוספסו מכנית וימולא בטון עם אגריגט 

 עבור עבודות בסעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד. 

 

ס"מ היצוק יחד עם   X 15 15( של  Kickerחיבור בין רצפה לבין קיר יהיה באמצעות שגם ) 404.11

 .404.06כמקשה אחת. ראה גם סעיף   הרצפה
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 עבודות צנרת  405

               

 כללי –, כרך א'  3בחלק   306, 305, 304, 303, 302פרק זה מתבסס על פרקים           405.01                

 ביוב במפרט משהב"ט  "הכרך מים ו קוי  57ומהווה חלק בלתי נפרד מהאמור שם. וכן פרק                                       

 הכחול".                                    

 

 כללי –קווי סניקה  405.02

 

לפחות או  אטמ' 16אטמ' וללחץ בדיקה של  12כל אביזרי הצנרת יתאימו ללחץ עבודה של  -

 .יותר ע"פ התוכניות

ים, שסתומים, תמיכות, במסגרת חוזה זה יספק הקבלן את כל המחברים, אוגנים, מגופ -

חומרי אטימה, חומרי תיקון, ברגים, אומים, דיסקיות דרסרים, קשתות, מסעפים, 

 הסתעפויות, בסיסי בטון.

הצינורות יגיעו לאתר עם סימון סטנדרטי של היצרן, הכולל: קוטר, עובי, סוג, ציפוי  - -

 פנים וחוץ, עטיפה, תאריך יצור והובלה לאתר.

ס"מ  15בקרקע יונחו על ריפוד עטיפה וכיסוי חול בעובי מינימלי של צינורות הטמונים  -

 מסביב לצינור. לא יעשה שימוש בחול מחצבה.

הבטון יהיה בכיסוי מינימלי של  6צנרת מתחת למבנים תהיה עם בטון יצוק עם רשת ברזל    -

 ס"מ. היציקות יהיו כנגד סלע טבעי , או אדמה טבעית בלבד. ללא מילוי. 15

 הקשתות יהיו תעשייתיות רדיאליות ויכללו ציפוי פנים ועטיפה כמפורט עבור הקו. כל -
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 צנרת פלדה 405.03

 

עם הברגה ומופות. חיבורי צנרת  40יהיו מגולוונים סקדיול  2צינורות פלדה בקוטר עד " -

 יהיו בהברגה תוך כדי שימשו בפשתן. לא יורשה שימוש בטפלון.

 לפחות. 3/16ומעלה יהיו בעלי עובי דופן " 3צינורות פלדה בקוטר " -

 .BUTT WELDציפוי פנימי יהיה של מלט אלומינה וירותכו בהשקה  

 צינורות הטמונים בקרקע יהיו עם עטיפת בטון דחוס. 

 צינורות גלויים ואביזריהם יצבעו ע"י הקבלן במערכת צבע כדלקמן: -

 לפי התקן השבדי. SALניקוי חול לדרגה  *

 מיקרון. 40-50" של "טמבור", שכבה אחת EA9"אפוקסי  -ד שכבת יסו *

 350" של טמבור, מיושם בשתי שכבות בעובי כולל של 400"אפוטרן  -שכבה עליונה  *

 מיקרון.

 .49גוון שכבה עליונה יהיה כחול  *

הבדיקות יוזמנו ע"י המפקח במעבדה מהריתוכים יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות,  10% -ב -

 רשמית.

הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך, יכלל ב"עלות בדיקות שדה  מחיר 

 ומעבדה" של הקבלן, לא ישולם לו עבור עבודה זו בנפרד.

 

 HDPEצנרת לחץ  405.04

לפחות. צנרת  12דרג  תוצרת "פלס" או ש"ע. PE-100+מריפלקס צינורות ללחץ פוליאתילן  -

 לפחות. 16ומטה תהיה דרג  110מקוטר 

 חיבור צינורות יהיה באחד מהאמצעים הבאים: -

 רוכב *

 חיבור אוגן *

 חיבור ריתוך *

 אלקטרופיוז'ןחיבור  *

הצינורות ישמשו להובלת נוזל בסניקה או אוויר ממפוחים בלחץ נמוך בתהליך הטיפול  -

 בשפכים במט"ש.

 לפחות.שנה  15במשך  C050לעבודה בטמפרטורה של עד  12הצינורות יהיו מסוג דרג  -

 הצינורות יהיו עמידים לקרינת שמש. -
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 מכלולים 405.05

 

יכללו שסתומים, דרסרים, אל חוזרים, מגופי סכין, תריז,  המופיעות בסעיפים העבודות -

 צנרת לחיבור מהמקור או ליעד. פרפר, כדוריים ואל חוזרים.

אוגנים נגדיים, ברגים כל אביזר יכלול את כל אמצעי החיבור והתמיכה על הקו, אוגנים ו -

 ואטמים, קומפלט.

 פלטות ובסיס בטון, תמיכות בטון ופלדה יהיו כלולות במחיר הקו ולא ישולם עבורן בנפרד. -

מחיר הצנרת כולל: חפירה, אספקת הצנרת הדרושה, הנחה, ריתוך, צבע, התחברות לקווי  -

וברגים, אטמים, תמיכות  חוץ והשלמת מערך זרימה פנימי, חיתוכים, ריתוכים, חיבורי אוגן

לצנרת וכן, חיצוב במעבר צנרת דרך קירות, רצפות במבנים קיימים וחדשים, כולל ביטון 

 ואיטום, מורכב ומוכן לשימוש.

כמו כן, תכלול העבודה תיקונים לנזילות, תיקון צבע, בדיקות לחץ, הזמנת ספקי ציוד  -

 קח.ומומחים וכל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצון המפ

לכל ציוד אלקטרו מכני, משאבות, מפוחים, מערבלים, תותקן מערכת הרמה ושיקוע אל   -

 משאית.
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 עבודות פיתוח השטח וסלילה 406

 

 גדר ושערים 406.01

מ' עם שיפוע וחגורת בטון בתחתית הגדר  2.5ובה בג דגם "קורנס"הגדר תהיה  

25X60 ס"מ עם ברזלי זיון . 

 מ'. 1.20רון בציר הגדר במרחק של מישי, ראשון ואחעמודי תמך: כל עמוד ח 

 מ"מ עם שתי קרניים. 70/70/20עמודי פינה: מפרופיל מרובע  

ריתוך וגילוון: הרכבה מלאה תעשה לפני גילוון. גילוון כל חלקי הגדר, למעט אביזרי חיבור 

מיקרון  85של  , אולם לא פחות מעובי918וברגים שיהיו מפלב"מ, מגולוונים באבץ חם לפי ת.י. 

 אבץ.

 ס"מ. 30ס"מ קוטר  60יסוד בטון בעומק  ביסוס העמודים:

 
 כנפי-שער דו 406.02

פרופילים  3 -פרופילים אנכיים ו 3, בכל כנף יהיו "קורנס"כנפי ע"פ דגם -שער דו 

 אופקיים.

 מ'. 2.5מ', גובה השער  5רוחב השער  

 .4עמודי החיזוק מצינור מגולוון ," 

 ים אחד לכל כנף, מחוזקים ע"י סף בטון הנמשך לאורך כל הפתח.בריחים תחתונ 

 גדר השער תהיה אותו דגם של הגדר. 

 ס"מ בין הכנפיים. 60יסופק מנעול בטיחותי עם מפתח של המועצה האזורית עם בריח אורך  

 מ'. 0.8מ' קוטר  1.0עמודי חיזוק השער מחוזקים בבסיס בטון בעומק  

 

 פשפש  406.03

 כנפי.-ויהיה בנוי ממסגרת פלדה, כמו שער דו 90X200ה במידות של פשפש יהי 

 
 וגשרי הליכה מעקות 406.04

 יש לבצע גשרי הליכה עם מעקות לכל מתקן שיש להגיע אליו. 

 מ'. 1.8 -מרחק בין העמודים לא יותר ממניארוסטה, תסופק מערכת מעקות מודולרית 

 מ"מ. 1,000יד עליון מ"מ, גובה ציר מאחז  500מרחק בין מאחזי יד  

 עמוד פלדה: מבנה מדגם כדור מרותך, מסופק כיחידה שלמה. 

 למעקה יש להוסיף פס רגל בהתאם להוראות הבטיחות.   

 מיקרון. 85מגולוון בחם כיחידה שלמה, עובי מינימלי ימור: ג

 .49ושתי שכבות צבע גמר "שמטן" כחול 
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 מ"מ. 42.9 קוטר חיצוני צינור העמוד: 

 מ"מ. 2.5 ובי דופן ע  

 

 מ"מ 34.1קוטר חיצוני  מאחז יד:

 מ"מ   2.5 עובי דופן  

 

 מ"מ  x 50 x 60 10   פלטת בסיס:

 מ"מ 17.5חורים בקוטר  2              

 

 מ"מ ופין מתברג מצופה ברונזה. 4.5שרוול חיבור עם קדח 

 הערה: לא יאושרו ריתוכים באתר ולא יאושר צבע גילוון מקומי.

 

 עבודות סלילה 05.406

 

 ה.ו' לדרגת צפיפות מוד. א. א.ש.  ס"מ 20מילוי במצע סוג א' מהודק בשכבות של    -                

 ק"ג/מ"ר.  1.0בכמות   ריסוס יסוד ביטומניהתזת     -                

 ס"מ. 5, עובי PG-68-10 25בטון אספלט אגרגט   - 

 ק"ג/מ"ר.  0.5בכמות      100/80 התזת ביטומן      -                

 ס"מ. 4, עובי PG-68-10  19בטון אספלט אגרגט   - 

 

 תיקוני עבודות סלילה       406.6

 

  5 -שלמת ומאושרת במידה ולא ימצאו שקעים של יותר מוהעבודה תיחשב למ   -               

 חודשים לאחר השלמת העבודה. 12מ"מ בפני האספלט          

 תיקונים יבוצעו ע"י חיתוך הקטע ששקע במסור פירוק האספלט, פיזור שכבות    -               

 ביטומן כנ"ל והחזרת האספלט.         
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 עבודות איטום  407

 

 איטום בטון רזה מתחת לרצפות 407.01

 העבודה תבוצע ע"פ הפירוט הבא: 

 

 ס"מ. 20חפיה מ"מ על גבי מצע,  0.3יריעות פוליאתילן בעובי  א.

 יריעה זו אינה דרושה כאשר תבוצע עבודה ע"פ סעיף ג'. 

 ס"מ. 5מצע בטון רזה עובי  ב.

 איטום רצפות בחום ואיטום מתחת לרצפת מיכלי בטון . ג.

 מצע בטון רזה מוחלק.   -           

 ק"ג/מ"ר. 0.25בשיעור  GS474שכבת יסוד פרימר  -

 ק"ג/מ"ר. 1.50בשיעור  75/25שכבת ביטומן אספלטי מנופח חם  -

 ס"מ והדבקת השכבות. 10פריסת יריעות רשת זכוכית "אינטרגלס" עם חפיה של  -

 מריחת שכבה שנייה של ביטומן אספלטי כנ"ל. -

 פריסת יריעות זכוכית כנ"ל ב"הזזה" של חצי רוחב היריעה. -

 מריחת שכבה שלישית של ביטומן אספלטי כנ"ל. -

 פריסת שכבת לבד ביטומני רביעי להגנת שכבות האיטום בתקרות   -                           

 וסיוד בשתי שכבות מעליה.                 

 

 איטום קירות במגע עם קרקע 407.02

 3בעובי  F-30מערכת האיטום תהיה כנ"ל, אולם בתוספת פלטות הגנה מפוליסטרין מוקצף  

 ס"מ באמצעות ביטומן.
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 כני והתקנתואספקת ציוד מ 408

 

 אינטגרליוגורף שמנים ושומנים דחסן עם מלכודת גרוסת  -מסנן  408.01

 

מגרגירים  90%, הרחקת גרוסת עד מ"מ 3מגוב דחסן עם מלכודת גרוסת אינטגרלי -יותקן מסנן 

 RO5סוג  מ"ק עם ניקוז מים 5מ"מ, שמנים ושומנים עם גורף תא שמנים, ומיכל שמנים  0.2

 הדורש את אישור המתכנן והמזמין.  של "הובר" או ש"ע

 מ"ק/ש'. 140 -המתקן יתאים לספיקת שפכים ביתיים לא פחות מ 

 שניות. 140הרחקת גרוסת עם זמן שהיה    

 

 :העבודה כוללת 

 רכש, הספקה, התקנה והרצת המתקן, ע"פ הוראות יצרן. -

 ., חיבור מיםחיבור חשמל -

 חיבור בקרת תפעול והעברת התראות. -

 יית עמודים, מדרגות ופודסת לטיפולים.בנ -

 

 מפרט הספקת הציוד

 

)כולל  316Lכל חלקי המתקן והצנרת הבאים במגע עם ביוב יסופקו מפלב"מ  -

 קורת השענה במידת הצורך(.עמודים ו

 .035מבנה מסנן תוף משולב במסוע ודחסן גבבה להתקנה במיכל בזווית של  -

 מ"מ. 3תוף סינון במבנה מחורר בקוטר  -

זון היקפי עם מברשות המשמשות לניקוי התוף ולהעברת גבבה להמשך חיל -

 .יסופק סט החלפה של מברשות קומפלטהחילזון. 

חילזון עם פסיעה משתנה מעביר גבבה אל אזור הדחיסה, שם נסחטים הנוזלים  -

וחוזרים אל התעלה בצינור גמיש שקוף. סחיטת גבבה תהיה לריכוז מוצקים 

 .35%מינימלי של 

סבל"ד מופעל ע"י עליית המפלס  11 -קווט"ש יחד עם ממסרת ל 1.5 -כ מנוע של -

 .TIMERהנוזל בתעלה וכן בפרקי זמן קבועים ע"י 

 המנוע מוגן התפוצצות. -

 מיסב תחתון טבול במים הינו מסוג ללא טיפולים. -
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מדידת מפלס הנוזל ע"י מערכת לחץ אוויר שאינה רגישה ללכלוך במים תהיה  -

 ת ללחץ אוויר שמפעיל את מנועי המתקן., הגורמBubblerמסוג 

שטיפת מברשות ע"י מתז המחובר לקו מים רשת עם מגוף חשמלי מבוקר ע"י  -

TIMER .וכן ע"י הפעלת המנוע, המגוף יאושר ע"י המזמין לפני התקנה 

 שטיפת גבבה על המסוע לפני דחיסה ע"י מערכת נפרדת זהה למערכת הנ"ל . -

לצורך שחרור מברשות הניקוי ופירוק סתימות בדחסן.  פיקוד תנועת סיבוב הפוכה אוטומטית  -

 .TIMERידני נוסף וכן ע"פ 

, מסנן קו אלכסוני עם 3/4הספקת מים לשטיפות פנימיות עם ברז כדורי " -

 מש והספקת גוף סינון נוסף להחלפה. 40שיקוע אבנים וגוף סינון 

 

 מפרט הספקת מערכת חשמל ובקרה

ס"מ  10מותקן על מנשא פלדה עם גגון  הבולט  IP65אסטר מסוג ארון חשמל סטנדרטי מפולי -

 לפנים ויריעת מיגון גמישה לדלת.

 הפיקוח באתר. חיצונית בתוואי ע"פ הוראת PVCמעבר כבלים וצינורות מים בתעלת  -

ומפל  OVERLOAD -מערכת התראות תחובר למערכת התראות כללית עם פרמטרים של קצר ו -

 חירום.

 מתקן התאמת רוחב התוף לרוחב תעלה )התקנת תעלה בלבד(.יסופק      -

 כל ציוד החשמל יהיה מדגמים הנהוגים במועצה ויאושרו ע"י המועצה לפני התקנתם.     -

 

 :לוח פיקוד יכלול

 מדידת מפלס השפכים באמצעות רגש אולטרה סוני. -

 בקר עם דפדפן ותצוגה בעברית. -

 .מדידה ותצוגה רציפה של זרם עבודה -

 אפשרות הפעלה מרחוק ע"י מגע יבש. -

 נורות לתפעול והתראה. -

 .RESETלחצן  -

 לחצן העברת התראות אלחוטיות למוקד של המועצה. -

 מצוף להתראה על גלישות חרום.    -
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  הספקת מים לשטיפות חיצוניות 408.02

מתקן סטנדרטי מ' לשטיפות, כולל  10מ"מ משוריין באורך  20עם צינור "½ ברז גן כדורי 

 לגלגול הצינור.

ס"מ עם ריפוד וכיסוי  60דרג ב', בתעלה בעומק  1הספקת מים ע"י קו צינור מגולוון בקוטר "

 בחול, מחובר לקו מי רשת ליד הידרנט.

 

 מיכלי אשפה וגבבהא.     408.03

 .בבית אלמ"ק כמקובל  8מיכל 

 

 מיכלים לפינוי בוצה ב.

 ליטר  200וצה מהסוג המקובל במועצה  אזורית בנפח של יסופקו שני מיכלי ב           

 ס"מ. 110כ"א וגובה עד        

 

 Blowers  -מפוחים   408.04

 או ש"ע. c  °55טמפ'  CL 49/21, דוגמת Mapro International תוצרת: 

 .  Side Channel Blower  סוג:

 ע"פ תכנון. מפרט: 

 Sound Level  85 dB (A) at 1 m  -פה  ליד המפוח ללא חו הגבלת רמת רעש:        

 dB  35( A)  -מחוץ למבנה/חדר מפוחים                                          

 dB  25( A)  -ליד גדר המט"ש                                          

 העולה על המפורט אלא  מוש במפוחים עם רמת רעשילא יורשה ש                                        

 אם יסופקו עם חופה אקוסטית אורגינלית של יצרן המפוחים .                        

 לכל מפוח -חלקים נלווים 

 חוזר , מגופי חיבור בין המפוחים לגיבוי הדדי.-מגוף אל 

 (.Manifoldצינור סניקה גמיש אורגינלי לחיבור עם מסעפת ) 

מיקרון, אוויר מסונן יכיל אבק בשיעור של לא  50 -ודל חור לא יותר מפילטר אוויר אורגינלי, ג 

 מ"ק. 1,000מ"ג /  3.5 -יותר מ

 משתיק קול על קו היניקה . 

 מעבר קוטר . 

 .6וקו סניקה ראשי  " 6מסעפת קוטר " 

 .3/4ברז ניקוז תחתון כדורי " 

 מורכב עם מופה למסעפת. 1"½משחרר לחץ בקוטר  

 

 עם קולטי זעזועים מגומי. 100/30ת היחידות על פרופיל תעלה מסגרת פלדה, הרכב
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ברגי עיגון קוטר ס"מ מכל צד המסגרת.  10 -, גדול בס"מ 40הכנת בסיס בטון למסגרת בעובי  

קופסה אקוסטית להפחתה  ס"מ. 50x50מ"מ בבטון עם פלטת עיגון  100מ"מ, יצוקים  12

 .אורגינלית –לפחות  dB  12( A) -במידת הרעש ב

 

  16מאוורר ונטה  " 408.05

הספקה והרכבת יחידת איוור סטנדרטית, כולל חיבור לחשמל, משטר הפעלה ע"פ הפעלת 

 והפעלה ידנית. C030המפוחים כאשר טמפרטורת אוויר בחדר מעל 

 

 משאבות טבולות 408.06

 המשאבות יתאימו לביוב גולמי.  

משאבות במיכל הוויסות יכולות להיות גם וורטקס  פליגט.של חברת  Fמאיץ יהיה פתוח מסוג                 

 מ"מ לפחות. 65מעבר חופשי 

 התקנה בעמידה חופשית על רצפת המיכל, אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות. 

 מ"מ, אלא אם צוין אחרת.  80מעבר חופשי 

 , אלא אם מפורט אחרת.RPM 2,900מהירות  

 י משנה להרכבה בלוח, הכוללים:המשאבות יסופקו עם מיגון, בקרה ואביזר 

 "חדירת מים", "חימום", "עומס יתר" ומאמ"ת בלוח חשמל + קופסת חיבורים ליד המשאבה. 

 מ' בהתקנת היצרן בלבד. 10כבל חשמל באורך 

קו סניקה בתוך הנוזל יהיה גמיש, גומי משוריין עם שני מחברים מהירים, "שטורץ" אחד ליד  

 .המשאבה והשני על פני הנוזל

 המשאבות יהיו מתוצרת פליגט או ש"ע. 

 פלב"מ. 316,  5/50שרשרת הרמה  

, מגולוונת 40x40ק"ג תצויד בקורת הרמה מסתובבת מפרופיל  25 -משאבה במשקל של יותר מ 

 עם תושבת.

 מעל המשאבות תותקן ערכת הרמה ושינוע אל משאית.

 

 משאבות בורגיות 

 ני לפני טיפול קדם.המשאבות יתאימו לביוב גולמי עם אטם מכ 

 חיישן חום סטטור, מחבר מכני. וסל"ד יכלול 300ננו עם מהירות סיבוב עד המשאבות יתוכ 

 הגנת חום מנוע.

-עם צינור יניקה פק המשאבות והמנועים עם גיר מכני יורכבו על מרכב אחיד, על יסוד בטון.  

 לפחות. 10דרג  100
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 מערבל מכני  408.07

, על מנת להבטיח שלא יהיה שיקוע מוצקים או במיכל הוויסות בריאקטוריחידת ערבול תותקן  

 על הרצפה.

 המתקן יסופק עם מצופים, כבלי קשירה, אביזרים וכל הדרוש להרצה ותפעול. 

 .TIMERהתפעול יהיה באמצעות שעון 

 הספק ימציא תעודת יצרן המאשרת את התאמת המתקן לתפעול בריאקטור אנוקסי. 

 מערכת הרמה.המערבל יכלול  

 

 מפרט למערכת פיזור אוויר ע"י בועות זעירות 408.08

 Micro-bubble diffuser 9" - Elastomer    סוג: 

 ליחידת פיזור 4,000   מספר חורים: 

 מערך ספיקה של יצרן . 60%מ"ק/ש' ליחידת פיזור או  3.5:   ספיקה: הערך הנמוך בין 

 על פי הקיים. עומק נוזל אפקטיבי: 

   23%לות מעבר חמצן בתנאים סטנדרטיים:   יעי 

 

הספקת הציוד: מערכת הפיזור בשלמותה תסופק יצרן אחד עם תכנון תהליך והרכבה מפורט  

ממברנות חלופיות  10%עם פיקוח לביצוע, הכולל: צנרת ואביזרים, יחידות פיזור, תוספת 

ן המערכת לתחתית בארגז, ברגי עיגון לרצפה, חיבורים גמישים, עבודת הרכבה ועיגו

 הריאקטור, פיקוח על הרכבת המערכת, הרצה ומתן אישור לתפעול השפכים.

המערכת תתוכנן לספיקת אויר קבוע לכל דיפיוזר גם כאשר אגן איוור אחד מושבת לצורך  

 תחזוקה .

שנים תפעול ללא שבר מכני של מערכת פיזור בשלמותה ותפעול מוצלח של  10אחריות:  

 .C020 -מג"ל לפחות, ב 1.0המערכת להשגת ריכוז חמצן בנוזל מעורב של 

 

 צנרת אוויר 408.09

 מגופים יהיו מסוג כדורי, חיבור בהברגה/אוגנים. 

 אתילן ליד הרצפה.צינורות ירידה ממסעף לבריכות יהיו פלדה עם מעבר לפולי 

 מ' / שנייה. 10 -מהירות זרימת אוויר במערכת האוויר תהיה נמוכה מ 
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 )למילוי ע"י הקבלן( –ציוד מכשור ומדידה     10.408

 

מס' 

 סידורי

 מתקן הטיפול, 

 תאור הציוד

מס'  יצרן סוג ציוד

 יחידות

 נתונים טכניים

 הערות

מד ספיקה  .1

 לשפכים

סניקת משאבות השפכים  על קו 3  אלקטרו מגנטי

בכניסה, על קו הקולחין לפיקוד על 

 הזרקת הכלור.

חיישן אולטרה  בריכת ויסות .2

 סוני

 עירבול ואיוורור  2 

 קבוע רציף.מתקן  NTU  1/  עכירותמד  ת"ש קולחים .3

  2  בריאקטור ריאקטור אירובי .4

יפקד על  קבוע רציףמתקן  3   מד חמצן .5

 המפוחים.

כלור נותר +  מד .6

ph 

 קבוע רציףמתקן  1  

 מפלס גלישת חירום 2  מצוף  בריכת ויסות .7

 לפני ואחרי הטיפול השלישוני 2   מד עכירות .8

      



 מועצה מקומית בית  

 

 :קולחיןמערכת  11.408

 

 מיכל קולחין א.

 עם לבירינט. מ"ק 100מיכל בנפח  -

 צינור גלישה לבריכת הליטוש. -

 
 ול שלישונימערכת טיפ                 .ב

 :טיפול מקדים

 מיקרון. 300 – 200דרגת סינון  SAF 150מסנן אוטומטי חשמלי מדגם 

 טיפול כימי מקדים:

 יח'. 2 –משאבת מינון חשמלית להזרקת אלום כולל האביזרים 

 .3מערבל סטטי קוטר "

 ליטר כולל מעצרה. 1,000מיכל לכימיקלים בנפח 

 מערכת סינון רב שכבתית גרנולרית:

מ'  10. )מהירות סינון עד לפי תכנוןת סינון גרנולרי כולל מיכלי סינון בקוטר מערכ

 לשעה(

 )לפי תכנון( דיזות מיוחדות לשטיפה באוויר.

 מטר( 1.8. )גובה מצע AFMמצע רב שכבתי הכולל: מצע תומך בזלת, מצע קטליטי 

 10מוטות דרג  PEסעפות מקשרות 

 , ספיקה בהתאם לתכנון.נגדית מגופים עם הפעלה חשמלית לסינון ושטיפה

 )בהתאם לתכנון ( , הפעלה אוטומטית לפני שטיפות.מטר 5מק"ש/ 125מפוח אוויר 

 מגבילי ספיקה, לסינון ולשטיפה

 שסתומי אוויר משולבים.

 מערכת חיטוי:

 יח'. 2 –כולל כל האביזרים  10%משאבת מינון חשמלית להזרקת היפוכלוריט בריכוז 

 , הבקרה על פי מד הקולחין. ליטר לכלור כולל מעצרה 1,000מיכל לכימיקלים בנפח 
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 ציוד תהליכי לבקרה:

 מד עכירות רציף לכניסה

 מד עכירות רציף ליציאה

 מערכת מדידת כלור כללי

 משאבת דיגום לכלור נותר

 .3+ פולסים חשמלי על כל מיכל סינון קוטר "MA-4-20מד מים 

 MA-4-20מתמר לחץ יחסי לנוזל 

 ד עם בקר מתוכנת כולל מסופן לשליטה על המערכת, כולל אוגר נתונים כולל מודם.לוח פיקו

 

 ציוד היקפי

 מגע.מיכל 

 

 הנחיות כלליות אחרות .ג

 ו סיחרור בתוך מאצרה המנוקזת לק יורכבמערכת הטיפול ומיכלי חומרים כימיים ואחרים  -

 אם אין כימיכלים הפוגעים בתהליך. חזרה למט"ש           

   זה אינו קיים, קוזים אולם במידה ותא ת ניקוזים ושטיפות חוזרות תוזרם בגרביטציה לתא שאיבה נימערכ -

   , מפוחים ומשאבות הסמוכים למערכת ההכלרה )במידה ויש( מעל חוות הכימיקלים, ציוד לוח חשמל ובקרה -

 וסופות גשם . תוקם סככת הגנה משמש

 הכל ע"פ אישור המתכנן .ומשטחי דריכה לכל מתקן לא יאושרו   ת, סולמומדרגות  ,יסופקו אמצעי נגישות -

 ועל פי תקנות  הבטיחות
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 עבודות חשמל          409

 

 כללי 409.01

 עבודות החשמל, הבקרה והתראות מתייחסות למכון טיהור שפכים, נשוא עבודה זו. -

 דרישות המועצה לחוק החשמל. ולהספקה והתקנה של ציוד מכני וחשמלי תבוצע בהתאם  -

על בסיס תכנון מפורט  TURN-KEYהעבודות יתוכננו בפרטים ויבוצעו ע"י הקבלן בשיטת  -

 .והמפקח ו/או בודק מוסמךע"י הקבלן שיאושר ע"י המזמין, חברת חשמל 

 

 אור מערכות חשמל, מיכשור ובקרה עבור מתקן הטיפולית 409.02

 במט"ש קיים לוח חשמל ומערכת חשמל. 

משיך לתפקד עד לסיום השידרוג והפעלת המערכות החדשות וייתכן ויהיה צורך להעביר הלוח י   

 את הלוח הקיים לאתר זמני, על הקבלן לבצע זאת ללא תוספת תשלום.

 

 אספקת חשמל במ.נ. עד הלוח הראשי . -

 לוח בקרה ראשי למתקן בחדר חשמל . -

 לוחות בחדר חשמל . -

עם מערכת אנימציה  בעברית.מסך מגע   MMIמערכת לוח בקרה והפעלה כולל מחשב עם  -

 לציוד.

 בעיברית  "דפדפן" מסך מגע בקר מתוכנת עם  -

 מערכת מכשירי בקרה בחלקי המתקן השונים . -

 כבל כח פיקוד ובקרה . -

 מתקן תעשייתי לחיבור מנועים ואביזרי פיקוד . -

הפעלת התאורה  ."י המועצהמ', עם פנסי לד, מדגמים שיאושרו ע 6עמודי תאורה גובה   -

 באמצעות שעון אסטרונומי.

 רותים במבנים השונים בשטח המט"ש .ימתקני תאורה וש    -

 )ניתן להשתמש בקיים אם הוא מספיק, ולהעבירו למקום החדש( גנרטור לאספקת חירום .    -

 מערכת אלחוטית להעברת התראות, מהמט"ש למפעיל ומהמפעיל למט"ש להפעלה מרחוק. -

מצלמות שישדרגו באופן רציף ויתריעו  4מערכת התרעות לשמירת המתקן, באמצעות  -

 עליהם, מפסק גבול על השערים והדלתות.

 מערכת ההתרעות האלחוטיות תהיה תוצרת "אקווה, הנהוגה במועצה.    -
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 תנאים טכניים 409.03

 

 איתור חלקי המתקן 409.03.01

 

וע העבודה, אישור על המקומות המדויקים של תוואי על הקבלן לקבל מהמפקח, לפני ביצ 

 ההזנות והאביזרים השונים.

 אין להסתמך על מדידות בתוכניות ללא אישור המפקח. 

 

 צינורות, סולמות כבלים, פרופילי ברזל ותעלות מתכת  409.03.02

 קרקעית יהיו מטיפוס "פד".-כל הצינורות בהתקנה סמויה ותת -

 גלויה יהיו מטיפוס "כ".כל הצינורות בהתקנה  -

 אין להשתמש בצינורות שרשוריים )למעט לחיבור מכונות(. -

חיבור מכונות ואלמנטי פיקוד יבוצע עם צינור משוריין גמיש עם ציפוי פלסטי ומחברים  -

 מתוצרת "גמיש". -מתאימים 

כל כניסות הכבלים למשאבות ולמכשירים השונים תהיינה ע"י כניסות כבל פלסטיות  -

 .IP-55אטימת ב

 כל הסולמות, תעלות ופרופילים ממתכת יגולבנו בחום לעובי אבץ של כל מיקרון .   -

 כל החיבורים ע"י ברגים .    -

 

 כבלים 409.03.03

 .XLPE( או N.Y.Yכל הכבלים יהיו מטיפוס ט.ב.ט ) 

 כל הכבלים יסומנו במספר המעגל אותו הם מזינים, בדיסקיות בנות קיימא. 

 ים יסומנו במספר מהדק אליו הם מתחברים.כל הגיד 

 

 לוחות 409.03.04

 של המפרט הכללי. 0805: הלוחות יבוצעו בהתאם לאמור בפרק מפרט כללי 
 

: לפני הביצוע יעביר הקבלן לאישור המתכנן והמפקח את תוכניות אישור תוכניות ולוחות 
 המבנה ותוכניות חד קוויות של הלוחות.

 
התוכניות לאישור, יגיש הקבלן לאישור גם את רשימת הציוד  : עם הגשתאישור ציוד 

 המוצע על ידו בצירוף קטלוגים ואישורי בדיקה של מכון התקנים הישראלי.
 .יתקבל רק ציוד המאושר ע"י המועצה ע"פ קריטריונים שלה

 
  

 
: האביזרים והציוד בלוחות יהיו מיועדים לעבוד בטמפרטורת סביבה טמפרטורת סביבה

 צלזיוס. 054החימום העצמי בלוחות( של )מלבד 
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 מקום שמור לתוספת אביזרים. 25% בלוחות : יש להשאירמקום שמור 

 
: מהדקים יהיו מודולוריים, להתקנה על מסילה, בעלי הידוק באמצעות משטח מהדקים 

 כדוגמת תוצרת "וילנד" או "פניקס". -)לא הידוק נקודתי( ועם שילוט 
ח גם לאחר הפסקת המפסק הראשי בלוח יהיו עם כיסוי ושלט מהדקים הנשארים תחת מת 

 אזהרה. כל החיבורים מהלוח וללוח יהיו דרך מהדקים.
 

: אין להקטין את חתך המוליכים. מוליכים לציוד המותקן על דלתות או מוליכים בלוחות 
 מכסים יהיו שזורים עם קצוות מולחמים.

 פסי צבירה גמישים ומבודדים.ומעלה, יהיה באמצעות  63Aחיבור ציוד לזרם  
 

: פסי הצבירה יותקנו בחלקו העליון של הלוח. אין להתקין פסי צבירה במרכז פסי צבירה 
 הלוח.

 
, אלא אם צוין אחרת בתוכניות, לפי תקן 10KA: יהיו לזרמי קצר של מאמ"תים זעירים 

V.D.E. 
 .A.B.Bז'רן" או ( או "מרלן Nהמאמ"תים מתוצרת "קלוקנר מילר" או "סימנס" )דגם  
ללא אפשרות של נגיעה  -מהדקי המאמ"תים יהיו עם הידוק משטח ומוסתרים מעצם מבנם  

 מקרית.
: יהיו עם התנגדויות הגנה, אלא אם נדרשו במפורש מנורות פריקה. מסוג לד מנורות סימון 

 כיסויי המנורות יהיו פלסטיים צבעים שונים.
 

 ר מילר" או "סימנס".", "קלוקנABB: יהיו מתוצרת "מגענים 
 

 :שילוט 
 השילוט יבוצע עם בקליט סנדביץ' ומחוזק ע"י ברגים. .1 
 כל הציוד המותקן בלוחות ישולט. .2 
 כל קצה מוליך בלוח ישולט. .3 

 
: הציוד יותקן בארון מתכת עם פנלים ודלתות פח אטומות שמאחוריהן יהיו מבנה הלוח

ה והבקרה, כגון נורות סימון, לחצני הפעלה, דלתות שקופות. עליהן יותקן ציוד ההפעל
מפסקים בוררים, שעוני פעולה, מחווני מדידה )אמפרטרים + וולטמטרים( וכו'. חזית הלוח 

 מעלות וידיות עם התקן לנעילה. 180 -תהיה עם דלתות לפתיחה ב
 

 : המפסקים הראשיים יותקנו בחלק התחתון של הלוח.מפסקים ראשיים 
 

פאזיים מטיפוס יבש בעלי הפסדי הספק נמוכים. הספק הקבל יהיה  : יהיו תלתקבלים 
מעל מתח עבודה נומינלי. לכל קבל יותקנו נגדי פריקה  10±הרץ +  50וולט  400כמצוין 

 מהירה. הקבלים מתוצרת "סימנס" או ש"ע מאושר.
 

 באורך   מתחת לכל לוחות חשמל ובקרה תהיה תעלת כבלים  העמדת הלוח:                      
 מ"מ . 60ס"מ, עומק  50הלוחות, רוחב  

 
 : מחוץ ללוח יהיו שקעי שירות מוגני מים תלת פזי וחד פזי.שקעי שירות 
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 הארקות 409.03.05

 

 מ"מ   10ביציקת הרצפה תותקן בהיקף המבנה טבעת גישור מברזל בקוטר  - 

 שיחובר ליציאות הכנה לחיבור אלקטרודות.      

יבדוק את רציפות טבעת הגישור ויבצע את כל הדרוש עד לקבלת מתקן קבלן החשמל  -

 הארקת יסוד כנדרש בחוק.

 הארקות יסוד:   -

מ"מ מרותך לטבעת הגישור, ונמשך  40/4יציאות לאלקטרודות יהיו מפס ברזל מגולבן  -

ס"מ, מכופף כלפי מעלה ומחוזק לקיר ועם שלט "יציאה  30מעל פני הקרקע, באורך 

 ה" וקופסת חיבורים .לאלקטרוד

 גשרים מעל תפרי התפשטות יהיו מפס כנ"ל המותקן מחוץ ליציקה. -

 פס השוואות פוטנציאלים ראשי יותקן בסמוך ללוח החשמל. -

 

 לפס השוואת הפוטנציאלים יחוברו, בין השאר, כל הצינורות והמתקנים    

 המתכתיים השונים, כגון:     

 מ"ר, מעקות, מדרגות, סולמות .מ 35צנרת מתכת עם מוליך     - 

 ממ"ר. 50לוח החשמל של חח"י עם מוליך  - 

 ממ"ר. 35לוח חשמל צרכן עם מוליך  - 

 ממ"ר. 25הכנה לחיבור גוף הגנרטור עם מוליך  - 

 ממ"ר. 50הכנה לחיבור נקודת הכוכב בגנרטור עם מוליך  - 

 

 צינורות סמוכים יחוברו עם מוליך אחד וגשר בין הצינורות.

 .2"-לצורך החיבורים יש לרתך ברגים לצינורות בקוטר הגדול מ 

 

, תבוצע מערכת אלקטרודות מלאכותיות בכמות בודק מוסמךבמידת הצורך וע"פ הוראת 

 ובעומק הדרוש, כדי להביא להארקה כנדרש בחוק החשמל.

הנ"ל יבוצע באמצעות אלקטרודות הארקה "קופרוולד" שיותקנו בשוחות בטון עגולות  

 טון, שכבת חצץ, שילוט וכו'. 8ס"מ, עם מכסה בעומס  80ס"מ ועומק  40וטר בק
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 חברת החשמל 409.03.06

 

אם תידרש הגדלת חיבור מחברת חשמל יערוך הקבלן את כל  .חיבור חשמלקיים באתר 

התוכניות הדרושות, התיאומים הנדרשים מול חברת החשמל, ימסור לחברת החשמל את 

 שמלאי מבצע ויחתום כבעל רשיון מתאים לעבודה זו.כשהן חתומות על ידו כח

 המזמין ישלם ישירות לחברת החשמל עבור הגדלת החיבור אם יידרש.

העבודה תחשב לגמורה רק לאחר אישור בכתב של מתכנן, מזמין, מפקח ובודקי חברת 

 החשמל וקבלת כל חלקי המתקן, ללא הסתייגות ו/או דרישות נוספות.

הכנת תוכניות, תשלום דמי בדיקה וכל תשלום אחר, לא ישולם לקבלן  עבור עבודה זו, כולל

 בנפרד והעבודה תהיה כלולה בכתב הכמויות.

 

 מערכת אלחוט לשידור תקלות 409.04

 

התקנת וסוג המערכת יתואמו עם נציג המועצה, על מנת שהיא תהיה תואמת המערכת הקיימת  הערה:  

 כיום המערכת היא של חברת אקווה. המועצה.

וכן כל  לפחות כניסות )מגע יבש( 16ל ותכלו ALRרכת תהיה מתוצרת "מוטורולה" דגם: המע 

ציוד העזר לשידור למערכת "ההתראה הארצית" של מוטורולה, כולל ספק/מטען וסוללה 

 נטענת לגיבוי.

 להלן רשימת התקלות לשידור: 

 טור בפעולה, חזרת זרם מח"ח.הפסקת חשמל למכון, גנר א.

 חוסר זרימה. ב.

 משאבה לא תורנית בפעולה. ג.

 עומס יתר במנוע. ד.

 מים במנוע. ה.

 בתקלה. גרוסת ו.

 מגוב בתקלה. ז.

 מקומות( 3-מ) שפכים במפלס גלישת חירום. ח.

 לכל מפוח, פועל/דומם/תקלה. ט. 

 חוסר או עודף כלור. –מערכת הכלרה  י.

 פועל/דומם/תקלה. –משאבת השקיה  יא.

 ומם/תקלה.פועל/ד -משאבות בוויסות  .יב

 גלישת ביוב מהמכון. .יג

 גלישת קולחין מהמכון. .יד
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 רשימת הפעולות מרחוק:

a. .כל משאבת הזנה 

b. .כל משאבה בבריכת וויסות 

c. .כל מפוח 

המערכת תכלול אספקת מקלט זימונית עם תצוגה אלפא נומרית בעברית, דוגמת תוצרת  

 חגורה.או שווה ערך, כולל סוללת אלקליין ותפס  ADVISER"מוטורולה" דגם 

כמו כן, יכלול אספקת הזימונית, תשלום ע"י הקבלן, דמי שירות וביטוח על שם המזמין למשך  

 כניסות דיווח. 8שנה עבור מערכת ההתראות של  1

 

 מד מפלס אולטרה סוני 409.05

 

 או ש"ע המותאם לעומק הבור הרטוב. חיווטים 5דגם פולסר עם מד מפלס אולטרה סוני יהיה  

 לול גשש, יחידת מגבר ויחידת תכנות עבור מגבר/מתאם.מד המפלס יכ 

 ציוד זה אינו כולל התקנה, אלא אם יידרש ע"י הפיקוח, ולכן אינו כלול בכמויות לתשלום. 

 

 דיגיטלי-מתנע אלקטרוני 409.06

 

דיגיטלי דגם:  -התנעת מנוע המשאבות והמפוחים הרלוונטיים יבוצע ע"י מתנע רך אלקטרוני 

RVS-D  10%"סולקון" או ש"ע מאושר ותתאים להפעלת המנוע בהספק הנקוב + מתוצרת 

 נוספים לפחות.

המתנע יכלול את כל הדרוש כדי להביא להתנעה איטית ורציפה של המתח המסופק למנוע, תוך  

פרוססור ויכלול את -כדי בקרת זרם ההתנעה. מערכת הבקרה תהיה מבוקרת ע"י מיקרו

גנות ואופייני ההפעלה הסטנדרטיים של המתנע מהדגם הנ"ל, המערכות כנדרש לעיל. בנוסף לה

 יתווספו התנאים הבאים:

 מתנע יצויד במערכת כפולה של כווני התנעה והדממה למקרים בהם  א.

 העומס עשוי להשתנות. הבחירה בין שני האופיינים תהיה ממגע חיצוני.           

 אופייני התנעה,  המתנע יצויד בתוכנת בקרת משאבות שתאפשר בחירת ב.

 אופייני הדממה ומומנט סופי.           

 אפשרות להרחבה של תחומי ההתנעה וההדממה להפעלת עומסים מיוחדים. ג.

יתאפשרו כיווני התנעה ע"פ זרם עבודה, מתח ראשוני, הגבלת זרם, זמן האצה וזמן  ד.

 האטה.

רמי, נתיך אלקטרוני, חוסר המתנע יכלול את הגנות המנוע כגון יתרת זרם עם זיכרון ט ה.

פזה, היפוך פזה, מתח יתר עם שהיית זמן, מתח ירוד עם השהיית זמן, התנעה ארוכה 

 מדי, 
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 קצר ברטיסטורים, נתק בקו למנוע, תקלה ממערכת חיצונית, טמפרטורת מתנע גבוהה וכו'.

 התקלות הנ"ל ייצגו בחזית הלוח ע"י נורות סימון נפרדות לכל תקלה. 

 הליך ההתנעה יחבור מגען מקצר למשך כל זמן פעולת המשאבה.עם גמר ת 

 

 מערכת גילוי וכיבוי אש בלוח חשמל בלוחות 409.07

 

 המערכת תכלול כדלקמן :

 וולט זרם ישר עם מצבר . 24ספק כח     -              

 תאורה אדומה ואזעקה במשך כשעה .    -              

 לתקינות, תקלות, בדיקה וביטול פעולה .אינדיקציות     -              

 וולט . 220ממסר פיקוד להפסקת חירום ולוח חשמל ראשי     -              

 דף הוראות להפעלת המערכת .    -              

 . NEPA   2001גז כיבוי יהיה מאושר ע"פ     -              

 

 דיזל גנרטור 409.08

 

 .של דיזל גנרטור  מחלף אוטומטיעם  ת חיבורונקוד והייבלוח  

 

 שקע כלי עבודה 409.09

 

יסופק שקע מודולרי לכלים חשמליים, מקדח, קונגו, קומקום חשמלי וריתוך פוליאתילן.  

 לקומקום חשמלי ותאורה ניידת. A10השקע יסופק עם הגנות מתאימות. יסופק שקע נוסף 

 

 מיגון נגד פריצות 409.10

עם נציג המועצה, על מנת שהיא תהיה תואמת המערכת הקיימת  התקנת וסוג המערכת יתואמו - הערה

 המועצה.

 שטח המתקן ימוגן ע"י רגשים שיוצבו כך שכל תנועה רגלית בתוך המט"ש  - 

 תדווח ברשת ההתראות.      

 מבנה מרכזי ימוגן ע"י גלאי גוף/נפח בחדר מפוחים וחדר חשמל.   -                

 ת לכל המתקנים והמבנים וצויידו ברגשי מגע.שערים, דלתות וחלונו   - 
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 דיזל גנרטור 410

 נתונים טכניים של היחידה

 היחידה תעמוד בכל הנתונים הטכניים המפורטים בו זמנית.

 

 הספק תפוקה לגנרטור בעבודה רצופה בשעת חירום )לפי סטנדרד היצרן הקרוב לנ"ל  א.

 .כלפי מעלה( ובגודל המתאים להפעלה מלאה של המט"ש 

 פאזי, חיבור כוכב, עם יציאת אפס.-+ תלתV400/V230  .5%מתח יציאה :  ב.

  DINלתקופה של שעה, כל שש שעות עבודה לפי    -מעל לנקוב   10%בגנרטור יעמוד בעומס יתר של  ג.

A6270 . 

 הרץ. 50תדירות מתח יציאה:   ד.

 השראתי.  0.8לבין  1.0כופל הספק:  בין  ה.

 בובים לדקה )המנוע והגנרטור(.סי 1500מהירות:   ו.

 או תקן דומה בארץ מוצאו.  2613הגנרטור יהיה בנוי בהתאם לתקן בריטי   ז.

 הבידוד יהיה מטיפוס טרופי. ח.

 

 וסת אלקטרוני

שניות ו/או  3, לתקופה של עד 150%וסת אלקטרוני שיאפשר תפוקת מתח נקוב בעומס יתר של עד  

לזמן לא מוגבל. מהירות התגובה של  110%עד  10% -ומס מ+ בשנויי ע1.5%מתח נקוב יציב עד 

 שניה. 0.25  -המערכת כולה תקטן מ

 התנעה, מצברים ומטען

 היחידה תצוייד במערכת התנעה חשמלית. פיקוד המערכת יותקן בלוח הפיקוד של היחידה 

 והוא יבצע את כל הפונקציות המתוארות.

 המערכת כוללת:

 ל המתאים ליחידה.מנוע התנעה )סטרטר( בגוד א.

, כולל חיבורים בין יחידות המצבר לבין עצמן, ביניהן  ללא טיפולמצבר עופרת מטיפוס אטום,  ב.

למתנע וביניהן למטען. גודל המצבר יתאים למתח המתנע, ובקיבול המספיק לעשרה נסיונות 

 התנעה ללא טעינה נוספת.

בעל טעינת דלף וטעינה מהירה עם מטען מצברים אלקטרוני אוטומטי מותאם למצבר הנ"ל,  ג.

 מעבר אוטומטי בין השניים.

 המטען עם מד מתח, מד זרם טעינה ומבטיחים. 

 המטען יוזן עם חיבור קבוע, דרך לוח הפיקוד. 

 גנרטור טעינה )אלטרנטור( מורכב על היחידה לרבות וסת מתח לטעינה. ד.

 מנוע

 סיבובים  1500, ארבע פעימות, מנוע היחידה יהיה מנוע דיזל מתאים להתנעה במצב קר

 לדקה, העונה על כל תנאי העבודה המפורטים, מחובר ישירות לגנרטור, עם קירור מים 



 

 

 מכון לטיהור שפכים ליישוב בית אל ואחזקה תכנון, שידרוג, הרחבה, תפעול 
 05.2021 מכרז/חוזה מס'

o  02-6769284, ירושלים, טל': 7העירית   בע"מבלאו מהנדסים  א. f f i c e@b l a u - e ng . c o . i l 

o f f i c e@b l a u - e n g . c o . i l 

 מסמך: 
מכרז מטש בית אל 

5.2021 

 

 165מתוך  99עמוד 

 ומקרן עצמי העונים לדרישות קירור המנוע, וכולל מד גובה המים.

 

 בסיס

 המנוע והגנרטור יורכבו על מסגרת פלדה משותפת ויחוברו ביניהם באמצעות מצמד ואוגן 

 )פלנז'(.

 בין היחידות למסגרת יותקנו משככי זעזועים. משככי הזעזועים יבטיחו עבודה שקטה 

 וחלקה.

 משככי זעזועים בין המסגרת לרצפה, משככים אלו יהיו קפיציים בעלי  6בנוסף יותקנו 

  MOUNTING  VIBRATIONמתוצרת  Cכגודמת סדרה  – 1שקיעה סטטית של "

 .   MASONאו 

 

 מסננים

 ו עם מסנן דלק, מסנן שמן ומסנן אויר וכן מערכת מסננים נוספת להחלפה.היחידות יסופק

 בסמוך   -למערכת המים יותקן מסנן מים עם התקן מיוחד למניעת חלודה )מקום מומלץ  

 למשאבת המים(.

 

 האלטרנטור

 האלטרנטור יהיה בעל ערור עצמי, נתונים חשמליים כמתואר בהתאמה למנוע, ללא 

 , ללא  2613, לפופים עם טפול אמפרגנציה בהתאמה לתקן הבריטי מברשות, שני מסבים

 . יצוב המתח ישאר כמתואר גם עבור שנויים  800הפרעות לרדיו בהתאמה לתקן בריטי 

 .  5%±במהירות המנוע בתחום של  

 

 לוח פיקוד והתראות

 לוח הפיקוד וההתראות יכלול לפחות את כל המתואר להלן.

 רד מהיחידה.הלוח יותקן על הקיר בנפ

 הלוח יחובר לאביזרים השונים באמצעות כבלים  ט.ב.ט.

 באמצעות שלטים חרוטים מבקליט סנדויץ'. בעבריתכל האביזרים בלוח ישולטו 

 בין השאר, יכלול הלוח את האביזרים ויענה על הדרישות כדלקמן :

 באופן הבא:וכל ציוד אחר להפעלה אוטומטית של היחידה  SOLCONבקר לגנרטור מתוצרת  א.

 היחידה תופעל אוטומטית מיד בהיעדר מתח חברת החשמל. .1 

 מם אוטומטית, בחזרת מתח חברת החשמל לאחר השהייה.והיחידה תד   

 גלוי חוסר ופחת מתח וכן סדר פאזות ייעשה בלוח היחידה.   

 מהדקי הכניסה לגלוח חוסר המתח יבודדו משאר המהדקים ויסומנו  

 " .V400  –בשלוט: "מתח זר 

במקרה של נסיון התנעה כושל, תנסה היחידה נסיון התנעה שני ושלישי באופן אוטומטי.  .2    

לאחר שלושה נסיונות כושלים רצופים יופעלו צופר אזעקה, התראה למפעיל ונורית 

 סימון:  "כישלון התנעה" .
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 2יופעל ממסר עם לאחר ההתנעה, ולאחר שהיחידה התייצבה למתח, תדר וסיבובי מנוע,  .3    

 מגעים פתוחים. 2 -מגעים סגורים ו

אמפר בכל מגע. מהדקים  4המגעים יחוברו למהדקים לשמוש ע"י אחרים לזרם של עד  

 אלה יסומנו בשלוט מתאים.

 עם התחלת ההדממה של היחידה יופסק הממסר הנ"ל. .4    

 מגע פתוח לרכוז תקלות שיחובר למתח המצבר. .5    

 בהוב )יופעל ע"י המגע הנ"ל( שיפעיל מנורה שתותקן ע"י אחרים.ממסר ה .6    

  ± 15% -הדממה אוטומטית של היחידה במקרה שמתח או תדר היחידה שונים ב .7    

 שניות. 10מהנומינלי לתקופה העולה על 

תחום הסטיה ומשך ההשהייה ינתנו לכוון. הדממה מסוג זה תלווה בנורית תקלה  

 גם לאחר הדממת היחידה.מתאימה שתשאר דלוקה 

הדממה אוטומטית של היחידה במקרה של לחץ שמן נמוך, טמפרטורת מים גבוהה,  .8    

חוסר מים או מהירות מנוע גבוהה מהמותר. כל תקלה מסוג זה תלווה בנורית תקלה 

 המתאימה שתישאר דלוקה כנ"ל .

 נורית לציון קיום מתח חברת חשמל. .9    

 ציון מתחי פאזות היחידה.שלוש נוריות ל .10   

 מצבים )אוטומטי, יד, נסיון ללא עומס, הפסקה(. 4מספק בורר  .11   

 סוי נורות(נ , בטול תקלה,לחצנים  )הפעלה, הדממה 4 .12   

שניות מהחזרת  30שניות מהפסקת החשמל וינותק תוך  30העומס יחובר ליחידה תוך  .13   

 המתח, ההשהיות ניתנות לכוון.

 פקוד למצוף חוסר דלק + נורות סמון. .14   

 מאמ"ת עם הגנה טרמית לכיול. הפסקה עקב יתרת זרם תפעיל נורית סימון ואת הצופר. ב.

 מצבים( .6וולט עם מפסק בורר פאזות  )  500עד    0מד מתח   ג.

 מדי זרם )עם שנאי זרם( שמתוכם אחד עם מחוג שיא ביקוש. 3 ד.

 מד תדירות. ה.

 עולה של היחידה.מונה שעות פ ו.

 מד לחץ שמן. ז.

 מד טמפרטורה. ח.

 מהדקים )עם כסוי( לחבור קו הזנה למטען המצברים. ט.

 מהדקים לחבור קו ללחצן הפסקת חרום. י.

 

 מערכת הפליטה

 "חדרים" כדוגמת דגם 3היחידה תצויד במשתיק קול. המשתיק יהיה ריאקטיבי, בעל 

A-ES   קן בחדר הגנרטור.מטר ויות 2.5של ח.נ.א. באורך של 

 . 6" -קוטר הכניסה למשתיק כ

 המשתיק יותקן בתוך חדר הגנרטור.

 החבור בין המשתיק והיחידה ייעשה בצנור בקוטר המומלץ ע"י יצרן היחידה ובהתאמה 
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 לאורך קו הפליטה. 

 החבור בין היחידה לצנור המפלט, בין צנור המפלט למשתיק הקול ובין המשתיק לקטע

 אמצעות מחברים גמישים מיוחדים למטרה זו. כל החבורים לתליה או האחרון ייעשה ב

 עגון או תמיכה של צנורות המפלט ומשתיק הקול לקיר או תקרה ייעשו באמצעות מתלים 

 קפיציים או בולמי זעזועים אחרים. קצה צנור הפליטה יצויד בכסוי מתאים למניעת 

 חדירה של גשם וכן יסגר באמצעות רשת.

 מטר. 6-של המערכת, לרבות המשתיק יהיה כ האורך הכולל

 צנרת הפליטה ומשתיק הקול, מהחבור הגמיש ליחידה ועד קיר החדר, יצופו בשכבת בידוד 

 ס"מ. 4נגד חום. השכבה מקליפות צמר זכוכית בעובי 

 מ"מ ותהיינה עטופות בפח אבץ בעובי  1הקליפות תקשרנה באמצעות חוט מגולבן בקוטר 

 ם מולחמים. בנקודה הנמוכה של מערכת הפליטה  יש להתקין מתקן מ"מ עם חבורי 0.6

 לניקוז מי עיבוי עם ברז מתאים. כל מערכת המפלט תיצבע בצבע מתכתי עמיד 

 בטמפרטורות גבוהות, לאחר נקוי כל השטחים ולפני התחלת הבצוע של הבדוד הטרמי.

 מערכת הדלק

 מיכל דלק יומי א.

יומי אינטגרלי המותקן בצמוד ליחידה אשר תחובר למיכל הדיזל גנרטור יכלול מיכל דלק  

 הדלק החיצוני ויבוקר ע"י מצוף שיווסת את כניסת הדלק מהמיכל החיצוני למיכל היומי.

המיכל היומי יצוייד במצוף חוסר דלק שיפסיק את פעולת המנוע במקרה של ירידת מפלט  

 הדלק מתחת למינימום המותר.

 צנורות ב.

ללא  40  -צינורות שחורים סקדיול   2וללות חיבור המיכל ליחידה באמצעות עבודות הקבלן כ 

 תפר.

 החיבורים בין הצינורות ליחידה יהיו גמישים. 

 יש לנקות היטב את הצנרת משבבים וזאת לפני ביצוע החיבורים. 

 הצנרת תיצבע בגוון סופי שחור. 
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 מקרן

 ות שרוול ברזנט עבה המתוח על במידת הצורך יחובר המקרן לפתח יציאת האויר באמצע

 האויר החם של המקרן  שכלמסגרת ברזל זוית מתאימה ומגולבנת. על סדור זה להבטיח 

 יצא מחוץ לחדר, דרך פתח האוורור.

 

 הארקות

 הארקות לנקודת הכוכב וגוף הגנרטור יבוצעו עם מוליכי נחושת מפס השוואת 

 פוטנציאלים על יד לוח החשמל הראשי.

 ויחוברו ע"י קבלן הגנרטור. הקבלןבוצעו ע"י המוליכים י

 

 כבלים

 עבודת הקבלן כוללת את הכבלים הדרושים בין הגנרטור ללוח הגנרטור, כבלי הפקוד, 

 תעלות הכבלים והחזוקים הדרושים.

 ( .NYYכל הכבלים שיותקנו ע"י הקבלן יהיו מטיפוס ט.ב.ט  )

 הקבלן.ע"י הכבלים מלוח הגנרטור ללוח הראשי יסופקו ויותקנו 

 
 עבודות צבע

 הקבלן יצבע את כל מערכת הצנורות המיועדים למים, דלק, שמן, אויר, פקוד, חשמל וכו', 

 בגוונים שונים לפי הוראות המפקח.

 הצביעה תיעשה אחרי גמר ההרכבה. הקבלן יתקן את כל הנזקים שיתגלו בצביעה כתוצאה 

 לשביעות רצונו של המפקח. –מהובלה, הרכבה וכו' 

 

 מיכל דלק 

 ח פלדה.פמ"ק, עשוי מ 2.5הקבלן יספק ויתקין במקום המיועד לכך מיכל דלק מרובע בנפח 

 הקבלן יספק מעצרה אטומה עם אפשרות ניקוז הקבלן יעתיק את מיכל הדלק הקיים למקום המתוכנן.

 
 ניקוי הצנורות, המבנים והמיכלים א.

ינורות, המיכל והמבנה מכל לכלוך, שמנים לפני התחלת עבודות הצביעה, יש לנקות היטב את הצ 

וחלודה. הניקוי יבוצע בעזרת ממיסים אורגניים כגון: טולואין ובנזין. הסרת החלודה תיעשה 

 באחת מהשיטות הבאות, במצויין במפרט היעודי.

 .AS 2.5ניקוי חול לדרגה שוודית  .1 

 . ST2ניקוי בעזרת מברשות פלדה, מגרדות ומשחזות לדרגה שוודית  .2 

   תוך הדבוקים יאין לצבוע צינורות, מיכל או מבנה פלדה לפני שהוסרו ממנו כל סוגי הר

 שעות אחרי ניקוי החול, יש לצבוע את צבע היסוד. 3למתכת. מקסימום 
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 צביעה בצבע יסוד ב.

 הצביעה תיעשה לפי הפירוט הבא: 

שעות. הצבע יצבע  24זמן ייבוש  מיקרון. 70. עובי השכבה  HB-13שכבה של צבע יסוד כרומט אבץ  

 בהברשה בגלילים או התזה בציוד איירלס.

 
 צביעה בצבע עליון )סינטטי( ג.

בשתי   -הקבלן יקבל את אישור המהנדס לבחירת יצרן הצבעים וטיב הצבע. הצביעה בצבע עליון   

 שכבות.

 מיקרון. 30סופרלק וסופרמט גוון לבן בעובי   -שכבה ראשונה   

 מיקרון. 30סופרלק מבריק או "איתן" מבריק בעובי   -ה  שכבה שני 

 את הצבע העליון יש לצבוע מקסימום שבוע ימים אחרי צביעת צבע היסוד. 

שעות. הצבע העליון  48שעות ומקסימום  24זמן ייבוש בין השכבה הראשונה לשניה יהיה מינימום  

גוון הצבע העליון יהיה לפי הרשום  .AIRLESS -ניתן לצביעה בהברשה בגלילים, בריסוס רגיל או ב

 במפרט היעודי.

 
 יישום הצבעים ד.

יש לבצע את העבודה לפי הוראות יצרן הצבעים. עבודת הצביעה תיעשה בתנאי יובש. אין לצבוע  

 . 85% -והלחות היחסית גבוהה מ c º5 -כשטמפרטורת הסביבה היא למטה מ

יבוש ותנאי מזג האויר הניתנות ע"י יצרן הצבעים שיטות היישום והדילול וכן ההוראות על זמן הי 

 מחייבות את הקבלן.
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  הטכנולוגיות שניתן להציע 411

 

1 MBBR – אקוויז 

 כללי:

השיטה מבוססת על נשאי ביומסה המרחפים במים, עליהם גדלים חיידקים, כך שניתן להגדיל את כמות המיקרו 

 אורגניזמים בנוזל, ולצמצם את נפח הריאקטור.

 

 ריאקטורה

יש לשנות את הריאקטור הקיים, ע"י הוספה ופירוק, מחיצות בטון מזויין, הריאקטור יכלול לפחות שלושה תאים: 

 תא אנוקסי, תא אירובי ראשון, תא אירובי שני.

 מעבר לזה יהיה תא משקע מדיה.

 בכל התאים יורכבו נשאים ומסננים למעבר בין התאים.

 בתאים האירוביים , דיפיוזרים בועות עדינות.בתא האנוקסי יורכב מערבל מכני, 

ש"ע ביממה.  20לפחות מהספיקה הנכנסת. הספיקות יתוכננו לפי  4משאבות סחרור פנימי, יהיו לספיקה של פי 

 המשאבות יהיו מסוג אייר ליפט. 

 סילוק תרכובות זרחן, יהיו באמצעות תוספת תא אנאירובי ו/או הזרקת קואגולנט לפני המשקע.

 

 ל בבוצה:טיפו

ימים לפחות, וקבלת בוצה מיוצבת על פי  10הבוצה תועבר לבריכת ייצוב בוצה עם מערכת להסמכה, לשהייה של 

 תקנות )ניתן להשתמש במשקע הקיים שיבוטל כבריכת ייצוב בוצה(

 הבריכה תכלול מערכת ברזים לניקוז מי נטל להסמכת הבוצה, לאחר מכן הבוצה תישאב לסחיטה.

 

2 MBR ות:ממברנ 

 כללי:

השיטה מבוססת על תהליך בוצה משופעלת רגילה, רק שבמקום שיקוע מרכיבים ממברנות, המפרידות את הקולחין 

ת 4וגם מיתר מהביומסה, שיטה זו מאפשרת העלאה משמעותית של ריכוז הביומסה בנוזל והקטנת נפח הריאקטור.

 את הצורך בסינון שלישוני.

 

 הריאקטור:

 כך שיתאים לנחי התאים המתוכננים. יש לשנות את הריאקטור

 התאים יכללו תא אנאירובי להפחתת זרחן. במידה ולא יהיה תא אנאירובי יהיה צורך בהוספת קואגולנט.

 תא אנוכסי, ותא  או תאים, אירוביים, תא ייצוב בוצה.
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 הממברנות:

הממברנות חייב להיות ניתן להציע ממברנות טבולות בתוך הריאקטור או ממברנות מחוץ לריאקטור, ספק 

 ישראלי, שהרכיב ממברנות במט"ש בארץ, ויש לו יכולת מוכחת לתת שירות לממברנות.

 אספקת המערכת תכלול את כל הנדרש, לרבות האספקה והרכבת הממברנות מערכת האוויר.

 כלים אחרים, איחסון הכלור הזנתו וכו'..יניקוי הממברנות באמצעות כלור או כימ

 לבנות מערכות הרמה לממברנות ולציוד, קבועות בשטח, לצורך ניקוי וטיפול בממברנות. כמו כן על הספק

לבנות מערכת בקרה לכמויות המים והספיקות, שיעברו בממברנות,  גרוויטציוניות או באמצעות משאבות 

 ואקום שיסופקו ע"י הספק.

 מט"ש.כל המערכת והסנסורים הנדרשים לעבודה סדירה ללא נחיצות לאיוש קבוע ב

 

 בוצה משופעלת

 על פי השירטוטים המצורפים.

 

 שיטת פלואנס

 על פי הצעה שתתקבל מפלואנס.
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 ותחזוקה תפעול 413

 

 הוראות תפעול : ספר החזקה, קטלוגים   01.413

 

      הקבלן יספק בשלושה העתקים מכלול מושלם של מערכי טיפול, אחזקה, בדיקה שגרתית,  .1

      לנקוט בהם, עבור כל חלק של המערכות, מודפסים באופן ברור ביותר אמצעי זהירות שיש    

   בשפה העברית, וכרוכים יחדיו בתוך מעטפה קשה בצורת "ספר החזקה", כל חוברת תהיה    

 מורכבת מן הפרקים הבאים:   

 אור כל חלק ופריט של הציוד.ית   - 

 הוראות הרכבה ופרוק.   - 

 טים הדרושים להבנת המערכת ותפעולה.דיאגרמות ו/או שרטו   - 

 הוראות תפעול )הפעלה שוטפת ; הפעלת חרום(.   - 

 הוראות תחזוקה שוטפת: טפול יומי, טפול שבועי, וכו' .   - 

 רשימת חלפים ונוהל הזמנתם.   - 

ים המומלצים לשימוש במתקן טסטנדר ,כמו כן יכלול הספר רשימה של שמנים ומשחות סיכה 

בספר ייכללו כל תעודות "ל אשר על המפעיל להחזיק במחסנו. מרים הנוכמויות החו

 )למוצר שהותקן( של היצרנים . הספציפיותהאחראיות 

 

הקבלן יתלה על לוחות הפקוד בתוך מסגרות קשיחות מצופות פרספקט את הוראות ההפעלה  .2

 של מתקן החשמל ותרשים מערכת החשמל ; וכן סימונים ושילוט.

חלד על כל משאבה עליהן יצויינו שם היצרן, גודל וסוג -ן הקבלן לוחיות מתכת אלכמו כן, יתקי 

 המשאבה, מספר קטלוגי, מהירות, קוטר המאיץ, ספיקה ועומד.

 

 אין תשלום נפרד עבור ההוראות והקטלוגים שיספק הקבלן כנ"ל ולא עבור שילוט הציוד. על  .3

 נקובים בכתב הכמויות.הקבלן לכלול את הוצאותיו במחירי היחידות השונים ה

 

 הפעלה והחזקה ; אחריות ושרות טכני 02.413

מכרז/חוזה זה כולל גם אימון תחילי של צוות המזמין להפעלת והחזקת המתקן, הבטחת  

 אחריות חוזית ואספקת שרות טכני מתמשך.

 הערה חשובה 

ת הגוף האחראי סטטוטורית להפעלת המתקנים וכן ההחזקה והבקרה/נטור היא הרשו 

" לגוף המוניציפלי, מגובה back to backהמקומית. הקבלן הזוכה מתחייב לתת אחריות "

 בבטחונות שיניחו את דעתו .
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 תקופת  "ההרצה"     0102.413.

 

לאחר בניית והקמת המערכת יועברו המתקנים לרשות המזמין, בלווי ספר נוהלי הפעלה  .1

 והחזקה.

בלוויו, ובאחריותו המלאה. שלב זה אינו מוגבל בזמן המתקנים תיעשה ע"י הקבלן  הרצת .2

ויימשך עד לקבלת קולחים באיכות על פי המפרט )ובכל מקרה לכל הפחות שלושה חודשים(. 

 רק עם סיום שלב זה מתקבל המתקן להפעלת והחזקת המזמין.

לה והן החזקה ; איש/צוות זה יקבל אמון מידי הקבלן הן בהפע-המזמין ימנה איש/צוות הפעלה .3

 בהחזקה ויתחיל בעבודה שוטפת עם סיום שלב ההרצה.

 

 תקופת האחריות   0202.413.

הקבלן יהא אחראי, באחריות מוחלטת לתקינות המרכיבים והאביזרים כדלהלן לתקופות  

המפורטות, אחריות זו תחול על הקבלן , בכל מקרה גם אם יוזמנו מהקבלן שירותי ההפעלה 

 יתחילו מסיום תקופת ההרצה.והאביזרים כלל התקופות 

 לציוד מכני סובב שנתיים,  

 שנים, 10לצנרת 

 שנים, 2משאבות ומפוחים  

 שנים, 10לאיטום 

 שנים, 3שקיעות אספלט 

 

 תעודת עסק הטעון אישור ע"פ תנאי המשרד לאיכות הסביבה המחוזי    0302.413.

 

   לעמוד בכל הממונה, יהיה   לן הזוכה או הרשותעל מפעיל המט"ש, בין אם יהיה זה הקב     (1)

   מכון לטיהור שפכים לאיכות הסביבה הדרושים להפעלת הדרישות והתנאים של המשרד   

 כ"עסק הטעון אישור", ע"פ התקנות.  

 בעל העסק יהיה הגוף הציבורי או הרשות הממונה שתפקח על עמידת הטיפול          (2)

 ברישוי עסקים. במט"ש ע"י המפעיל בתנאי הפעלת ע"פ הנדרש     



 

 

 מכון לטיהור שפכים ליישוב בית אל ואחזקה תכנון, שידרוג, הרחבה, תפעול 
 05.2021 מכרז/חוזה מס'

o  02-6769284, ירושלים, טל': 7העירית   בע"מבלאו מהנדסים  א. f f i c e@b l a u - e ng . c o . i l 

o f f i c e@b l a u - e n g . c o . i l 

 מסמך: 
מכרז מטש בית אל 

5.2021 

 

 165מתוך  108עמוד 

 
 

 

הבדק בתקופת קוים מנחים להתקשרות עם קבלן )בתקופת ההרצה,   :תפעול ואחזקה 03.413

 השוטף לאחר מכן(.בתקופות האופציה והתפעול ת האחזקה וובתקופ

   הקבלן יתחזק ויתפעל את המתקנים כולל פינוי עודפי בוצה ופסולת, כך שהמתקנים יהיו כל     .1

 לו בכשירות מלאה וזאת למשך שנת הבדק.העת תקינים ויפע  

       ככל שידרש(, כח  עלות התחזוקה וההפעלה כוללת כל הוצאות החשמל והאנרגיה )לרבות סולר  .2

 אדם, כימיקלים, כל בדיקות המעבדה,  מים, פנוי פסולת, פנוי וסילוק בוצה.  

 תקלות. עלות התחזוקה והפעלה כוללת כל תקוני השכר ותחזוקה שוטפת ותיקון   .3

 שעות . 24 -מהקבלן יתחייב לתקן כל תקלה מכל מין וסוג שהוא על חשבונו ולא יאוחר  .4   

 תדירות בקורי הטפול השוטף / המונע:  פעמיים בשבוע. .5

הקבלן יקיים במשך כל תקופת ההרצה, עד לקבלת הטיב על פי החוזה ולמשך עוד תקופת  .6

יכות שפכים גולמיים נכנסים ושל קולחין יוצאים חודש, בדיקות שוטפות של א 12הבדק של 

 .במעבדה מורשית ע"י משרד הבריאות

 תדירות ופרמטרים למדידת מוצרים במכון  )ע"פ דרישת התקנות( .7

 תדירות יחידות מדידה פרמטר

 קולחין שפכים    

 רציף רציף מ"ק ספיקה

 ע"פ תקנות ע"פ תקנות מג"ל צח"ב

 0105מוצקים מרחפים 

 °550קים מרחפים מוצ

 מג"ל

 מג"ל

 כנ"ל

 כנ"ל

 כנ"ל

 כנ"ל

 כנ"ל כנ"ל מג"ל צח"כ

 כנ"ל כנ"ל מג"ל חנקן אמוניאלי

 כנ"ל כנ"ל מג"ל חנקן קילדל

 כנ"ל כנ"ל מג"ל ניטריט

 כנ"ל כנ"ל מג"ל ניטראט

 כנ"ל כנ"ל מג"ל זרחן

 כנ"ל כנ"ל MPN קולי צואתי

 רציף  מג"ל כלור

 רציף  NTU עכירות
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 בוצה

 עיכול וסחיטת בוצה, סילוק הבוצה הסחוטה לאתר מורשה.

 קולחין

וכן איכות הבוצה בדרישת חוזה זה, הקבלן מתחייב שאיכות הקולחין הנבדקים יעמדו  .8

 .החמור מבניהםבדרישות משרד הבריאות כפי שיקבעו מפעם לפעם 

ימים מגמר כל  7 -תוצאות הבדיקות תועברנה באופן שוטף למזמין העבודה לא יאוחר מ .9

 בדיקה.

 ום הקולחים ייעשה ע"י דוגם מורשה + דיגום השפכים יהיה מורכב.דיג .10

 תקלות .11

 במכון תהיה אספקת חשמל חלופית, של דיזל גנרטור, למקרי חירום. - 

 שעות או ביפר של מפעל   24המכון יחובר אלחוטית למוקד המאויש  - 

 ת ואפשרות הפעלה של משאבות, מפוחים, ביצוע ריסט וכו'.ות על תקלולהעברת התרא           

 בכל מקרה של תקלה או כניסת חומר בשפכים הגורם לאי יכולת להפיק  -

קולחים, או גרימה למפגע סביבתי, על המפעיל לבצע מיידית כל פעולה נדרשת לתיקון 

 התקלה.

 

 רישום ודיווח .12
 

 דיווח באירועים חריגים ותקלות א.

אדם שמונה על ידו לעניין זה, ידווח מיידית עם איתור כל חריגה או תקלה, על המפעיל, או  

קיום התקלה או החריגה, באמצעות טלפון ובפקס למזמין, לנותן האישור ולאיגוד הערים 

 לאיכות הסביבה.

יך שנים לפחות מתאר 3פעולות אלה יירשמו ביומן אירועים שיישמר אצל מפעיל המכון במשך                 

 האירוע האחרון ויהיה פחות לעיונו של נותן האישור בכל עת.

 דיווח ב.

מפעיל המכון יגיש לנותן האישור דיווח על תוצאות הדיגומים והבדיקות שיבצע בהתאם  

 אחת לשנה. 6להוראות סעיף 

ר קבלת עוד יכלול הדו"ח נתונים על כמויות הבוצה המסולקת מהמכון, יעד הסילוק ואישו                

 הבוצה מיעד הסילוק.

דיווח מפורט אודות תקלות וחריגות, אשר יכלול את זמן גילוי התקלה או החריגה, תיאורה                 

 מפורט שלה, האמצעים שננקטו לתיקונה ולמניעת נזקים, וזמן סיום התקלה.
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 מינהלה .13

ולל פינוי פסולת ועודפי הבוצה כל הוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות לתחזוקה השוטפת כ א.

תשלומי צריכות, תשלומי צריכת חשמל, חומרים כימיים, מים, דלק לגנרטור, כלור נוזלי או 

טבליות, אגרות ודמי שימוש למערכות אלחוטיות, תיקון או חידוש הציוד עקב תקלות או בלאי 

 ישולמו ע"י הקבלן .טכני, דיגום בדיקות מעבדה כמפורט לעיל 

יחזיק מלאי חלפים מתאים, כך שתובטח ההתגברות על תקלות ללא זמני המתנה  הקבלן ב.

 לאספקה מצד שלישי. חלק ממלאי זה יימצא במחסני הרשות ביחד עם גנרטור החירום.

בכל שנה ושנה בתקופת האחזקה תהא למועצה שקול הדעת הבלעדי לקבוע האם היא מעונינת  ג. 

בהסכם אחזקה של המט"ש. הקבלן מתחייב לפנות להאריך את תקופת ההתקשרות עם הקבלן 

יום לפני תום כל שנה בתקופת האחזקה ולקבל את עמדתה לגבי הארכת  60למועצה 

 ההתקשרות עם המועצה בנוגע לאחזקת המט"ש בשנה הבאה בתקופת האחזקה. 

 

 בטחונות 04.412 

  להבטחת איכות הקולחין עפ"י דרישות המועצה ומשרד הבריאות ותקינות .1

  .  .המתקן,  תוחזק ע"י המועצה הערבות שניתנה ע"י המציע   

    את מלוא הערבות הבנקאית או חלקה,  חלטלשמורה הזכות  למועצה. 2

   הכל   -  ו/או תקינות המתקן לא יעמדו בדרישות.במידה ואיכות הקולחין     

 .מועצהלבהתאם לרמת הנזק שנגרמה     
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 ומחירים אופני מדידה     4000פרק 

 

 

 התחשבות בתנאי החוזה     4000.1

 

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו. המחירים  

המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים במסמכים הנ"ל, על 

אי התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב הבנת תנאי כלשהו או -כל פרטיהם. אי

כתב הכמויות והאומדן הינם לעזר בלבד, החוזה הוא בכתב  הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. 

 ולא למדידה. , תכנון וביצועפאושלי

 

   מדידה    4000.2

 

ת במחירי היחידות הנקובות כנגד כל העבודות, ההוצאות וההתחייבויות של הקבלן נחשבות ככלולו 

הסעיפים השונים שבכתב הכמויות. ללא תוספת עבור פחת וכיו"ב. לא ימדדו כל עבודות לוואי כגון מדידה 

וסימון, הובלות, חומרי עזר, כלים וציוד, רישוי, ניקוי ודומיהן, גם אם הן נזכרות בתוכניות ו/או במפרט 

הסרת צמחיה, עקירת עצים  כמו כן לא ימדדו עבודות .ים מהםו/או במסמכי החוזה האחרים ו/או המשתמע

וכן לא ימדדו, לא ישולמו עבודות ומתקנים זמניים להפרדת התאים ועבודה   .סילוק מכשולים קיימיםו

בין מתקנים שונים , אלא אם מופיעים  לחיבורעבור צנרת בזמן הביצוע לא ישולמו תוספות  בחלק מהתאים

  ולא עבור בלוקי בטון, משטחי בטון, מעקות, חפירות. בפירוש בכתב הכמויות,

 

ההוצאות לחפירה ו/או חציבה ולעבודות הלוואי שלהן כגון תימוך, יצירת תושבות לצנורות, מילוי מוחזר  

נורות, תאי המגופים ושוחות הבקרה והמתקנים האחרים שעבורם נועדה יוי הצווכו' , כלולות במחירי ק

 החפירה.

 תוספת עבור מימדים העולים על הנדרש בתוכנית ו/או במפרט.לא תשולם כל  
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 מחירים     4000.3

 

כולל את אספקת כל החומרים שאין אספקתם חלה באופן מפורש על  המחיר שהקבלן יתן לאחר ההנחה, 

בדיקת החומרים והוכחת טיבם ; הובלות לרבות העמסה ופריקה ; כל ספחי החיבור והאיטום, המזמין: 

; שימוש בכלים, מכשירים, ניהול, באתר ומחוצה לו ; שמירה ואבטחה ; הוצאות שכר  העבודה ואחסון 

ציוד, מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר, פיגומים, תמיכות וכיו"ב ; תשלומי מכסים, תמלוגים, דמי ביטוחים ; 

המתקנים והעבודות ל תשלומים סוציאליים, אגרות, פיצויים והיטלים אחרים ; מימון ; רווחי הקבלן וכן כ

הזמניות הנדרשות להמשך פעולת המט"ש בזמן ביצוע השידרוג, ואת כל הנדרש להשלמת השדרוג וההרחבה 

על פי דרישות המכרז והטכנולוגיה של הטיהור אף אם לא נרשמה בסעיפי הכמויות. זאת מאחר ומדובר 

ובקיום התחייבויותיו של הקבלן,  ההוצאות הכלליות הכרוכות בקיום הדרישות של החוזהבתכנון ביצוע. 

   כולל ההוצאות הבלתי צפויות מראש.

 

 קווים    4000.5

 

; ממפרט הכללי או פרקים  302.11;  305.5;  304.3מפרט זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את הסעיפים  

 הרלוונטים האחרים שלו.

 

 קווי ביוב   4000.5.1

 

ת"י  PVC SN8, או PE100 מריפלקס קוי הביוב יבוצעו מצינורותבנוסף לאמור בסעיף זה במפרט הכללי,  

884  

את כל החומרים, העבודות והפעולות הנחוצות לביצוע לרבות: הכשרת התוואי לצורך עבודת  ללוהמחיר כ

ההנחה וכל העבודות הנלוות כגון: מדידת התוואי לפני הנחת הצנרת, הובלת הצנורות והאביזרים וכל חומרי 

 ורם לאורך תוואי התעלה.העזר, ופיז

 

(   L.Iס"מ מתחת לתחתית הצינור ) 15חפירה ו/או חציבת התעלות לאחר היישור המוקדם לעומק של  

ס"מ לפחות מפני קרקע )כביש/מדרכה( סופיים )במקרה של חפירה וחציבה( או מפני  85והמבטיח כיסוי של 

, יבוצע ריפוד בשומשום, ומילוי במצע ת תיושרקרקע עכשוויים )במקרה של מילוי( ועד לגב הצינור. הקרקעי

 ס"מ לאחר הידוקו ולכל רוחב התעלה. 25המצע, במידה ויהיה מצע כמבנה דרך זמני, יהיה בעובי  סוג א',

הנחת והרכבת הקו מקטעי הצנורות והאביזרים כנדרש, כולל החיתוכים, הריתוכים ו/או ההברגות  

 ועים המוסדרים.והחיבורים הדרושים, הנחת הקו לפי השיפ

מתייחס  403.2כיסוי הקו במילוי מהודק עם חומר מתאים ובגבהים המתאימים לפי המפורט בסעיף ד' 

 נורות לפי סוגם.ילצ

 .וצילומו מבפנים בווידאו בדיקות לחץ לפי המפרט, שטיפת הקו 

 לאתר מורשה.סילוק עודפי חומר חפור/חצוב מחוץ לאתר הבניה  
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 מפליםתאי בקורת, ו  4000.6

 

, יכלול המחיר באספקה הובלה והתקנה של מחברי אטוביב )או 302.11.3בנוסף לאמור במפרט הכללי בסעיף  

ס"מ.  יימדד בנפרד  50שווה ערך( בדופן השוחות, מפלים שהם בהפרשי רומים כניסה יציאה שמעל 

( של  L.Iת הפנימיות ))כקומפלט( לפי קוטרו ועומקו כמצויין בכתב הכמויות. העומק יימדד בין התחתיו

לעיל ,   404.5.1ת את האמור בסעיף הצנורות הנכנסים ויכלול את כל האביזרים, החומרים והעבודות, לרבו

 המילוי החוזר יהיה מצע סוג א' מהודק. 

מילוי חוזר סביב מבנים: המילוי החוזר סביב מבנים יהיה מצע סוג א' , מהודק בבקרה מלאה. חלק 

 לטים.מהרכיבים הם בקומפ
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   5חלק 

 הכמויותהבהרות לכתב 
 

 עבודות הנדסה אזרחית, אספקה והרכבת ציוד, חשמל ובקרה, הפעלה והחזקה
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   בכתב הכמויותהסעיפים , בנוי מימכלולים בעיקר על פי מסמכי המכרזהמכרז  .1

   להדגשת הינם הסעיפים הבאים להלן  במסמכי המכרז. וכוללים את התכנון וכל המופיע  

 מחוייבות הקבלן אך אינם למדידה.   

מאחר ומדובר במכרז תכנון וביצוע, הסעיפים באומדן ייתכן ואינם ממצים את כל הנדרש ע"פ 

מסמכי המכרז,  במידה וע"פ הטכנולוגיה מוצעת וע"פ התכנון המוצע יש צורך במתקנים ועבודות 

ל הקבלן לבצע אותם במסגרת הצעתו נוספות לצורך עמידה בתנאי המכרז ולמטרת העבודה  ע

 ללא תוספת תשלום.

 שעליו לבצע גם אם    הקבלן יקרא את המפרט ויוודא את כל דרישות המזמין וכן ההתחייבויות  .2

 אינן מופיעות בכתב הכמויות.    

  ידרשו עבודות ת באם שום תוספ. הקבלן לא ידרוש אינן מחייבותהכמויות  תהכמויות המפורטו .3

 ל מנת לעמוד בדרישות המכרז.נוספות ע  

   מתוגברת לעמידה בלוח הזמנים, עבודה בסביבת ביוב, בעיות נגישות  עבודה  האומדן כולל גם, .4

   של כלי ציוד מכני למקום וכל הקשיים וההתארגנויות הקשורים והדרושים לביצוע העבודות    

 , עבודות זמניות.וזהובמסמכי הח תוך כדי פעולת המט"ש הקיים  בתוכניתהמפורטות     

  כל ההוצאות הכרוכות בקיום הוראות התנאים המיוחדים כלולות במחירי היחידה שבהצעה,  .5

   ובכלל זה סימון המבנה ע"י מודד מוסמך לפני ביצוע ומדידתו כבסיס לתוכניות לאחר ביצוע   

   תקופת הביצוע העבודה. כמו כן הזמן הנחוץ לקיום הוראות תנאים מיוחדים אלו כלול ב בתום   

 לעיל. כנקוב   

 רואים את הקבלן, כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים בהזמנה זו, על כל .6

  מסמכיה, המחירים שידרשו להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים   

   ויות ובכל שאר , בתכניות , מפרטים בכתב הכמהמילת"בהנזכרים במפרט הכללי, מפרטי   

 המסמכים הכלולים בחוזה זה.  
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 את הסעיפים כמפורט במפרטים ובנוסף:העבודה הפאושלית תיחשב וכוללת  .7

 ו/או    אספקת כל החומרים, מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנזכרים בעבודה זו  7.1

   , או הקשורים בה והפחת שלהם, תשלום לאתרי שפיכת נדרשים ע"פ המצב בשטח   

 עודפי עפר ופסולת.   

 כל העבודה הדרושה לביצועו המושלם של החוזה.  7.2

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכולי.  7.3

    הובלת כל הנ"ל למקום העבודה, העברתם ובדיקתם, אחסנתם ושמירתם, וכל 7.4

 הובלת עובדים לאתר העבודה.  

 לי.למיניהן וכו , השגת היתר רעליםהמיסים והאגרות  7.5

 עבודות מדידה והסימון שיידרשו לצורך ביצוע העבודה ולתוכניות לאחר ביצוע.  7.6

  .הסדרת המשך פעולות המט"ש תוך כדי ביצוע עבודות השידרוג וההרחבה      7.7

 ’.כל העבודות הזמניות ועבודות העזר להכנת השטח, דרכי גישה, ניקוז מי גשם  וכו  7.8

 קיפות, ובכלל זה ההוצאות המוקדמות ההוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והע 7.9

 אותן. ג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייביםומקוריות וכן כל ההוצאות האחרות, מאיזה סו    

 הוצאות שמירה, בטיחות וכל האמצעים הנדרשים לביצועם. 7.10

    הכנת תוכניות לאחר ביצוע כולל מדידות, ספר מתקן עם רשימת הציוד, היצרנים,  7.11

 ות אחזקה.מפרטים והורא    

 הפעלה, הרצה והדרכה של המתקן.  7.12

 הפעלת ואחזקת המתקן למשך תקופת ההרצה.  7.13

 .2שנים נוספות., בתשלום נפרד על פי מבנה  10למשך  תפעול ואחזקה  7.14
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 אישור על ביקור באתר     6.01

 

 , פרק א' של המפרט הכללי. 1בחלק  1.4עפ"י סעיף  

 . בית אלמט"ש אני החתום מטה מאשר בזאת שביקרתי באתר העבודה המיועד  

רכת משך הביצוע ו/או כל תביעה כספית כתוצאה מתנאי אהבגין הנני מצהיר, כי לא אגיש למזמין כל תביעה  

ו כל סיבה אחרת בלתי צפויה מראש המחייבים שנוי בעבודה או באופן קרקע בלתי צפויים מראש ו/א

 הביצוע שלה.

לאחר שעיינתי במסמכי החוזה בדקתי היטב את האתר האמור, אני מצהיר בזאת שמובן לי בהחלט תיאור  

 המבנה וכן מובנת לי היטב העבודה כפי שהיא מפורטת בחוזה ומשתמעת ממנו.

 

 

       : חתימת המציע      תאריך:  

  

       חתימת המציע:       תאריך: 

 

 )צרף דפים נוספים לפי הצורך(
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 טופס ערבות להצעה  6.02

 

, הרחבה, הרצה, תפעול רוגדשתכנון, ללחתימה על הסכם  נוסח מחייב לערבות בנקאית לקיום הצעה למכרז,

  בית אלביישוב מט"ש השל  ואחזקה

 ה לנוסח להלןלא תתקבל ערבות, שלא תנוסח באופן זה

 לכבוד

 "בית אל" המקומיתהמועצה 

 א. ג. נ.,

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד,  ש"ח(לא מאה עשרים –)להלן  ₪ 000120,

, שדרוגלתכנון,    מס'(, וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז "הפרשי הצמדה" –מפורט להלן )להלן כ

בכל תנאי המכרז. אנו מתחייבים מילוי ועמידתנו ולהבטחת  בבית אלמט"ש הרצה, תפעול ואחזקה של ה הרחבה

ימים מיום  3בתוך מציאו לנו עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה וזאת ילשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ש

קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם, לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו 

או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 חיוב כלשהו כלפיכם.כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר ל

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל אחת מהן 

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 סטיקה ולמחקר כלכלי.משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטי – "מדד"

(, כי "המדד החדש" –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 

 המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______, שפורסם ביום _______, 

השווה להכפלת המדד (, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום "המדד היסודי" –היינו, ________ נקודות )להלן 

 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל.      ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענה.

 ומבוטלת. , ערבות זו בטלה___________לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 __________________________תאריך : 

 ____________________חתימה וחותמת : 

 _________________שם החותם ותפקידו : 

 _________________________שם הבנק : 
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 לביצועטופס ערבות   -  03.6מסמך  

ואחזקתו  בית אלנקאית לקיום התחייבותנו בהסכם לתכנון שידרוג והרחבת  מט"ש נוסח מחייב לערבות ב
 בתקופות ההרצה והבדק  

 
 לכבוד

 "בית אל" המקומיתהמועצה 
 

 א. ג. נ.,
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט  ש"ח(לפא מאתיים –)להלן  ₪ 000200,

  (, וזאת להבטחת מלוא התחייבויותינו כאמור בהסכם שנכרת עמכם ביום "הפרשי הצמדה" –להלן )להלן 
אחזקתו והפעלתו  ,בית אלמט"ש  הרחבתו ,שידרוגתכנוןל   מס' נשוא מכרז  הסכםלבנוגע  

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה שימציאו לנו עד לסך הנ"ל בתוספת  והבדק.בתקופות ההרצה 
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם, לבסס  3הפרשי הצמדה וזאת בתוך 

תחילה מאת המבקשים בתביעה  או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום
משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל אחת מהן 
 שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי 

 משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. – "מדד"

(, כי "המדד החדש" –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
 חודש _______, שפורסם ביום _______, המדד החדש עלה לעומת המדד בגין 

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד "המדד היסודי" –היינו, ________ נקודות )להלן 
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 

 ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל.     רבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ע

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענה.

 , ערבות זו בטלה ומבוטלת.___________לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 __________________________תאריך : 

 
 ____________________חתימה וחותמת : 

 
 _________________שם החותם ותפקידו : 

 
 ________________________שם הבנק : 
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 ואחזקה תפעוללטופס ערבות   - 04.6מסמך  

 ואחזקתו  בית אלנוסח מחייב לערבות בנקאית לקיום התחייבותנו בהסכם לתכנון שידרוג והרחבת  מט"ש 
 

 לכבוד
 "בית אל" המקומיתהמועצה 

 א. ג. נ.,
 בות בנקאיתערהנדון: 

 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד,  אש"ח(מאה עשרים  –)להלן  ₪ 120,000

נו כאמור בהסכם שנכרת עמכם ביום (, וזאת להבטחת מלוא התחייבויותי"הפרשי הצמדה" –כמפורט להלן )להלן 
. אנו מתחייבים לשלם לכם כל לתפעול ואחזקת המתקן בתקופת התפעול והאחזקהבנוגע    

ימים מיום קבלת דרישתכם  3סכום הנקוב בדרישה שימציאו לנו עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה וזאת בתוך 
לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם, לבסס או 

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת 
 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

במספר דרישות, כל אחת מהן  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. – "מדד"

(, כי "המדד החדש" –ערבות זו )להלן אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י 
 המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______, שפורסם ביום _______, 

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד "המדד היסודי" –היינו, ________ נקודות )להלן 
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ת זו הינה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבו

 ועד בכלל.     ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענה.

 , ערבות זו בטלה ומבוטלת.___________לאחר יום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 

 __________________________ תאריך :
 

 ____________________חתימה וחותמת : 
 

 _________________שם החותם ותפקידו : 
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 מסמכי החוזה  -  6.05סמך  מ

 
 בית אל"ש מטל הרחבה, הרצה, תפעול ואחזקה, דרוגשתכנון,    'מכרז/חוזה מס

 

 תשפ"א   ___ לחודש ונחתם ביום __________ בבית אלחוזה זה נערך          

 2021    לחודש     ביום       

 

 בין:           

 מצד אחד   "המועצה"( אואו "הרשות" )להלן "המזמין"  בית אל מקומיתמועצה          

 

  ובין:                  

 

 מצד שני   ) להלן "הקבלן"(                                                                    

 

  ;שפרסמה המזמינה                               והקבלן הגיש הצעתו למכרז מס'  והואיל:

 

 ;של הקבלן את הצעתוהרשות בהחלטתה מיום ________ אישרה ו והואיל:

 

המתייחסות לתכנון וביצוע של כל העבודות הדרושות לתכנון, והקבלן מעוניין לבצע את העבודות,  והואיל:

, הרצה והפעלה של המכון לרבות: עבודות ההנדסה האזרחית, הכוללות עבודות עפר, ג והרחבהדרוש

נורות, כולל עיליות ותת יעבודות פיתוח, עבודות בטונים, מבנים, תעלות, תאים וכו'. הנחת כל הצ

ון ביצוע כל הסידורים הזמניים להפעלת המכקרקעיות וכן כל אביזרי הצנרת, המגופים, הסגרים וכו', 

הציוד  עבודות אינסטלציה סניטרית, הספקת כלבשלבים תוך כדי ביצוע השידרוג וההרחבה ופירוקם. 

כשור הדרוש למכון, חיבור חשמל, הספקת כל מערכות החשמל, כולל הדרוש למכון, הספקת כל המ

לוחות חשמל ובקרה, כבלים, תאורת שטח וכו', הספקת מערכת הבקרה הממוחשבת, הרכבת, הרצת 

עלת כל הנ"ל לקבלת פעולה שלמה, רצופה, חלקה ומבוקרת של המכון, עבודות פיתוח השטח, וכן והפ

הכל  מבית אל ,עבודות נוספות, הכוללות בין היתר דרכי גישה, קווי ביוב פיזור קולחין וקו מים לאתר 

 מסמכי המכרז וכולל הפעלה והחזקה עפ"י החוזה.כל לשביעות רצון המזמין וכמפורט ב

 

 והמועצה מעוניינת שהעבודות יבוצעו ע"י הקבלן, בהתאם להסכם זה ובהתאם להצעת הקבלן  יל:והוא

 הרצופה להסכם זה כנספח "א" שלו ובהתאם לכל מסמכי המכרז ; ש"ח,                  על סך 
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 ;והקבלן מעוניין לבצע את העבודות, בהתאם לתנאי ההצעה, הסכם זה ונספחיו ומסמכי המכרז והואיל:

 

והקבלן מצהיר בחתימתו על ההסכם, כי הוא מכיר ובדק את התוכניות כתב הכמויות והמפרט  והואיל:

המיוחד המצורפים להסכם זה וכן כל דבר אחר הדרוש לקיום חיוביו החוזיים בהתאם לאמור בהסכם 

וח זה והוא מצהיר וכי הוא בעל הניסיון, הידע, המקצועיות המיומנות והמומחיות האמצעים, וכ

האדם הדרושים לביצוע העבודות ביעילות ובאיכות הנדרשת ויש ברשותו את הציוד, החומרים 

באיכות וטיב גבוהים ולפי אמות המידה במקצועיות בשיטת  והכלים המתאימים לבצוע העבודות

 התכנון והביצוע המפורטת בנספחי הסכם זה ובמועדים האמורים בהסכם זה;

 

   לעגן את תנאי התקשרות ביניהם בהסכם ערוך בכתב;והצדדים מעוניינים  והואיל:

 

 אי לכך הותנה הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מסמכי המכרז .1

 המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .א

 

מים להלן בסעיף כל מסמכי המכרז ונספחיהם יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה, לרבות המסמכים הרשו  .ב

 זה, אף אם לא צורפו להסכם:

 המפרט הכללי המנהל לפיתוח תשתיות ביוב )מהדורה אחרונה(    כרך א

 מהמפרט הנ"ל. 3חלק רק 

 

 בכרך 
 דפים( 2טופס רשימת תנאי סף שעל מציע להגיש )

 דפים, ימולא ע"י המציע( 2מסמך הצעת מחיר )

 טופס ריכוז נתונים מינהליים

 צעותהזמנה להגשת ה

 : מבוא, תנאים כלליםלמשתתפים במכרז נוספיםמידע והוראות 

 טופס הצהרת המציע

 טופס זיהוי המציע

 תוכנית עבודה תחנות סניקה

 אומדן לביצוע העבודה

 

 ים למט"ש   מיוחד יםמפרט 4 חלק 

 הבהרות לכתב הכמויות 5חלק 

 חוזה מסמכי 6חלק 

 

 גכרך 
 למכרז( רשימת תוכניות ופרטים )כולל סט  9חלק 
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 "מסמכי ההסכם". –כל המסמכים הללו יקראו להלן 

 

גילה הקבלן סתירה בהוראות ההסכם ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים   .ג

 השונים, יפנה למפקח, על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון.

 

 הגדרות .2

 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: 

 

מ"ק ליום ע"פ מסמכי המכרז  1,700-ל בית אלשידרוג והרחבת מט"ש :     מס' - "המכרז" 

 אחזקה של מתקן טהור שפכיםהפעלה ו וכן

 

א. ראש המועצה או מהנדס המועצה ו/או מי שהוסמך על ידם לפקח על ביצוע העבודות ו/או   - "המפקח"         

 סכם, לרבות משרד פיקוח חיצוני אחר;עפ"י מסמכי המכרז והה מהנדסים בע"מ –בלאו 

  

 . )כללי(, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  תפוקת התעשייה מדד   - "המדד" 

 

מתקן טהור  שדרוג והרחבתהנדסה אזרחית, אספקה והרכבת ציוד, חשמל ובקרה של  עבודות - "העבודות" 

ם במט"ש על מנת לאפשר שידרוג שינויים זמנייכולל  ,קומפקטי מודולרי לשפכים סניטריים

ואחזקה של מתקן טהור השפכים כמפורט בהצעתו של  תפעולוכן  לותויהמט"ש תוך כדי פע

הקבלן שהוגשה במסגרת מכרז מס'  וכמפורט בתוכניות בכתב הכמויות במפרט המיוחד טכני 

מכי שצורפו למסמכי המכרז וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע עפ"י יתר מס

המכרז וההסכם. העבודות כוללות בין היתר   עבודות עפר, הדרושות להכשרת משטחי עבודה, 

המרכיבות את המערכות המוצעות, עבודות בטון, יחידות ומילוי עבור התקנת ה חפירה/חציבה

שוחות למיניהן ונספחיהן )תמיכות ועמודים לתמיכה ועגון וכד'( הספקה, התקנה והפעלת 

שפכים, כולל הדרכה למפעילים שייקבעו על ידי המזמין,  חיבור המערכת לקו מערכת לטיפול ב

אשר תגיע לכניסה למתקן, וכן מערכת לניצול קולחים, וחיבורים הידראולים -מאסף הביוב

וחיבורים חשמליים כולל החבורים ללוח הפקוד המרכזי, כפי שנדרש לתפקוד התקין של 

חזקה אחריות ושרות טכני ואימון תחילי של צוות או תפעולכן העבודות כוללות -המתקן. כמו

 חזקת המתקן, הבטחת אחריות חוזית ואספקת שרות טכני מתמשךאו תפעולהמזמין ל

 .בתקופת הבדק ובתקופת האופציה

 

 כלי רכב, ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי ההסכם; - "כלי רכב וציוד" 
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ח השיפוט של המועצה כולל כל שטח נוסף ואשר יתווסף אליה במשך תקופת ההסכם שט  –"שטח שיפוט"  

 או יגרע ממנה;

 

 תכנית שתימסר בכתב ע"י הקבלן למפקח;  - "תכנית עבודה" 

 

 ל ידו )לאחר קבלת אישור בכתב מאתלרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו ע -"הקבלן"  

 יו וכל הבאים בשמו או מטעמו;המועצה( ועובדיהם, יורש

 

הרצת מכון הטיפול לתקופה של שלושה חודשים או עד להפקת קולחים כנדרש וכאמור  -"תקופת ההרצה"

   במסמכי המכרז עד לקבלת תעודת גמר הרצה, לפי המאוחר מביניהם 

 

 הרצה.)שנים עשר( חודשים מתום תקופת ה 12אחזקה והפעלה של מתקן הטהור במשך  -"תקופת הבדק"

 

סיום על  תהא למועצה האופציה להודיע לקבלן  כל שנהשנים, כאשר  10 -"התפעול והאחזקה"תקופת 

 .צורך בנימוק כלשהוההתקשרות לפי שקול דעתה הבלעדי וללא 

 

 הצהרות הקבלן .3

הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם, וכי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות    .א

וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם עפ"י הדרישות והתנאים המפורטים בהם והמועדים  המפורטים בהם,

 שנקבעו.

הקבלן מצהיר שהוא יודע את מטרת העבודה, הוא מכיר את התוכניות, המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי    .ב

ם לשטח החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם  ובתנאי העבודה המיוחדי

  בו תבוצע העבודה.

הקבלן מצהיר כי הוא אחראי להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתוכניות, טעות בתכנון, אי    .ג

התאמה במידות וכו' אשר עלולים לגרום לכך שהמתכננים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, יהא הקבלן 

 אחראי בלעדי לכך ועליו לשאת בכל אחריות כספית ואחרת.

 ר כי הוא אחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ילן מצהקב   .ד

במידות  ידו וכי עליו להפנות את תשומת ליבו של המפקח לכל פרט בתוכניות, טעות בתכנון, אי התאמה

לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, יהא הקבלן אחראי בלעדי לכך,  שהמתקניםוכו', אשר עלולים לגרום לכך 

 שאת בכל האחריות הכספית והאחרת.   ועליו ל
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הקבלן מצהיר ומתחייב, כי יש לו את הידע, היכולת והמשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, הציוד,    .ה

המשאבים, היכולת הפיננסית, העובדים המקצועיים וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודות ברמה גבוהה 

 ובהתאם למסמכי ההסכם.

 

  אחר כל הדרישות שתציב בפניו מחלקת הביטחון במועצה. ככל  שיידרש הקבלן  הקבלן מתחייב למלא   .ו

להוציא הוצאות שונות על מנת לעמוד בדרישות אלו, הקבלן יהיה חייב להוציאן באופן בלעדי, ולא תהיה 

 לו זכות לשיפוי או להשתתפות מצד המועצה.

צוע ו/או כל תביעה כספית כתוצאה בלן מצהיר כי לא יגיש למועצה כל תביעה להארכת משך הביקה   .ז

מתנאי קרקע ואתר בלתי צפויים מראש ו/או כל סיבה אחרת בלתי צפויה מראש המחייבים שינויי 

 בעבודה או באופן הביצוע שלה. 

(  500ראשיים מקצועות:  תחנות שאיבה ) הסימול  לענפים  ההמורשהקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום    .ח

  . 2בבסיווג כספי 

בלן מצהיר כי מנהל הפרויקט מטעמו הינו בעל ידע ומיומנות בנושא המכרז, בתחום ההנדסה הק   .ט

 הסביבתית.

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שנדרשה על ידו ותנאי התשלום    .י

 מהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה וכמניחות את דעתו.

בתוך אתר המט"ש הקיים והפועל, וכי הוא חייב לתכנן מצהיר כי ידוע לו שהעבודות תתבצענה  הקבלן   .יא

 ולבצע מעקפים וצנרת, משאבות וכל הנדרש לפעולת המט"ש תוך כדי ביצוע השידרוג וההרחבה.

, של (Turn Keyה בשיטת מפתח )אחזקהקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמכרז הנו מכרז תכנון בצוע, תפעול ו   .יב

מט"ש אשר יעמוד לפחות בקריטריונים של טיב הקולחים ביציאה מן המתקן, כפי שמפורט במפרט 

המיוחד שצורף למסמכי המכרז, וכי הקבלן מצהיר שהאחריות המוחלטת לשיטת הטהור, אשר תשיג את 

 התוצאות הנדרשות לכל הפחות הינה באופן בלבדי בידי המציע 

הקבלן בשיטות ובאמצעים מתקדמים וחדשניים, והקבלן יספק את הקבלן מצהיר כי העבודה תבוצע ע"י    .יג

 לביצוע העבודה ברמה זו. הציוד והכלים הנדרשים

הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מוסמך אשר תפקידו יהיה להשגיח ולבצע את כלל העבודות לפי    .יד

הדרושים  . הקבלן יגיש את המסמכיםההסכם. זהותו של מנהל העבודה תקבע בהסכמה עם המפקח

 למשרד העבודה.
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 סתירה בין מסמכיםהחלת הוראות ו .4

המפרט הטכני של הוראות החוזה הממשלתי בגרסתו האחרונה וכל מסמכי המכרז נשוא הסכם זה וכן    .א

 )להלן: "החוזה הממשלתי"(תוח תשתיות ביוב י( של המנהל לפ2009כרך א' מהדורה רביעית )אוקטובר 

, פרט להוראות הנוגעות להתייקרות, הצמדה וריבית ותשלום הסכם זה יחולו על ביצוע העבודות נשוא

מוסכם בין הצדדים כי בכל מקום בחוזה הממשלתי בו נאמר "הממשלה" או  בגין ניהול מתמשך.

 בהתאם.-"המנהל" יקרא "המזמינה" או "ב"כ המזמינה"

ה, הוא חייב להודיע מיד אם יהיו סתירות במסמכים ותוכניות שיקבל הקבלן יחד עם צו התחלת העבוד   .ב

 למפקח ולבקש הוראות בכתב, וזאת לא יאוחר משבוע ימים לאחר קבלת המסמכים לביצוע. ערעורים על 

הגבהים ועל המידות שמסומנים בתוכניות, יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. 

על סמך טענה  וא תתקבל כל תביעה מצדל. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחלטת המפקח בנדון תהיה סופית

 ההתאמות.-שלא הרגיש בסטיות ובאי

בנוסף לאמור בכל מקרה של סתירה כמתואר לעיל, רואים את ההוראות לביצוע וכן המחיר כפי שנקבעו    .ג
 לפי המידות והתיאורים:

 לצרכי תשלום                                             לצרכי בצוע    
 .   כתב הכמויות1                                        קבלן שאושרו ע"י המפקחכניות .   תו1

 .   תוכניות2                                         .   כתב כמויות                                     2

 .   מפרט המיוחד3                                         .   מפרט מיוחד                                    3

 .  מפרט הכללי4                                         .  מפרט כללי                                       4

            בהוצאת המינהלה לפתוח תשתיות ביוב(.                                          - 2009מעודכנת  )מהדורה רביעית

 .   תקנים.5                                        .  תקנים                                              5

 הקודם עדיף על הבא אחריו. 

 :ואישורים רישיונות

ים ימים לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישור  5 .א

לביצוע העבודה לפי התוכניות. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות 

כוונת המילה רשויות . לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם

מל, משרד בסעיף זה הינה: רשויות אזוריות ומקומיות )על כל מחלקותיהם( , משרדי ממשלה, חברת חש

התקשורת, חב' "בזק", מע"צ, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז, חברות דלק וגז וכו' וכל גורמי וקציני 

 המטה במנהל האזרחי .

משרד : )כגוןעל חשבונו שורים הנדרשים לקבלת ההיתר על הקבלן להגיש ולקבל היתר בניה לרבות כל האי .ב

 .גנרטור( -, משרד  האנרגיה הבריאות

 מחתימת החוזה וטרם תחילת ביצוע העבודה יסדיר הקבלן את כל הנדרש לקבלת היתר שינועתוך שבוע   .ג

 מבנה למשרד המפקח. הקבלן יגיש למועצה את כל שנדרש לקבלת ההיתר מהמנהל האזרחי.
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 תיאום עם גורמים אחרים .5

עלו בנוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי, מובא בזאת לתשומת לב הקבלן, כי במהלך עבודתו יפ .א

 בשטח הגורמים הבאים:

 .שימשיך לפעול  המט"ש הקיים .1

 .של אנשי התחזוקה תנועת כלי הרכב הקבועה והרגילה .2

 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות,  .ב

'. על הקבלן כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי החוק. סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו

להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, והוא מתחייב 

לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתיאום זה. לא תוכר כל תביעה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי 

 לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה, ובלוח הזמנים.

 בטיחות  .6

כי הקבלן אחראי לכל דבר וענין, ולרבות ענין פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  למען הסר ספק מובהר   .א

והתקנות על פיה. על מנת למנוע תאונות, מפולות, שריפות וכו' בשטח העבודה,  1970 –חדש(, התש"ל 

הקבלן מתחייב לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים 

 ים כדלהלן :לב לנושא

 ימים  7הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי למשרד העבודה, תוך  .1

 מתאריך הוצאת צו התחלת עבודה.

 החזקת פנקס באתר בו תרשמנה תאונות וכו' . .2

הקבלן ללא ערעור  נם מתאימים לתפקידם, יוחלפו ע"י מהנדס בצוע ו/או מנהל עבודה שלדעת המזמין אי .ב

 ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.חוי באחרים וללא כל ד

ימים  7הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח     האזורי  תוך  .ג

 . 1970מקבלת צו התחלת העבודה, הכל כפוף לאמור בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

קבלן אחר הנמצא ודה באתר כולו, כולל כל אדם וכל חות בעבהקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נושא הבטי .ד

 בתוך אתר העבודות.

האתר והוא יהיה האחרון  לעזוב את שטח האחראי על הבטיחות יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו  .ה

 כך ששרותי הבטיחות יינתנו ע"י הקבלן עד לרגע סיום עבודותיו. –מטעם הקבלן 

במחירי היחידה ואים את כל הוצאותיו ככלולות שולם כל תמורה לקבלן ורבגין הוראות סעיף זה לא ת .ו

 השונים בכתב הכמויות.
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הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה,  .ז

כבד וכו'. נורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד ילרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צ

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע 

העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן 

דרש כדי להזהיר את מתחייב להתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות, שילוט, ושלטי אזהרה כנ

מצאותם של בורות, ערימות עפר, פיגומים, ערימות חומרים יהציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל ה

ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות 

כתוצאה מהעבודה.  והחפירות, ליישר את הערימות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי 

זהירות כנדרש והמזמין לא תהא כל אחריות בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו ובמקרה של 

שייפסק ובתוספות הגשת תביעה כנגד המזמין כאמור מתחייב הקבלן לשפות את המזמין במלוא הסך 

הוצאות שיהיו למזמין ושכ"ט עו"ד ומע"מ. המזמין שומר לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים 

אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר 

ק דין חלוט. כל תביעה יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י פס

לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר 

 שא באחריות כלשהי בגין נושא זה.יהעבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא י

ם, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימי .ח

הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות 

 וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו :

אם ויש כמות מספקת של חמצן.  לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים .1

יאוורר כראוי שהתא ר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה, אלא לאחר יתגלו גזים מזיקים או חוס

חמצן בכמות מספקת שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת  בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר

 תותר הכניסה לתא הבקרה.

שעות לפחות לפי הכללים  24פה של מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקו .2

התאים שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני  מכסה השוחה –ה קיים לעבודה בתא בקר -הבאים: 

 נקודת החיבור.המכסים משני צידי  –אל ביב קיים לחבור  –הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים ; 

יהיה יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר  לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה, אלא אם כן .3

 מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

מחליקות. הוא גפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי קרה ילבש כפפות גומי וינעל מהנכנס לשוחת ב .4

יחזיק האיש הנמצא מחוץ ה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי גם יחגור חגורת בטיחות שאלי

 לשוחה.

 מ'  ישא מסכת גז מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   .5
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הבטיחות  ת בקרה יודרכו בנושא אמצעישוחוהעובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה ל .6

 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו

 התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח:  .ט

העבודה הנ"ל תבוצע בתיאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט בכל 

בעמודי ברשת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליו להקפיד על קיום כל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח 

התקנות וההוראות הקשורות בכך. על הקבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת המתח. 

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת אמצעי זהירות 

 כנדרש.

 תנאי עבודה-ומעבידאי קיום יחסי עובד  .7

הקבלן מתחייב להעסיק את כל העובדים בעבודה זו, כולל פועלים שומרים או כל עובד אחר ל פי כל חוקי  .א

העבודה התקפים ובתנאים הקבועים בחוקים אלה , לרבות תנאי שכר, זכויות פנסיוניות או כל זכות 

 אחרת.

 

 מנים וכשירים, אשר יתקבלו אצלויוהקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות יעסיק עובדים מ .ב

 לעבודה בהתאם לדרישות כל דין.

 

ושרות השונים כל פועלי השטחים שיועסקו ע"י הקבלן חייבים באישור עבודה תקפים מגורמי הביטחון  .ג

 התעסוקה.

 

מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד.  .ד

בד, יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי ההסכם על ידי עובדיו ו/או הקבלן בל

מועסקיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב( וכל מי שבא 

מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין 

מקובל בתחום זה. הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע, וכ

 מפעם לפעם, בחוק וכי לדרישת המועצה ימציא לה אישור רו"ח בעניין.

 

מוסכם על הצדדים, כי הקבלן לא יהיה רשאי לסדר לפועליו מקום לינה במתחמי המגורים הקיימים  .ה

י בכל מקרה ידאג להסדר מקום הלינה של פועליו, אך ורק במקום המותר לכך במועצה או בקרבתם, וכ

 עפ"י דין.

 

העסקת יחס להקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה והבריאות   .ו

 עובדיו.  

 

יהיו  ולא מאיעובדיו, יחשב הקבלן כקבלן עצ בכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה לבין הקבלן ו/או .ז

בו יקבע אחרת,  דיו ו/או כל הבא מכוחו. בכל מקרהמעביד בין המועצה לבין הקבלן ו/או עוב-יחסי עובד

 ושכ"ט עו"ד. יפצה וישפה הקבלן את המועצה בגין כל סכום בו תחויב, לרבות הוצאות משפט
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  קבלני משנה-איסור הסבה .8

או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר,  הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם, כולו (א

בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת המועצה מראש ובכתב. בכל מקרה הקבלן 

 מתחייב שלא להסב ו/או להעביר את העבודות לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.

 

או יותר מהשליטה  25%מה, יראו בהעברת היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשו ב( 

בתאגיד או מזכויות השותפות, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת, בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת 

 )א( לעיל. 8זכות מנוגדת לס' 

 

   המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים  ג(

   קבלן/י משנה מסויים/ים. בכל מקרה, תהא האחריות להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של   

 לקיום הוראות מסמכי ההסכם ולביצוע העבודות, על הקבלן באופן מלא ובלעדי.    

 

 מסירת וקבלת העבודות .9

המערכות על כל  .העבודה תימסר למפקח בשלמות לאחר שכל המערכות ו/או העבודות תעלנה כהלכה .א

פועלות בצורה תקינה ומושלמת, באופן אשר ישביע את רצון חלקיהן תימסרנה לידי המפקח כשהן 

זה ולבדיקות הקבלה לרבות תוצאות איכות מי קולחין  המפקח מכל הבחינות בהתאם להוראות הסכם

עריכת פרוטוקול מסירה ובצוע תיקונים לאחר מסירה.  מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של 

נת תוכניות "לאחר ביצוע". חתימת המפקח דה וידרשו והככל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במי

 למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. 

להפעלת מכון  הקבלן יהיה חב לעמוד בכל הדרישות והתנאים של המשרד לאיכות הסביבה הדרושים

 לטיהור שפכים כ"עסק הטעון אישור", ע"פ התקנות.

 

ודה עשויים להיות באתר נציגי פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' "בזק", הקבלן מצהיר שבעת ביצוע העב .ב

אין הוראותיהם מחייבות את  הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח  בשום מקרהואחרים. אולם, 

 מטעם המזמין בנוהלים המקובלים.

 רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן. 

 

שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י המזמין, מותנית בקבלת  למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, .ג

העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה: המועצה האזורית, חב' "בזק" , חב' חשמל וכו' , וגורמי 

 המנהל האזרחי והצגת מסמכים שיאשרו זאת. 

 

נוהלי הפעלה והחזקה. הרצת יועברו המתקנים לרשות המזמין, בלווי ספר  השלמת השדרוג וההרחבהלאחר  .ד

 3המתקנים תיעשה ע"י הקבלן בלוויו, ובאחריותו המלאה. שלב זה אינו מוגבל בזמן ויימשך לכל הפחות 

  )להלן:ויסתיים לאחר קבלת תעודת גמר הרצה חודשים עד לקבלת קולחים באיכות על פי המפרט 
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החזקת המזמין. במהלך התקופה ידאג "תקופת ההרצה"(. רק עם סיום שלב זה מתקבל המתקן להפעלת ו

  הקבלן על חשבונו להפעלת המתקן בצורה מעולה בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו. 

 

החזקה; איש/צוות זה יקבל אמון מידי הקבלן הן בהפעלה והן בהחזקה -המזמין ימנה איש/צוות הפעלה   .ה

 ויתחיל בעבודה שוטפת עם סיום שלב ההרצה.

 

מת נקבעה לשנים עשר חודשים מתום תקופת ההרצה או  מיום קבלת הקולחים תקופת הבדק המוסכ    .ו

 )להלן: "תקופת הבדק"( . מבניהםבאיכות על פי המפרט, לפי המאוחר 

 

לפי שקול  ההרצה( שנים מתום תקופת עשרחמש ) 15תקופה של תהא למשך והתפעול תקופת האחזקה    .ז

להודיע  מידי שנה, ולמזמין תהא הזכות (תפעולתקופת האחזקה וה" )להלן:דעתה הבלעדי של הרשות 

יום על סיום ההתקשרות, ולקבלן לא תהא כל טענה  90הבלעדי בהודעה מראש בת  ולקבלן לפי שקול דעת

  ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כנגד המועצה.

 

 )בתקופת ההרצה, והתפעול השוטף לאחר מכן(.  תקופת האחזקה והתפעול :   .10

ולרבות ומבלי בתשלום  בתקופות האופציה  על חשבונו,פעל את המתקנים בתקופת ההרצה וית הקבלן יתחזק

 .תקינים ויפעלו בכשירות מלאה , כך שהמתקנים יהיו כל העתלאתר מורשה למעט פינוי עודפי בוצה ופסולת

 עלות התחזוקה וההפעלהכל חשבונו בהקבלן יישא על  והתפעולהבדק  ,במשך כל תקופות ההרצה .2

אגרות, עלויות כח אדם, מים,  ידרש(, יכל הוצאות החשמל והאנרגיה )לרבות סולר ככל שכוללת 

כלור נוזלי או טבליות, וי וסילוק בוצה, נכימיקלים, כל בדיקות המעבדה, מים פינוי פסולת, פיהובלה, 

לא ואו בלאי טכני, שבר אגרות ודמי שימוש למערכות אלחוטיות, תיקון או חידוש הציוד עקב תקלות 

הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תוספת תשלום  תשמע מפיו טענה כי לא האריך נכונה עלויות אלו.

 כלשהיא בשל 

שינויים רגולטוריים השתת אגרות והוצאות שונות חדשות שלא ידועות במעמד החתימה על הסכם זה  

 או תוספת עלויות בשל גורמים בלתי צפויים.

 שעות . 24 -וסוג שהוא על חשבונו ולא יאוחר מהקבלן יתחייב לתקן כל תקלה מכל מין  .3

 תדירות בקורי הטפול השוטף / המונע:  פעמיים בשבוע. .4

 הפעלהובמשך תקופת הבדק והעל פי החוזה  הטיב עד לקבלת, תקופת ההרצהיקיים במשך כל  הקבלן .5

ורשית דיקות שוטפות של איכות שפכים גולמיים נכנסים ושל קולחין יוצאים במעבדה מב, והתחזוקה

 ע"י משרד הבריאות.

 (החמור מביניהם ע"פ דרישת התקנותאו תדירות ופרמטרים למדידת מוצרים במכון  ) .6
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 תדירות יחידות מדידה פרמטר

 קולחין שפכים    

 רציף רציף מ"ק ספיקה

 ע"פ תקנות ע"פ תקנות מג"ל צח"ב

 0105מוצקים מרחפים 

 °550מוצקים מרחפים 

 מג"ל

 מג"ל

 כנ"ל

 כנ"ל

 כנ"ל

 כנ"ל

 כנ"ל  מג"ל צח"כ

 כנ"ל כנ"ל מג"ל חנקן אמוניאלי

 כנ"ל כנ"ל מג"ל חנקן קילדל

 כנ"ל כנ"ל מג"ל ניטריט

 כנ"ל כנ"ל מג"ל ניטראט

 כנ"ל כנ"ל מג"ל זרחן

 כנ"ל כנ"ל MPN קולי צואתי

 רציף  מג"ל כלור

 רציף  NTU עכירות

 

 :בוצה .7

לטיפול במט"ש אזורי או אתר ע"י הקבלן המתחזק מהמכון תופנה  הניוצבת והסחוטה הבוצה

 קומפוסט או אתר פסולת.

הקבלן מתחייב שאיכות הקולחין הנבדקים יעמדו בדרישות משרד הבריאות כפי שיקבעו מפעם לפעם  .8

. 

 ימים מגמר כל בדיקה. 7 -תוצאות הבדיקות תועברנה באופן שוטף למזמין העבודה לא יאוחר מ .9

 דוגם מורשה. דיגום הקולחים ייעשה ע"י .10

 

 :תקלות .11

 במכון תהיה אספקת חשמל חלופית, של דיזל גנרטור, למקרי חירום. - 

להעברת התראות ות או ביפר של מפעל  שע 24המכון יחובר אלחוטית למוקד המאויש  - 

   על 

 תקלות.   

 בכל מקרה של תקלה או כניסת חומר בשפכים הגורם לאי יכולת להפיק  -

פגע סביבתי, על המפעיל לבצע מידית כל פעולה נדרשת לתיקון קולחים, או גרימה למ

 התקלה.
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 רישום ודיווח .11

 דיווח באירועים חריגים ותקלות .א

המפעיל, או אדם שמונה על ידו לעניין זה, ידווח מיידית עם איתור כל חריגה או תקלה, על קיום התקלה 

וד הערים לאיכות הסביבה. פעולות אלה או החריגה, באמצעות טלפון ובפקס למזמין, לנותן האישור ולאיג

שנים לפחות מתאריך האירוע האחרון ויהיה  3יירשמו ביומן אירועים שיישמר אצל מפעיל המכון במשך 

 פחות לעיונו של נותן האישור בכל עת.

 

 דיווח .ב

 לעילמפעיל המכון יגיש לנותן האישור דיווח על תוצאות הדיגומים והבדיקות שיבצע בהתאם להוראות 

עוד יכלול הדו"ח נתונים על כמויות הבוצה המסולקת מהמכון, יעד הסילוק ואישור קבלת  חת לשנה.א

דיווח מפורט אודות תקלות וחריגות, אשר יכלול את זמן גילוי התקלה או החריגה,  הבוצה מיעד הסילוק.

 תיאורה מפורט שלה, האמצעים שננקטו לתיקונה ולמניעת נזקים, וזמן סיום התקלה.

 

 להנהמ .12

כל הוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות לתחזוקה השוטפת כולל פינוי פסולת ועודפי הבוצה תשלומי  .א

צריכות, תשלומי צריכת חשמל, חומרים כימיים, מים, דלק לגנרטור, כלור נוזלי או טבליות, אגרות ודמי 

ום בדיקות מעבדה שימוש למערכות אלחוטיות, תיקון או חידוש הציוד עקב תקלות או בלאי טכני, דיג

 ישולמו ע"י הקבלן .כמפורט לעיל 

 

הקבלן מתחייב להחזיק בכל תקופת הבדק והאחזקה מלאי חלפים מתאים, כך שתובטח ההתגברות על  .ב

תקלות ללא זמני המתנה לאספקה מצד שלישי. חלק ממלאי זה יימצא במחסני הרשות ביחד עם גנרטור 

 אי לתשלום כלשהו בגין חלפים.מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה זכ החירום.
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 כתבי אחריות .13

במעמד מסירת העבודה למזמין, ימסור הקבלן למזמין, ויסב על שמו, את כל כתבי האחריות שהוא קיבל 

ו/או שעליו לקבל, מאת ספקים של חומרים , חומרי בנין, חומרי עזר ואביזרים   הקשורים בעבודה. אין 

ואחריותו לביצוע העבודה ולטיב העבודה או  לטיב  ממחויבותובאמור בסעיף זה כדי לפטור את הספק 

 החומרים.

 

 תוכניות  "לאחר ביצוע" .14

( על גבי דיסקט על רקע המדידה שנעשתה AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו, תוכניות "לאחר ביצוע" ) 

 ASנית עליה תועלת התוכ, את המדיה הממוחשבת של התכנון רקעלצורך תכנון, הקבלן זכאי לקבל 

MADE .שתוכן ותיחתם במקור על ידי מודד מוסמך, ובה כל המידע 

התוכניות בתנוחה תראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע כולל פני הקרקע בכל אותם  

הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן, וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. התוכניות יכללו את 

נורות וכו', )לאורך יומידותיהן של כל המערכות, )גם קוטר השוחה ועומקה( הצ המפלסים, מיקומם הסופי

 נור, הקוטר, יכל קטע צ

 

נור והשיפוע(. לחלופין רשאי הקבלן לספק, במקום מידע זה של הצנרת על גבי יהחומר ממנו עשוי הצ

 התוכניות, חתכי אורך ובהם המידע המבוקש, הכל לשביעות רצון המפקח.

 הבצוע והתכנון. בצבעים שוניםעליהם   HARD COPYסטים  4ר דיסקט + הקבלן ימסו 

ידי מודד מוסמך, שאינו מודד של הקבלן. הגשת התוכניות -תוכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות על

 היא תנאי הכרחי לקבלת העבודה על ידי המפקח.

על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן המדידה, הכנת התוכניות והדיסקט וכו', יהיו  –כל העבודה בסעיף זה  

 בנפרד.

על ידי מודד מוסמך מטעמו ולקזז מחשבון  AS MADEהמזמין שומר לעצמו את הזכות לבצוע תוכניות  

 . ₪ 12,000הקבלן סך של 
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 סילוק פסולת ועודפי עפר .15

וכן כל חומר הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אין בתחומי המועצה אתר חוק ורשמי לסילוק פסולת. חומר פסולת  .א

אחר, לרבות עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח, יסולק ע"י הקבלן אל מחוץ לשטח האתר, אל 

מקומות שפיכה מאושרים וחוקי ע"י רשויות המנהל האזרחי. הקבלן יישא בכל ההוצאות הנדרשות לשם 

 כך. 

 

חוזה חתום עם הנהלת אתר  מוסכם בזאת כי הסכם זה לא יכנס לתוקף בטרם הציג הקבלן בפני המועצה .ב

 לסילוק פסולת, על פיה רשאי הוא להשליך את הפסולת באתר המנוהל על ידה.

 

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור  .ג

 עבודה זו.

 

שיון זה. לא תוכר יעל פי תנאי ר על הקבלן לקבל היתר בניה מן הועדה המקומית לפני תחילת העבודה ולפעול .ד

 כל תביעה בגין זה.

 

 החזרת השטח למצבו הקודם .16

בגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את השטח ולהחזירו למצבו הקודם ע"י סילוק כל השיירים והפסולת  

ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו, למלא חפירה, להשלים אספלטים וריצוף כפי שהיו לפני תחילת 

 דה, לטשטש את עקבות עבודתו על פני השטח לשביעות רצונו הגמורה של המפקח.העבו
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 חזקה, קטלוגיםאהוראות תפעול : ספר  .17

הקבלן יספק בשלושה העתקים מכלול מושלם של מערכי טיפול, אחזקה, בדיקה שגרתית, אמצעי זהירות  .א

ר בשפה העברית, וכרוכים יחדיו שיש לנקוט בהם, עבור כל חלק של המערכות, מודפסים באופן ברור ביות

 חזקה", כל חוברת תהיה מורכבת מן הפרקים הבאים:אבתוך מעטפה קשה בצורת "ספר 

 אור כל חלק ופריט של הציוד.ית   -

 הוראות הרכבה ופרוק.   -

 דיאגרמות ו/או שרטוטים הדרושים להבנת המערכת ותפעולה.   -

 (.הוראות תפעול )הפעלה שוטפת ; הפעלת חרום   -

 הוראות תחזוקה שוטפת: טפול יומי, טפול שבועי, וכו' .   -

 רשימת חלפים ונוהל הזמנתם.   -

 

ים המומלצים לשימוש במתקן וכמויות טכמו כן יכלול הספר רשימה של שמנים ומשחות סיכה סטנדר .ב

)למוצר בספר ייכללו כל תעודות האחראיות הספציפיות "ל אשר על המפעיל להחזיק במחסנו. החומרים הנ

 שהותקן( של היצרנים .

 

הקבלן יתלה על לוחות הפקוד בתוך מסגרות קשיחות מצופות פרספקט את הוראות ההפעלה של מתקן  .ג

 החשמל ותרשים מערכת החשמל ; וכן סימונים ושילוט.

חלד על כל משאבה עליהן יצויינו שם היצרן, גודל וסוג המשאבה, -כמו כן, יתקין הקבלן לוחיות מתכת אל

 ר קטלוגי, מהירות, קוטר המאיץ, ספיקה ועומד.מספ

 

אין תשלום נפרד עבור ההוראות והקטלוגים שיספק הקבלן כנ"ל ולא עבור שילוט הציוד. על הקבלן לכלול  .ד

 בכתב הכמויות. את הוצאותיו במחירי היחידות השונים הנקובים 
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 לוח זמנים    .18

 העבודה.העבודה לוח זמנים מחייב לביצוע  תחלתיום מיום מתן צו ה 15מפקח תוך אישור ההקבלן יגיש ל .א

לוח הזמנים יאפשר מעקב  לוח הזמנים יהיה מתואם עם לוח הזמנים המפורט במכרז, ולא יחרוג ממנו.

אחר שלבי הביצוע, והוא יקיף את התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל 

שלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות סוג שהוא, שילוב העבודות השונות וה

עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב,  כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, 

העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. הלוח יוכן לפי שיטת "גנט" או שיטה אחרת 

 זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י הקבלן. שתאושר ע"י המפקח. לוח 

 
מועד סיום העבודות יהיה ניתן לשינוי על פי החלטת המפקח בלבד, ובכל מקרה לא יזכה את הקבלן בהפרשי  .ב

הצמדה ו/או ריבית כלשהן בגין שינוי מועד הסיום. על הקבלן להכין לוח זמנים כ"לוח גנט" הכנת לוח 

" PROGECTומים לקבלן, לוח הזמנים יהיה ממחושב בתוכנת "הזמנים הנה תנאי הכרחי לביצוע התשל

 או דומה לה.

 

הקבלן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים. אין בהמצאת לוח הזמנים כאמור כדי לפטור את הקבלן מאחריותו  .ג

לביצוע העבודה במועד הקבוע בהסכם. לא מסר הקבלן לוח זמנים כאמור, יכין המפקח את לוח הזמנים 

 ולוח זמנים זה שהכין וערך המפקח יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.וימוסרו לקבלן, 

 

מוסכם בין הצדדים כי במקרה של פיגור בביצוע העבודות של המט"ש והמתקנים או בהשלמתן ישלם הקבלן  .ד

בגין כל יום איחור ממכלול העבודה. המועצה תהא רשאית לקזז סכום  ש"ח 1,500למועצה פיצוי בשיעור 

 הקבלן.זה מהחשבונות 

 

", כדי להצדיק בדרך בית אלמוסכם בין הצדדים, כי לא יהיה במצב הביטחוני הקיים באיו"ש או באזור " .ה

 כלשהי עיכוב או עצירה של העבודות המבוצעות.

  

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות, ללא הפסקה. הקבלן מתחייב בזאת עם תום העבודה לפנות  .ו

ה והציוד ופסולת הבניה שהצטברה במהלך העבודה. השטח ינוקה לפני מאתר העבודה את כל כלי העבוד

 המסירה כולל ניקוי בפני השטח משיירי עבודת הקבלן לשביעות רצון המפקח.

  

יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המפקח וידווח לו במשך כל הזמן על מהלך העבודות ועל  מנהל העבודה .ז

 התקלות ככל שתהיינה כאלה.
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 :ות תקופת ההתקשר .19

ומיום זה ואילך ימשיך בהם ללא  ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה 7תוך הקבלן יתחיל בעבודות     .א

תקופת הביצוע תהא  ("תקופת הביצוע")להלן:חודשים, היינו עד ליום ________  10תוך ויסיימן הפסקה 

 חודשים לא כולל את תקופת ההרצה.   10למשך 

א לפרק זמן של שלושה חודשים לפחות או הההרצה שת לאחר תום תקופת הביצוע תחל תקופת .1

 . "תקופת ההרצה"( )להלן:הם יעד להפקת קולחים כנדרש במסמכי המכרז לפי המאוחר מבינ

)להלן:"תקופת חודשים   12לאחר תקופת ההרצה תחל תקופת הבדק שתהא למשך זמן של  .2

חלפת חלקים ללא כל תמורה , כולל הופגם בתקופה זו יהיה על הקבלן לתקן כל ליקוי  הבדק"(.

 נוספת.

 10תקופה בת לאחר תקופת הבדק עומדת למועצה האופציה להאריך את ההתקשרות עם הקבלן ל .3

להודיע לקבלן  מידי שנה, כאשר למועצה עומדת הזכות ("והאחזקה תפעולתקופת ה")להלן: שנים

 90דעה מראש בת על סיום ההתקשרות לפי שקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק כלשהוא בהו

 יום. 

", כדי להצדיק בדרך בית אלוני הקיים באיו"ש או באזור "מוסכם בין הצדדים, כי לא יהיה במצב הבטח   .ב

 כלשהי עיכוב או עצירה של העבודות המבוצעות.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות, ללא הפסקה. הקבלן מתחייב בזאת עם תום העבודה לפנות    .ג

ת כל כלי העבודה והציוד ופסולת הבניה שהצטברה במהלך העבודה. השטח ינוקה לפני מאתר העבודה א

 המסירה כולל ניקוי בפני השטח משיירי עבודת הקבלן לשביעות רצון המפקח.

לגבי כל שלב ושלב ולגבי מכלול פי לוח הזמנים הרצוף להסכם זה,  קצב התקדמות העבודה יהיה על   .ד

 דות ניתן יהיה לשינוי על פי החלטת המפקח בלבד.העבודה כאחד. מועד סיום העבו

הנספח לחוזה זה בפיגור עד   ון המזמינה וחורגת מלוח  הזמניםאם התקדמות העבודה אינה משביעה רצ   .ה

 .כם זהימים אזי יחשב הדבר כהפרה יסודית של הס 7יום והדבר לא יתוקן תוך  30

ה להפסיק את עבודת הקבלן ולסיים את ממועד מתן התראה לקבלן, יהיה המזמין רשאי ללא התרא

 העבודות לפי ראות עיניו על חשבון הקבלן.

במקרה כנ"ל לא יהיה הקבלן רשאי להוציא כל חומר, ציוד ומטלטלין אחרים עד לסיום העבודה. כל 

 ההוצאות הנוספות שתגרמנה כתוצאה  מכך תחולנה על הקבלן בלבד.

 לן אלא אם אושר בהסכמת המזמין בכתב ומראש.לא יאושר כל עיכוב או איחור בעבודת הקב   .ו

עבודות, לא יכללו במניין   מוסכם בין הצדדים כי ימי גשם אשר בהם יאשר המפקח כי אין אפשרות לבצע   .ז

 ימי העבודה.

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים, כי לא תשולמנה התיקרויות מכל סוג שהוא מעבר למועד הנקוב    .ח

 ודות.בהסכם זה כמועד סיום העב
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 בתקופת התפעול והתחזוקהתיקונים בתקופת הבצוע הבדק ו .20

 72 -, הקבלן יתקן על חשבונו באופן מיידי, לא יאוחר מותקופת התפעול בתקופת הביצוע ותקופת הבדק   .א

דין  לקויים.גם הנובעים מהעבודה ו/או חומרים שעות לאחר הודעת המזמין לקבלן כי קלקול או פ

יין כדין העבודה כאמור בחוזה זה. הוצאות דמי בדיקות חוזרות של עבודות או וענ לכל דבר התיקונים

 .חומרים בלתי מתאימים או לקויים יחולו  על הקבלן

 72במקרה של תקלות דחיפות הגורמות לגלישות ביוב או קולחין או מפגע ריח, יש לתקן מיידת ולא לחכות 

 שעות.

              

ם הנ"ל תוך המועד האמור , יהיה המזמין רשאי לעשותם בעצמו על חשבון לא ביצע הקבלן את התיקוני   .ב

הקבלן ולשם כל להעסיק קבלן אחר, ואת כל ההוצאות לכך רשאי המזמין לגבות או לנכות מהקבלן מכל 

לשם כך אף יהיה המזמין רשאי לממש את ערבות סכום שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא. 

 הביצוע.

 

ת העבודה למזמין, ימסור הקבלן למזמין, ויסב על שמו , את כל כתבי האחריות שהוא קיבל במעמד מסיר   .ג

ו/או שעליו לקבל, מאת ספקים של חומרים , חומרי בנין, חומרי עזר ואביזרים הקשורים בעבודה.  אין 

 באמור בסעף זה כדי לפטור את הקבלן ממחויבותו לטיב העבודה או החומרים.
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 התמורה  .21

 לן בהתאם לשלבים ולמועדים ביצוע כל העבודות עפ"י סעיפי הסכם זה, תשלם המועצה לקבבתמורה ל .א

 בלוח הזמנים והתשלומים הבא:הנקובים 

לו"ז מצטבר  זמן ביצוע גמר שלב מס.

 בחודשים

 אחוז

 מתשלום

סה"כ אחוז 

 מצטבר

   0 0 צו התחלת עבודה 

הגשת גרמושקה להיתר  גמר הגשת כל התכנון .1

 בכתב לביצוע שור התכנוןואי בניה 

2 2 5 5 

 20 10 3 1 גמר כל החפירה ועבודות עפר .3

 45 25 5 2 בטון והפיברגלסה גמר ביצוע מבני .4

מכניות והצנרת -גמר כל ההתקנות האלקטרו .5

 וי מים ביוב וקולחים.ולרבות מערכות ק

3 8 25 70 

קבלת  סיום כל עבודות הגמר, הבניה והפיתוח .6

 ואישור להתחלת ההרצה ספר המתקן

2 10 15 85 

ה מבחני קבלההרצה וקבלת תוצאות סיום  .7

מוצלחים בדיקות איכות מוצלחות וקבלת 

 קולחים יציבים אישור על 

3 13 10 95 

 

לא יעלה בכל מקרה על סך של  עבור השידרוג וההרחבה סכום התמורה  .א

                   "(. וההרחבהוג עבור השידר "סך התמורה )להלן:ללא מע"מ  ___________ש"ח 

 לחודש., ₪                           סך של   הינוה אחזקסכום התמורה עבור התפעול וה .ב

 חודשי מק"י בממוצע 500לכל מ"ק מעל   ₪      ו 

ללא  מאחר והסכום העומד לטובת הפרוייקט בשלב זה הינו ____________ ש"ח בלבד  .ג

מעבר לסכום זה עד לקבלת אישור בכתב חתום ע"י ראש , לא תבוצע כל עבודה מע"מ

 המועצה והגזבר. 

 

לא תשולמנה התייקרויות הסכום האמור לא יהיה צמוד והמועצה לא תשלם הפרשי הצמדה ו/או ריבית.   .ב

במכרז/חוזה זה, גם לא הנובעות ממעבר לשעון קיץ. סכומים אלו הינם סופיים ומוחלטים ולא ניתנים 

. לא תשמע כל ולרבות בשל שינויים רגולטוריים השתת אגרות חדשות וכו' וסיבה שהיאלשינוי מכל טעם 

טענה, כי גורם אחר כלשהו להוציא ראש המועצה והגזבר, אישר ביצוע עבודה מעבר לסכום האמור. תנאי 

 זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

 

 העבודות ט וחתום על ידו בגין חשבון מפור בסיום כל שלב עפ"י שלבי לוח התשלומיםהקבלן יגיש למועצה  .ג

 . ריכוז הבדיקות שנערכושבוצעו כולל  העבודותלחשבון דו"ח מפורט של ויצרף שבוצעו על ידו 
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ימים מיום קבלתו בשלמות על נספחיו ויאשרו, אך לא לתשלום, או  15המפקח יבדוק את החשבון תוך    .ד

 יתקנו בהתאם. 

 

בון המאושר מותנה בהעברת כספים מהגורמים המממנים, ולא הקבלן מצהיר כי ידוע לו שתשלום החש   .ה

תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בדבר איחור ו/או עיכוב בתשלום הנ"ל שנובע בגין אי העברת הכספים 

מהגורמים המממנים. מובהר בזאת, כי הקבלן יהיה זכאי לקבל תמורה או חלקה אך ורק באם התשלום 

מממנים בפועל. הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת הצמדה או ריבית ו/או הגיע לידי המועצה מאת הגורמים ה

 פיצוי ו/או תשלום בגין התקופה בה חל העיכוב בקבלת הכספים מהגורמים המממנים.

 

הקבלן מצהיר כי לא ידרוש מהמועצה לשאת בתשלום כלשהו מלבד התמורה הקבועה בהסכם זה מכל    .ו

" ויש"ע, וכי כל הוצאה שיהיה צורך להוציאה בגין המצב בית אלסיבה הנוגעת למצב הבטחוני באזור "

 הבטחוני, בכדי לאפשר לקבלן למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יחול על הקבלן באופן בלעדי.

    

יום לא יזכה את הקבלן בפיצוי  30מוסכם בין הצדדים, כי איחור בתשלום שעל המועצה לשלם עד    .ז

יזכה את  לעיל, 21.1, למעט איחור בגין סעיף יום 30 –תשלום מעל ל כלשהו, כספי או אחר. איחור ב

הקבלן בהפרשי הצמדה למדד מהמדד שהיה ידוע במועד שנקבע לתשלום ועד למדד שהיה ידוע במועד 

 , וזאת בלבד.התשלום בפועל

 

המגיע  מוסכם כי המועצה תהיה רשאית לקזז מכל סכום שיגיע לקבלן, ובכלל זה מהחשבון הסופי כל סך   .ח

לה ממנו בגין נזקים שנגרמו על ידו או חובות שלו כלפי המועצה, ובכלל זה בגין עילות שאינן קשורות 

אם אינן בסכומי כסף קצובים. המועצה תהיה רשאית לקזז את הסכומים הנ"ל בהתאם  למכרז זה, ואף

היות עילה להפסקת לקביעת גזבר המועצה בדבר גובה הנזק או החוב. לא יהיה בקיזוז בעין זה כדי ל

 העבודות על ידי הקבלן מסיבה כלשהיא, וזאת גם אם יחלוק על עילת הקיזוז או גובהו.
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 עבודות נוספות  .22

הסכם. הקבלן יהיה ה מהנדרש במסמכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודות תוך חריגה  .א

 1%ח ובלבד שהחריגה לא תעלה על אך ורק אם קיבל אישור בכתב מהמפק ,זכאי לתשלום בגין חריגה

מערך העבודות הכלליות. חריגה מעבר לאמור תצריך בקשה בכתב מראש מאת גזבר המועצה וראש 

המועצה גם יחד לבצע עבודות נוספות מעין אלה. המועצה תהיה רשאית להקטין את היקף ביצוע העבודה 

 על פי שיקול דעתה.

 

עבורם זכאי הקבלן לתמורה יחושבו מחיר העבודות הנוספות על  היה ובוצעו עבודות נוספות על ידי הקבלן .ב

פי מחיר היחידה בכתב הכמויות וכך גם בעת הקטנת היקף העבודה. במידה והמפקח יסבור כי לא ניתן 

יהא לחשב את עלות העבודות הנוספות לפי מחירי היחידה בכתב הכמויות התמורה הנוספת תיקבע 

ותוך הפחתת עלות העבודות והרווח הנ"ל  ללא תוספות כלשהן 14%בהתאם למחירון דקל בהפחתת 

 שנחסכו לקבלן. 

 

מובהר בזאת כי בכל מקרה של תוספת עבודות לבניה אשר לא נכללה במפרטים ובתוכניות הסופיות, ואשר  .ג

 ביצועה אינו מתבקש מאליו לשם ביצוע העבודות שבמפרטים ובתוכניות הסופיות תיקבע התמורה הנוספת 

 
 

לאמור לעיל, והמועצה תהיה רשאית לדרוש הפחתה בגין עבודות שביצוען בוטל, בין אם בקשר  בהתאם

 לעבודות שהוספו ובין אם לאו ואף זאת בהתאם לנוסחה דלעיל.

 

  בנזיקין אחריות  .23

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה שהוא, בין לגוף  .א

בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא למועצה ו/או לעובדיה ו/או  ובין לרכוש, 

לשליחיה ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכוש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני 

או זדוני כלשהם הקשורים או הנוגעים בביצוע העבודות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע ע"פ מסמכי 

ת ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם וו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע העבודההסכם 

 נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

 

הקבלן יפצה את המועצה ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו/)ה(/)הם(. הקבלן  .ב

עובדיה ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, משחרר לחלוטין ומראש את המועצה, 

 חבלה או נזק כנ"ל.
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הקבלן אחראי כלפי צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו, במידה ואחריות  .ג

כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או כל דין אחר, לנזקים שייגרמו להם תוך כדי 

בודות ע"פ מסמכי ההסכם או כתוצאה מביצוע העבודות. אם תתבע המועצה על נזק שנגרם ביצוע הע

כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגד המועצה או לשלם כל סכום שייפסק 

 משפט בפסק דין סופי.-לחובתה ע"י בית

 

וכנגד כל תביעה או דרישה, הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק ועל  .ד

מכל עילה שהיא, שתוגש ע"י אדם כלשהו, נגדה או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה בגין תאונה, חבלה 

או נזק המפורטים לעיל, לכל אדם כולל למועצה ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה, לרבות ההוצאות 

 המשפטיות במלואן שייגרמו.
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 ב י ט ו ח .24 

 

 זה ו/או עפ"י כל דין, הקבלן מתחייב לבצע  חוזהמאחריות הקבלן עפ"י מבלי לגרוע  24.1

"אישורי עריכת  3 -המפורטים בהמשך ועפ"י תנאי הביטוח המפורטים בעל חשבונו את הביטוחים 

 כדלהלן : ולקיימם , A1 +A2  +A3הביטוח" המצ"ב כנספחים 

 

 A1י המפורט בנספח ביטוח עבודות קבלניות למשך כל זמן שיפוץ ושדרוג המט"ש עפ" 24.1.1
יום לפני  15אשר יומצא למזמין בעת חתימת החוזה . כמו"כ, יומצא אישור חדש לפחות 

 תום תוקפו של כל אישור, כל עוד מבוצעות עבודות שיפוץ ו/או שדרוג .
 

 ביטוח אחריות מקצועית למשך כל זמן שיפוץ, שדרוג והפעלת המט"ש, 24.1.2
פות לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים וכן גם למשך תקופה של לפחות שנתיים נוס

אשר יומצא למזמין בעת חתימת החוזה. כמו"כ, יומצא אישור  A2עפ"י המפורט בנספח 
וכן גם למשך תקופה של לפחות  יום לפני תום תוקפו של כל אישור, 15חדש לפחות 

 שנתיים לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים.
 

אשר  A3עפ"י המפורט בנספח  ט"שהמ למשך כל תקופת הפעלת ט"שביטוח הפעלת המ 24.1.3
יומצא אישור  . כמו"כ, ט"שימי עבודה לפני תחילת הפעלת המ 14יומצא למזמין לפחות 

יום לפני תום תוקפו של כל אישור, כל עוד נמשכת ההתקשרות בין  15חדש לפחות 
 הצדדים.

 
 וציוד אחררכוש  ,ביטוח כלי רכב, צ.מ.ה.  24.2

ונו את הביטוחים הבאים בגין כלי רכב, צ.מ.ה., רכוש וציוד אחר הקבלן מתחייב לבצע על חשב
 שבשימושו.

על הקבלן לוודא שהם יבצעו ביטוחים  –בגין כלי רכב ,צ.מ.ה. רכוש וציוד אחר של קבלני המשנה 
 אלו על חשבונם.

 
 המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים  , קל וכבד, לרבות לציודלכל הציוד 24.2.1

 כמפורט להלן :

 ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק. 24.2.1.1
ש"ח לארוע, לכל  400,000 -ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ 24.2.1.2

 כלי בנפרד.
 בפוליסה זו מבוטל )אם קיים( חריג "נזק תוצאתי".

 ביטוח "מקיף" לכלי הרכב. 24.2.1.3
 ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי. 24.2.1.4

 פחותים מתנאי הפוליסה  ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם

 הידועה בשם "ביט".
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 ביטוח מתאים לכל רכוש וציוד אחר שישמש אותו לביצוע העבודה. 24.2.1.5
 

הקבלן ו/או קבלני המשנה רשאים שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטנים 

לעיל, אולם הם פוטרים מאחריות את המזמין  24.2.1.5 -ו 24.2.1.4,  24.2.1.3

בגין אובדן ו/או נזק שייגרם לכלי רכב ו/או לרכוש  בית אלת ואת ועד/אגוד

 ולציוד כלשהוא.

   

 

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים  24.3

 כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 

 

 ות הפוליסות וכן בקרות מקרה הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנא 24.4

 לפעול למימושן של הפוליסות. להודיע על כך מיידית ל"מזמין" וכן ביטוח 

 

 

 הקבלן ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית, בכל הביטוחים הנערכים על ידו. 24.5
 

  שביעות רצון ל לעבודות קבלניות הפוליסהפרק א' של תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י   24.6               

 את תגמולי הביטוח שקיבל מחברת הביטוח. "המזמין" עביר לו י – "המזמין" 
 

 ולאחזקה ותפעול לביצועאוטונומית ערבות בנקאית   .25

הקבלן ימסור במעמד החתימה על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת מוסכם כי  .א

הא ערבות הערבות תתקופות ההרצה והבדק ב הפעלה ואחזקה , שידרוג , הרחבה,התחייבויותיו לתכנון 

(, צמודה למדד, הערבות תהא "הערבות הבנקאית")להלן:  ₪ 200,000של בנקאית אוטונומית ע"ס 

    .      ליוםבתוקף 

במידה ותממש המועצה את האופציה הנתונה לה ותאריך את ההתקשרות עם הקבלן לתקופת  .ב

ימים לאחר תום תקופת הבדק ערבות בנקאית  14התפעול והתחזוקה יפקיד הקבלן בידי המועצה 

)מאה ועשרים א"ש( להבטחת התחייבויותיו של הקבלן כאמור בהסכם  120,000אוטונומית ע"ס של 

 ובמסמכי המכרז ושתעמוד בתוקפה עד לתום תקופת האופציה.  
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ה הזכות מלא הקבלן את התחייבויותיו החוזיות ועפ"י מסמכי המכרז תהא למועצבכל מקרה בו לא י .ג

לחלט את הערבות ו/או חלקה לפי שקול דעתה הבלעדי ולקבלן לא תהא כל טענה בעניין. אין במסירת 

הערבות ו/או בחילוטה כדי לגדור ו/או לתחם את מסגרת הפיצוי המגיעה למועצה ואין בחילוט הערבות 

 כדי לגרוע מכל סעד המגיע למועצה בהתאם להוראות הסכם זה, מסמכי המכרז והדין.

 

 הפרת הסכם וביטול הסכם  .26

 4,6,7,9,11,15,16,20,22,23,24,27,28,29,33,34,35,36,37,38,39,40סעיפים  הקבלן מצהיר כי ידוע לו, כי .א

הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תיחשב כהפרה יסודית, המזכה את המועצה  41,42,43,

הבנקאית, כשהם צמודים למדד, ממדד  בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש עד לגובה סך הערבות

הבסיס ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למועצה, וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה 

 לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה עפ"י מסמכי החוזה או עפ"י כל דין.

 

גיע לקבלן, בין המועצה תהא זכאית לנכות את סכומי הפיצויים האמורים בהסכם זה מכל סכום שי .ב

 עפ"י מסמכי ההסכם ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

 

תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן, לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י  .ג

 מסמכי ההסכם.

 

פטית העומדים לה היה והקבלן יפר ההסכם הפרה יסודית, תהא המועצה זכאית לכל סעד ותרופה מש .ד

עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהא זכאית לבטל את ההסכם, לתבוע 

פיצויים על הפרתו, לחלט את הערבות הבנקאית ולהעביר ביצוע העבודות עפ"י מסמכי ההסכם לקבלן 

 אחר.

 

יחשבו כהפרה יסודית של  מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר שבהסכם זה, הרי האירועים הבאים .ה

 הסכם זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י מסמכי ההסכם, ועפ"י כל דין:

 

הוטל עיקול זמני או קבוע או שנעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם  .1

ום ממועד י 30או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורים לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ביצועם.

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או  .2

הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק 

ה או סידור עם מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשר

נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת אורכה או פשרה להסדרת חובותיו עפ"י 

 פקודת החברות.

 הוכח להנחת דעתה של המועצה, כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם. .3
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הוכח להנחת דעתה של המועצה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  .4

 בת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או בקשר  למסמכי הסכם זה או ביצועם.דורון או טו

הוכח להנחת דעתה של המועצה, כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם  .5

מסמכי ההסכם, אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על 

 ההתקשרות עמו.

 דע את המזמינה על התרחשות האירועים הנ"ל.לי הקבלן מתחייב .6

 ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם. .ו

 

המועצה  השתמשה המועצה בחלק מזכויותיה כאמור לעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות  .ז

במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב  כביטול ההסכם ע"י המועצה, אלא אם המועצה הודיעה על כך

 לעמוד בכל התחייבויותיו עפ"י ההסכם, כל עוד לא ניתנה לו הודעה כאמור.

 
 

 כללי .27

מוסכם בין הצדדים, כי המועצה רשאית לבטל את הוראות הסכם זה ולהפסיק את העבודות או את  .א

 חלקן בכל עת, עפ"י שיקול דעתה המוחלט.  

יום  14ש בהוראת סעיף זה, היא תודיע על כך לקבלן בכתב במקרה והמועצה תבקש לעשות שימו .ב

 מראש.

 במקרה כזו, יחולו ההוראות כדלקמן: .ג

 

המועצה תשלם לקבלן את החלק עם התשלום, תועבר הבעלות בחומרי הבניה והציוד שבאתר למועצה, ו 

 בתשלומים עבור העבודות שביצע עד כה, וזאת עפ"י קביעת המפקח. היחסי

אמור בסעיף זה, לא תהא לקבלן כל תביעה ו/או טענה כנגד המועצה או מי מטעמה בגין פרט לתשלום ה  

 ביטול ההסכם והפסקת העבודה.
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הסכמה מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי מסמכי ההסכם במקרה/ים מסוים/ים, לא תהווה תקדים      .28

ור בכתב ובחתימת ראש המועצה ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. כל הסכמה, כאמור, טעונה איש

 והגזבר.

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי המועצה 

לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בע"פ, שאינם 

ודם לחתימתם. כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות נכללים במסמכי ההסכם ואשר נעשו, אם נעשו, ק

 מסמכי ההסכם, לא יהא להם כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 
 

-להסכם זה יהיו מסורים לביתמוסכם בין הצדדים, כי סמכות הדיון בכל חילוקי הדעות הנוגעים     .29

   המשפט

 המוסמך מבחינת העניין בירושלים, ולו בלבד.  

 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן:  .30

 

 מקומית בית אלהמועצה ה המועצה: 

 

 ___________________________________. הקבלן: 

  

   

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 ________________________   __________________________ 

 ה ק ב ל ן              ה מ ו ע צ ה          
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 6.07     טופס  -  פרטים ומסמכים הקשורים לתשלום
 

 עם חתימת החוזה על הקבלן הזוכה לצרף לחוזה החתום את המסמכים הבאים : 

 

 אישור פקיד השומה על קביעת שעורי הניכוי במקור מכספים המועברים לקבלן לפי .  1 

 קור בהתאם לחוק.במ-חשבונות המאושרים. בהיעדר אישור זה, ינוכה מס        

 

  –.  אישור מנהל המכס והמע"מ על הגשת דוחות כחוק לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו 2 

 )אשר צורף במועד הגשת ההצעה( . 1975         

 טופס ובו כל פרטי הקבלן .1

 ____________________________________________ שם מלא של החברה:

        _:שם מנהל החברה ו/או בעלי זכות חתימה

      כתובת מלאה כולל מיקוד:

      מס' טלפון:

      מס' עוסק מורשה:

 פרטי חשבון הבנק, אליו יש להעביר כספים אשר להם זכאי הקבלן:

      שם הבנק:

      כתובת סניף הבנק:

 _________________מס' חשבון הבנק:

דף עזר למפקח" אשר נמצא אצל המפקח "-החשבונות יוגשו כנדרש במפרט הכללי, אשר תמציתו מופיע ב .2

 באתר.

הרשומים, אין  במידה והקבלן לא הגיש חשבון כנדרש ו/או לא מילא טופס זה, ו/או לא מסר את כל המסמכים .3

 המזמין אחראי לאיחור בתשלומים.

 חתימת הקבלן וחותמת
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 טפסי חברי צוות 08.6

 (1) רשימת חברי צוות מוצעים

 

 לן ולחתום כמפורט )למלא בכל השורות גם אם חוזרות(:יש למלא את הרשימה לה

 

 מס' תאור שם חברה

  
 1 קבלן ראשי )המציע(

  
 2 קבלן הפעלה ואחזקה

  
 3 מתכנן המתקן

  
 4 מתכנן תהליך

 

עבור כל חבר צוות שאינו עובד ישיר של המציע יש למלא את טפסי התחייבות חבר 

 רש.הצוות והסכם בין המציע לחבר הצוות כנד

 

 ...............................................................................................  שם המציע: 

  

 .............................................   תאריך: 

  

 ............................................. :חתימת המציע 

  

 .....................................................   מטעם המציע: שמו ותפקידו של החתום 
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 (2) כתב התחייבות חבר צוות

   , הרצה ותפעול מכון לטיהור שידרוג, הרחבההרינו לאשר בזה כי הננו חברי צוות לצורך חוזה לתכנון,  .1

          בקבוצתו של המציע הראשי  לבית אלשפכים  

      ____________מציע הינה עבור תפקיד השתתפותנו בצוות ה .2

   

  אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף הנדרשים במסמך זה וכי אנו מעבירים בזה מסמכים  .3

 כנדרש לעיל להוכחת עמידתנו בדרישות. 

   אנו מתחייבים בזה כלפי המזמין באופן בלתי חוזר לספק את השירותים הנדרשים מחבר הצוות  .4

  פרטים ומסמכי החוזה בכפוף לזכיית המציע הראשי בקבוצתנו וחתימת חוזה בינו לבין על פי המ 

 המזמין. 

 ...............................................................................................  שם המציע: 

  

 .............................................   תאריך: 

  

 ............................................. :תימת המציעח 

  

 .....................................................   שמו ותפקידו של החתום מטעם המציע: 

 רו"ח לחתימת חבר צוות \אישור עו"ד

 לבית אלשפכים  , הרצה ותפעול מכון לטיהורשידרוג, הרחבהלתכנון, 

 

          רו"ח של חבר הצוות \"דאני הח"מ עו

                  

 

 מאשר בזה כי חבר הצוות הנדון חתם על ההתחייבות בטופס זה בפני בתאריך 

 רו"ח\חתימת עו"ד                                                                                                
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 (3) הסכם עם חבר צוות

            הסכם התקשרות שנחתם ביום

                  

   

 )להלן המציע( בין _______________

 

 לבין ______________ )להלן חבר הצוות(

 

על פי  לבית אל, הרצה ותפעול מכון לטיהור שפכים שידרוג, הרחבההואיל והמציע מגיש הצעה לתכנון, 

 החוזה שפורסם בנושא.

 

נאי החוזה יש להציג מסמך ההתקשרות בין מגיש ההצעה ובין חברי הצוות שאינם עובדי והואיל ועל פי ת

 המציע .

 

חבר הצוות הנ"ל ישמש כחבר צוות המציע לכל דבר וענין במידה וההצעה תזכה  אי לכך הוסכם בין הצדדים כי .1

 בחוזה.

הוראות נוספות שינתנו חבר הצוות מתחייב למלא את תפקידו ואת המטלות על פי מפרט המזמין בחוזה וב .2

במהלך העבודה ועל פי הצעת המציע, ואינו יכול להסב אחריות זו לגורם אחר ללא אישור מראש של המזמין 

 והמציע.

 חבר הצוות יופעל ע"י  המציע בכל הקשור למטלות המזמין ובהתאם לתחום הטיפול שבאחריותו. .3

 יד והוא ישמש כקבלן משנה לכל דבר.בין המציע ובין חבר הצוות אין ולא ישררו תנאי עובד מעב .4

 רותים שינתנו ע"י חבר הצוות למציע ישולם ע"י המציע על פי המוסכם עם חבר הצוות. יהתשלום עבור הש .5

 

 על החתום:

 

     חבר הצוות:        המציע : 

    

 

      חתימה:        חתימה: 

     

 

      ת.ז./ ח. פ :       ת.ז./ ח. פ :
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 למתכנן / קבלן ביצוע / קבלן מתחזק נוסח למכתב המלצה     6.09

 

 

  תאריך:     

  

       לכבוד:

 

              : מכתב המלצה לקבלן 

   

             : אני מאשר בזאת כי הקבלן 

   

 

 מ"ק ,     יומית של , לספיקה  מט"שביצע עבורינו 

       רמת הטיפול )שניוני / שלישוני( 

           הטיפול טכנולוגיית 

        העבודה הסתיימה בתאריך 

        מתחזק המט"ש 

 המט"ש פועל עד היום לשביעות רצונינו ומפיק שפכים בהתאם לנדרש .

 בכבוד רב,
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 אישור על עריכת ביטוח  6.10סמך מ

      

  אישור  עריכת  ביטוח - A1נספח  

 

 לכבוד

 "המועצה"() להלן :    מקומית בית אלמועצה 

  

 

 )להלן : "הקבלן"(……………………………………… שם המבוטח :הנדון :  

 

 כתובתו : .........................................................          

 

 ביצוע עבודות קבלניות ע"ש הנ"ל וכמפורט בגין הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי 

 -בהמשך :
 

  בבית אל.שיפוץ, שדרוג, הרחבה והרצת מכון טיהור שפכים )מט"ש( בודה : הע תיאור .1
 

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 

 פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי  .3
 ".2016הפוליסה הידועה בשם "ביט 

 הפרקים. 3 -חודשים" ביחס ל 24 הפוליסה כוללת סעיף "תקופת תחזוקה של

 

ש"ח, השווה למלוא היקף העבודה .  …………………סכום הביטוח לפרק א' )ביטוח רכוש( :  3.1
 .כולל חומרים וציוד

 מסכום  10% –הכיסוי כולל את ההרחבות המפורטות להלן בסכום השווה ל  3.1.1

 ביטוח הרכוש, בנפרד לכל הרחבה :

 

 הוצאות לפינוי הריסות. א.

 בדן או נזק לרכוש שעליו מתבצעת העבודה ו/או לרכוש סמוך.או ב.

הוצאות בגין תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים   ג.

 אחרים לשם כינון האובדן או הנזק.



 

 

 מכון לטיהור שפכים ליישוב בית אל ואחזקה תכנון, שידרוג, הרחבה, תפעול 
 05.2021 מכרז/חוזה מס'

o  02-6769284, ירושלים, טל': 7העירית   בע"מבלאו מהנדסים  א. f f i c e@b l a u - e ng . c o . i l 

o f f i c e@b l a u - e n g . c o . i l 

 מסמך: 
מכרז מטש בית אל 

5.2021 

 

 165מתוך  157עמוד 

 

 

 מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או חומרים  ישירפרק זה מורחב לכסות גם נזק  3.1.2         

 .ש"ח  1,000,000אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של :          לקויים.

    

 גבול האחריות עפ"י פרק ב' )צד שלישי( :  3.2
 סה"כ לתקופה. ש"ח.. …………………לאירוע ו    ש"ח  ……………………

 סה"כ לתקופה[. ש"ח 10,000,000  -לאירוע ו  ש"ח  10,000,000]לפחות  

 

תקף ע"ס    -חבות בגין נזק לפריטים תת קרקעיים( )"" הרחבות לפרק ב'ב" 7.2סעיף  3.2.1
 ש"ח.  2,000,000

מפגיעה  תוצאתיביטוח זה מורחב לכסות נזק  – 7.2.2על אף האמור בסעיף משנה 

 קרקעיים.-בפריטים תת

 .₪ 1,000,000עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך  אחריות המבטח

 

 1,000,000עד לסך  תקף –( חלשת משעןוה " )כיסוי רעידות ב"הרחבות לפרק ב' 7.3סעיף  3.2.2

 .ש"ח

 

  –ב"הרחבות לפרק ב'" )חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב(  7.4סעיף  3.2.3
 תקף. 

  

 בגבול אחריות של : תקף –( ...נזקי גוף חבות בגין" ) ב"הרחבות לפרק ב' 7.5סעיף  3.2.4
 .ש"ח 4,000,000

 

 ים( :גבולות האחריות עפ"י פרק ג' )חבות מעביד 3.3

 

 למקרה ולתקופה. ש"ח ……………… -לעובד  ו  ש"ח.. ………………

 למקרה ולתקופה[ ש"ח 20,000,000  -לעובד ו ש"ח 6,000,000]לפחות :  

 

"המועצה"  ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או …לשם המבוטח : "בכל  הפוליסות הנ"ל מתווסף  4
    וכל הבא מטעמם"  הםעובדיו בית אלו/או ועד/אגודת 

 )+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי(.

 

פיצוי עפ"י פרק א' ל וכי בכל מקרה שבפוליסה,   בלעדי כ"מוטב""המועצה"  קביעתרשמנו לפנינו את  5
 .ה)ביטוח הרכוש( הפיצוי ישולם אך ורק לפקודת

 

 לעיל ,  4ף הגורמים הנזכרים בסעיביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י  .6
            . הםלהפעיל את ביטוחי ויידרשלא אשר 
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 הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכל מקרה  .7
ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם  צמצוםה – במהלך תקופת הביטוח ו/או ביטול הפוליסה צמצוםשל 

 ".מועצהעל כך במכתב רשום גם לקבלן וגם ל "יום ממועד מתן ההודעה  30חלפו 

         

 מצ"ב פרוט סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות הנ"ל. .8
 

חריג רשלנות רבתי יבוטל בכל הפוליסות, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המבטח לפי חוק חוזה הביטוח  .9
 , ובכפוף לאמור באישור זה.1981 –התשמ"א 

                                                                                             

 

 

 הכל בכפוף לתנאי הפוליסות וחריגיה, עד כמה שלא שונו באישור זה.

 

 

 

 

 

 בכבוד  רב,        

 

 ח בע"מ...  חברה לביטו………                                                                                          
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 אחריות מקצועית  – ישור  עריכת  ביטוחא - A2נספח 

 לכבוד

 ) להלן : "המועצה"(  מקומית בית אלמועצה 

 

 )להלן : "הקבלן"(………………………………………הקבלן הנדון :  

 

 כתובתו : .........................................................          

 -ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :הננו מאשרים בזאת כי 
 

 ,בבית אלתכנון השיפוץ, השדרוג, ההרחבה והרצת מכון טיהור שפכים )מט"ש( :  נשוא אישור זה .1

 פיקוח על ביצוע פעילויות אלו   וכן אחזקתו והפעלתו של המט"ש. 

 

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 

 חריות מקצועית בגבולות אחריות של :ביטוח א .3
 

 לתקופה  ש"ח  …………………   -למקרה  ו  ש"ח.  …………………

 לתקופה[.  ש"ח  4,000,000  - למקרה  ו  ש"ח  4,000,000  - פחות מ לא]הערה :  

 

 למקרה.  ש"ח  …………………השתתפות עצמית :  

 

 בכפוף למפורט להלן :

 הסייגים הבאים :מבוטלים בפוליסה  3.1

 או שם רע או פגיעה בפרטיות.צאת דיבה הו -
 .אובדן מסמכים -

  ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה  ביטוח. אובדן השימוש -
 

 חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה. 3.2

 

 חודשים. 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  3.3

 

 בפוליסה."חריג זיהום" מבוטל  3.4

 

 ............................. -בתוקף מ -רטרואקטיבי כיסוי  3.5
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בגין  הםעובדיו בית אלו/או ועד/אגודת  "מועצה"ה ו/או …מבוטח:"יטוח הנ"ל מתווסף לשם הבב .4
 + סעיף אחריות צולבת . אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן "

 ."המועצה"נגד "הקבלן" ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה תביעות של 

 

 ו,  אשר לא ידרשלעיל 4הגורמים הנזכרים בסעיף ע"י  ךראשוני וקודם לכל ביטוח הנער והביטוח הנ"ל הינ .5
 .הםלהפעיל את ביטוחי

 

 צמצוםשבכל מקרה של וכן  ין תשלום הפרמיהיהסדר בענ שבין המבוטח לבינינו קייםהננו מאשרים בזאת  .6
יום  30/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו ו צמצוםה – ה במהלך תקופת הביטוחו/או ביטול הפוליס

                                                                                                                      ועצה".מבוטח וגם ל"מממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם ל
 

וזאת מבלי לפגוע בזכויות המבטח לפי חוק חוזה הביטוח  חריג רשלנות רבתי יבוטל בכל הפוליסות, .7
 , ובכפוף לאמור באישור זה.1981 –התשמ"א 

                                                                                             

 הכל בכפוף לתנאי הפוליסות וחריגיה, עד כמה שלא שונו באישור זה.

 

 וד  רב,בכב        

 

 ..  חברה לביטוח בע"מ………                                                                                          
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 תקופת הפעלת המט"ש – ישור  עריכת  ביטוחא - A3נספח 

 לכבוד
 ) להלן : "המועצה"(  מקומית בית אלמועצה 

  

 

 (הקבלן")להלן : "………………………………………שם המבוטח :  

 כתובת משרדיו : ...............................................................

 

 הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך.

 
 . בית אלמכון טיהור שפכים )מט"ש(  תפעול ואחזקה שלנשוא אישור זה :  .1

 

 …………………………עד    ………………… -ת הביטוח :  מ תקופ .2

 

 הביטוחים :

  הנ"ל ותכולתו. ט"שמל "אש מורחב"ביטוח  .3

 פריצה.כן הכיסוי : "אש מורחב" כולל נזקי טבע, רעידת אדמה ו

 .................... ש"ח סכום הביטוח :

 השתתפות עצמית : 

 .....................₪. -מ מתגמולי הביטוח, אך לא פחות 5%         נזקי טבע : -

 .................... ₪. -מתגמולי הביטוח, אך לא פחות מ 10%רעידת אדמה :   - 

 .₪כל נזק אחר :  ........................  - 

 

 .ט"שביטוח שבר מיכני לכל המערכות המיכניות של המ .8
 מצ"ב רשימת הציוד המבוטח וסכום הביטוח של פריטי הציוד. 2.1

 
 .₪יטוח כללי :  ....................... סכום ב 2.2

 
 לאירוע......................... ₪  השתתפות עצמית ע"ס : 2.3

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : .9

 
 .  ש"ח  לתקופה…………………  -.  ש"ח  למקרה  ו…………………

 ש"ח  לתקופה[.  10,000,000 –ש"ח  למקרה ו   10,000,000]לפחות :  
 בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת.

 יחשבו כצד ג' לפוליסה.  בית אל "ועצה"המרכוש ו/או הבאים מטעם 
 "הקבלן" אחראי לו.בגין מעשה ו/או מחדל אשר  בית אלואת ועד/אגודת  "ועצה"המהפוליסה מורחבת לשפות את 

 
 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .10

 
 למקרה ולתקופה   ₪    …………………   -לעובד  ו   ₪  ………………… 

 ש"ח  למקרה ולתקופה[.  20,000,000  -ש"ח לעובד  ו   6,000,000]לפחות :  
/או "הקבלן" וכמעביד של מי מעובדי  וחשביהיה ו  בית אלואת ועד/אגודת  "ועצההפוליסה מורחבת לשפות את "המ

 עובדי "הקבלן". השילוחית כלפי םבגין אחריות
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למעט כלפי מי שגרם  בית אלוועד/אגודת  נ"ל מתווסף סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד "המועצה"בכל הביטוחים ה .11
 לנזק בכוונת זדון.

 

,  אשר לא בית אלו/או ועד/אגודת  "ועצההמ"הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .12
 .הםלהפעיל את ביטוחי וידרש

 

 ראי לתשלום הפרמיה ולתשלום ההשתתפות העצמית." לבדו אחקבלןידוע לנו כי "ה .13
 

לפי  בית אלוועד/אגודת  "ועצההמ"לא יפגע בזכויות  "הקבלן"אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות על ידי  .14
 הפוליסות.

 
 –חריג רשלנות רבתי יבוטל בכל הפוליסות, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המבטח לפי חוק חוזה הביטוח התשמ"א   .15

 , ובכפוף לאמור באישור זה.1981
                                                                                             

 הכל בכפוף לתנאי הפוליסות וחריגיה, עד כמה שלא שונו באישור זה.

 בכבוד  רב,        

 

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………                                                                                          
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   9חלק  

 ופרטים רשימת תוכניות
 

 עבודות הנדסה אזרחית, אספקה והרכבת ציוד, חשמל ובקרה, הפעלה והחזקה

 



 

 

 מכון לטיהור שפכים ליישוב בית אל ואחזקה תכנון, שידרוג, הרחבה, תפעול 
 05.2021 מכרז/חוזה מס'

o  02-6769284, ירושלים, טל': 7העירית   בע"מבלאו מהנדסים  א. f f i c e@b l a u - e ng . c o . i l 

o f f i c e@b l a u - e n g . c o . i l 

 מסמך: 
מכרז מטש בית אל 

5.2021 

 

 165מתוך  164עמוד 

 
 

 

  רשימת תוכניות

 

 

 שם תוכנית מס' סידורי

1 
 תרשים סביבה

2 
 תכנית התחנה

3 
 רתכנית הריאקטו

4 
י  תכנית טיפול ראשונ
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 רשימת פרטים
 

 

 מס' משרדי שם הפרט מס'

 שסתום מדף  1

 

1 

 63 מגבה לתמיכה אביזרים 6

י 7 ידנ  46 מגוב 

 220A מערכת מד מים עם מז"ח והידרנט 8

 142 מגוף על קרקעי 9

 194 ראשי על קרקעי 2ברז " 10

 250 דלת רפפות לנישת אביזרים 11

 210 מעביר מים 12

ניקוז 13  35 קצה צינור 

 133B נקודת אוויר לקו סניקה 14

 


