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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

   30/21מס' מכרז 
 

מכרז מסגרת   –בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין 
 מיליון ש"ח 4.344 עד 

 
 

   כלליות למשתתפים ותראהותנאי המכרז ו –מסמך א' 
 

 לוחות מועדים ונתונים
 
 
 

 

0001:שעה: 30/12/2021ביום:  ים  )רשות( מפגש  מציע  /מועד סיור  

 במשרדי חכ"ל 

              01/2022/16ועד יום:   29/12/2021מיום: 

14:00-9:00בין השעות:   

מועד לרכישת מסמכים ועיון 

במסמכי המכרז  במשרדי חכ"ל.  

לעיין במסמכי המכרז באתר  ניתן גם 

 החברה הכלכלית:

www.rosh-haayin.com 

  מועד אחרון לשאלות הבהרה 12:00 הולא יאוחר מהשע 09/01/2022עד 

 עלות מסמכי מכרז   ₪ כולל מע"מ שלא יוחזרו.  3000

 מועד אחרון להכנסת שינויים 14:00ולא יאוחר מהשעה   13/01/2022עד 

מועד אחרון להגשת הצעות     12:00ולא יאוחר מהשעה   17/01/2022 עד  

 סיווג קבלני נדרש:     1-סיווג ג'  100

ערבות בנקאית נדרשת לקיום    30.4.22תוקף:    ₪  50,000

 ההצעה  

 ערבות בנקאית לקיום ההסכם ₪    100,000

 ערבות ביצוע  מהתמורה בהליך הפניה 10%

  14-מהחשבון הסופי )המצטבר( המאושר  ל 5%

 חודשים ממועד קבלת תעודת השלמה לכל מבנה 

 ערבות בדק  

יום.  60שוטף +    םמועדי תשלום חשבונות חלקיי 

 חודשיים  : 

לחוזה ובטבלת קנסות   51כקבוע בסעיף   פיצויים מוסכמים וקבועים מראש  
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  גיש ( מתכבדת בזאת להזמינכם לה"החכ"לאו "  "החברה "  :לןבע"מ )לה  הכלכלית לראש העיןהחברה  

  –במתכונת של מכרז מסגרת )להלן    בראש העין  פיתוח תשתית  שונות של  דות  ע עבוולביצ לה הצעתכם  

  לפי התנאים כמפורט להלן.הכל , "(המסגרת מכרז " או "זהמכר"

 

 ועיקרי ההתקשרות  נשוא המכרז

, מעת לעת, לביצוע  עם מי מהם  להתקשרתוכל  החברה  ר  , אשמכרז זה נועד לבחירתם של קבלנים .1

פי  של  שונות  תשתית  תעבודות  העין  וח  כולל  לעד    בראש  ₪  4.344  של  סכום    כולל   לא)  מיליון 

 .המסגרת  לתנאי מכרזם התא, ב"(בודותעה"  –)להלן מע"מ( 

רז  ותר במכבית  הצעות הטובוהבתור    חמש הצעות  עדבחור  כוונת החברה ל, בלתנאי המכרזכפוף  ב .2

)להלן: " לזוכים במכרז  "   "הזוכיםובעליהן ייחשבו    חוזהעם הזוכים ייחתם    (."הזוכים  מכסתאו 

  "(. חוזה ה: "למסמכי המכרז )להלן במסמך ג'המצוי בנוסח  

כולן או חלקן,  כייה במכרז כדי להבטיח למי מן הזוכים ביצוע בפועל של העבודות,  בז  איןדגש כי  וי .3

ל הזכות  הזוכ כלהיכי אם את  במאגר  ול  פנייה  החובה  ים  בכל  זה,  )למעט  להשתתף, מכוח מעמד 

להציע הצעה לביצוע    ,ומכוחועל ידי החברה במהלך תקופת המכרז    ופנה אליושת ה(  בשנאחת    היפנ

  באותה עת   "(העיריה "   :ת ראש העין )להלןשביצוען יידרש לחברה ו/או לעיריי  ,סויימותמ  ת ועבוד

לזוכים    כי הפנייהיבנוגע להל   להלןבכפוף לתנאים ד(,  ", לפי הענייןהפנייותאו "  "הפנייה":  )להלן

   כאמור במסמך זה. 

לכל    (מע"מ  כולל  אל)  ₪מיליון    4.344  עד  של    בהיקף כספי עבודות  ל תתייחסנה  לזוכים  הפניות   

  . עבודה

כי   ולהג יובהר בזאת,  ידיהימנעות מלהיענות לפניה  על  לפנייה  ה  יש הצעה  )מעבר  זוכה לפנייה 

יסודית של ההסכם   זה,ואחת בשנה( תיחשב כהפרה  ית לממש את  א החברה תהא רש  במקרה 

  .ולבטל את הזכיה ערבות ההסכם

ספק .4 הסר  בפועל מהזו  הזמיןל  ותביהתחי  לחברהאין  כי    ,במפורש  ,מובהר  ,למען  עבודות  כים 

כלשהוב ל  היקף  של  ו/או  אחיד  מחירקצב  להצעות  עבודות  בקשות  בזאת  .לביצוע  כי    ,מובהר 

  ,חברהברשות ה  יבים המאושרים שיהיותאם לתקצ הב  ,תוזמנהעבודות  הבקשות להצעות מחיר ל

העירייה,   לקבלבאמצעות  המסגרת  ואין  לא  ני  באם  לתביעה  עילה  ו/ כל  תבוצענה    ואתוזמנה 

  כי החברה   עוד מובהר  תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבה.העדר  גלל  ודות בבע

לחלק   לפנות  רשאית  ובהתהיה  דעתה  שיקול  לפי  פעם  בכל  להיקף  תמהזוכים  העבודות  אם 

מהזוכים    אי ביצוע פניה לזוכים ו/או אי הזמנת עבודות בפועל.  הזוכים באותה עתהמבוצע על ידי  

ברה, לא תזכה את הזוכים, או מי מהם, בכל  שיקול דעתה הבלעדי של הח  ישהוא, לפ   םעמכל ט

לע  פיצוי  ו/או העיריה  כלפי החברה  כל טענה  על  מוותר מראש  זה.  נו/או תשלום והמציע  כל  ביין 

, לצורך  מקרה לא תוקנה למי מן הזוכים בלעדיות כלשהי בביצוע העבודות והחברה תהיה רשאית

ללא מכרז, הכל     ןאו להתקשר עם מי שתבחר לביצוע  , נפרד  מכרז  לפרסםות,  דועב איזה מהביצוע  

לפי העניין.  כל דין  תבהתאם להוראו  ו/או  ולא תהיינה כל דרישות ו/או תביע   ,למציע/ לזוכים,  ת 

 בקשר לכך.  כלפי החברה ו/או העירייה  נותטע

גרת  סמגרת מכרז  סמשתופסק ההתקשרות עם אחד הזוכים ב  למען הסר ספק, יובהר, כי במקרה   .5

ו, ולא תהא למי  י ר"ל רשאית להתקשר על הזוכה הבא בתור אח, מכל סיבה שהיא, תהא החכזה  

ה יהיה באפשרותה לנהל עם  החבר   ה כן תעש   ו דרישה ו/או תביעה בעניין.  מהזוכים כל טענה ו/א

 הבא בתור מו"מ הכל ע"פ שיקולה הבלעדי של החברה. 
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 מכרז להשתתפות ב  סף  תנאי

להז .6 הציגכאי  למש  מציע  מסגרת  ז  רכעה  וזה  המכרז  מסמכי  את  הגשת  עונה  שרכש  במועד 

 :במצטברכל תנאי הסף הבאים   לע ההצעות למכרז 

או   .6.1 ישראל  תושב  אחד  פרטי  אדם  הוא  משפטת המציע  אחד  אגיד  שותפות,  )י  או  חברה 

    . תיפסל -צעה שלא תוגש כאמור ההרשומה כדין בישראל(. 

יצ שם החברות  רת התאגדות של החברה אצל  דולהצעה תע   ףרמציע שהוא חברה רשומה, 

 עו"ד/רו"ח של החברה.    יורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע" 

ה לניירות ערך ו/או הרשות  של הבורס  יתדפיס עדכנ גם  רף  ומקרה של חברה ציבורית, יצב

בחברה. האחזקות  לגבי  ערך  תעודת  ניירות  להצעתו  יצרף  רשומה,  שותפות  שהוא  מציע 

צל רשם השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של  את ופת של השות ודהתאג

ח  "ור/ד "להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עוחובות השותפות.    לואחריותו    ף כל שות

     אגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד.של הת

 . לא תותר השתתפות של "מיזם משותף" או "חברה בייסוד"

   מורשה. עוסק הינו ציעהמ .6.2

אישור   להצעתו  יצרף  המשתתף  זה,  סף  תנאי  הוכחת  מורשה,  גבלצורך  עוסק  היותו  ין 

כמו רשויות המס.  א   ומספרו אצל  יצרף המציע  חשבון    שור מפקידיכן,  או מרואה  השומה 

שהוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, או שהוא פטור מלנהלם ו/או כל אישור אחר הנדרש לפי  

  1976  -יהול חשבונות ותשלומי חובת מס( התשל"ו  בוריים )אכיפת נ יצופים  ות גאקחוק עס

  .שור מאת פקיד שומה על ניכוי מס במקוראי וכן

סעמ .6.3 תנאי  בו  שמתקיימים  התשל"ו  לחוב'  2ף  יציע  ציבוריים,  גופים  עסקאות    1976  -ק 

  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 

פי   על  כי  ממשלה  ח היובהר,  מ2003פר  סמלטת  המציע  15.07.2010יום  ,  על  איסור  חל   ,

יפין, בין אם על ידי המציע,  למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעק  ,להעסקת עובדים זרים

צעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר היזם. הפרת  ין אם באמבו

    .זסעיף זה תהווה הפרה יסודית של הוראות המכר

הו תנחכ לשם  קת  בדבר  עו"ד  ידי  על  מאומת  תצהיר  להצעתו  יצרף  המציע  זה,  סף  ם  ויאי 

סע'   התשל"וב'  2הוראות  ציבוריים,  גופים  עסקאות  ה  1976-לחוק  ך  כמסמצורף  מבנוסח 

 .3א'

ביום הגשהמ .6.4 )עפ"י    ת ההצעהציע רשום  החוק לרישום קבלנים לעבודות בפנקס הקבלנים 

התשכ"ט   הנדסיות  פיו  והתקנות  1969  –בניה  תשתיות    200  ראשי  ענףב   (על  )כבישים, 

  לפחות.   1-'גג  וויס "( בהענףופיתוח(  )להלן: "

כני )בתוקף ליום ההצעה( המעיד  אישור עד  ףלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצר

   על רישומו כקבלן בפנקס הקבלנים, עם הסיווג האמור.
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בתחום  פרויקטים    2לפחות  של    בביצוע  תאסמכתאוב  ןגהמעו מוכח  ניסיון  בעל  מציע הינו  ה .6.5

  ,רויקטלפ מע"מ,    לא כולל (  ם חדשיםימיליון שקל )₪      1,000,000עבודות פיתוח בהיקף של  

      .2019 -ו   2018 ,2017 , 2016, שבוצעו במהלך השנים

בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי ובהתעלם ממרכיב  

  אי סף זה: עבודות עפר, תקשורת וחשמל ,תאורה, ורך תנצל" משמען  תוח יפעבודות " . מהמע״

 .חת החלופות(בא י )ד סלילה, תיעול

ללא הסתמכות על גוף או אדם אחר    המציע עצמוכי הניסיון הנדרש הינו של  ר בזאת  בהמו

  כלשהו. 

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף:

בנוסח   ( א) מפורטימכרזה   אילתנ  2-1-א'  +  2-א'מסמך  הצהרה  ובה  הפרויקט,   :ם,  שם 

ה  לא  ,עלותו  מקומו,  שמו  בו,  שבוצעו  העבודות  מע"מ,  העבודהמ כולל  מזמין  של   לא 

 נהל הפרויקט וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.     המפקח ומ

  .ממזמיני העבודות המלצות ( ב)

 :   ןלתיעוד מפורט לביצוע הפרויקטים כנ"ל כמפורט לה ( ג)

 ואילך.   1.1.2016החל מיום דה ובתחילת עמועד  דהלת עבוצו התח •

 קט.  נהל הפרוימין העבודה או מ מז יע"  מאושריםחלקיים או חשבונות סופיים  •

שקלים  מיליון  ₪ )במילים:       1,000,000  -שאינו נמוך ממחזור הכנסות שנתי  היקף  המציע הינו בעל   .6.6

   . 2019 -ו  8201, 2017מהשנים  בכל אחת(  בשנה  חדשים

  זה על המציע לצרף להצעתו:   תנאי סףלהוכחת 

סות שנתי, על פי הדוחות הכספיים של  מחזור הכנאה חשבון כי למציע  ו אישור חתום במקור של ר 

(  בשנה,  בכל אחת מהשנים   שקלים חדשים   מיליון  במילים:  ₪ )      1,000,000  -החברה שאינו נמוך מ

     ת "עסק חי". פיים הערת הכסבדוחו תלא נכלל  יוכ  2019ו   2018, 2017

שמדוהמציע,  נגד    .6.7 גבוככל  בתאגיד  הם  ר  המחזיקיםבמצמניות  בעלי  מ  יע  ממניות    50%  -למעלה 
בעבר על    ולא הורשע, לא הוגש  כתב אישום לבית משפט ו/או  המציע  מנכ"לו  , מנהלי המציעהמציע

)עבירות שוחד(    297  -290לפי סעיפים    פלילית  הרעביידי בית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי או  
לחוק העונשין    393  –  383או לפי סעיפים    עונשין"(,)להלן: "חוק ה   1977  –חוק העונשין, התשל"ז  ל

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בגין    438  –  414)עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  
מאיימת על פי חוק מניעת  ת הטרדה  מניעם צו להמכנגד מי    פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצע

  נים שקדמו למועד פרסום המכרז. ש 7-זאת ב, וכל 2001 –תשס"ב המאיימת,   הטרדה
למסמכי המכרז, ביחס מציע,    4-מסמך א'על המציע לצרף תצהיר העדר הרשעות, בנוסח המצורף כ

 .בעלי השליטה כאמור ומנהלי המציע

הוצא .6.8 שלא  פירו  מציע  צו  פרו  קנגדו  צו  וו/או  זמני  זמ /ק  נכסים  כינוס  צו  כי  או  ו/או  הוכרז  לני  א 

  צפוי, למיטב ידיעתו, לקבל צווים כאמור.וכי אינו כפושט רגל 

כמסמך  לשם הוכחת תנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר מאומת על ידי עו"ד, בנוסח המצורף  

 . למסמכי המכרז 6-א'

 מתקיים במציע אחד מאלה:  .7

שלחו  9סעיף    תהוראו    (1) לאנ  וויוןק  התזכויות  מוגבלות,  עם   1998-נ"חששים 

 "( לא חלות עליו; זכויות ק שוויוןוח)להלן: " 
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 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;   9הוראות סעיף   (2)

לחוק עסקאות גופים  1ב2ף יע לפי סלשם הוכחת תנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר  

ידי עו"ד, בנוסח   עם מוגבלות, מאומת על ם לאנשים צוג הוליי  1976 –ו "לציבוריים, התש

   למסמכי המכרז. 7-ך א'כמסמרף צוהמ

 
 . הצעות והציג את אישור החכ"ל על הרכישהרכש את מסמכי המכרז כמפורט בהזמנה לקבלת  .8

 בוטל.  .9

 במכרז זה.   צירוף כל האישורים והמסמכים האמורים .10

להגיש המציע  על  כי  ההצ  דעובמ  ,מודגש  האת    ,עותהגשת  תנכל  להוכחת  המתאימים  הסף  אמסמכים  י 

תוך תיקייה עם חוצצים כאשר בכל חוצץ קיימים כל המסמכים המפורטים בס"ק  רט לעיל בהנדרשים כמפו

  ( לעיל הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורט בסעיף זה.  2)

על   ,עדת המכרזיםרשאית ו י הסף, תהאאנם הנדרשים להוכחת עמידתו בת ש את המסמכייגמציע אשר לא י

  יע.  לפסול את הצעת המצ ,פי שיקול דעתה

 וברת המכרז ח

.     www.rosh-haayin.comש העין    ראל  ית אתר החברה הכלכלאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מ .11

ישן ראש העין, )בית יד יצחק,  א.ת.    11/1ברחוב  העבודה  רכישת המכרז תתבצע במשרדי החברה  

  שעות: ה' בין ה-בימים א',   haayin.com-neria@rosh, דוא"ל  9383278-03טל':    שית(יל קומה ש

,כאמור לעיל, באמצעות המחאה    דים הקבועים בטבלת לוחות מועדים/ נתוניםועבמ  9:00-14:00

ע לחשבון החברה הכלכלית  י צמ,באמצעות העברה בנקאית מחשבון ה  או  יע   בנקאית על שם המצ

הכלכלית(.  לא צורך בהגעה למשרדי החברה  )ל  146432ן  -ח  543זרחי סניף  ין בע"מ בנק מלראש הע

ימציע   המרכואשר  את  אל    מצעות באז  כרש  יפנה  בנקאית  נגר העברה  קרן  03-בטלפון    הגב' 

קבלה/חשב   107שלוחה    9383278 עבור  לקבלת  האלקטרו ונית  הדואר  באמצעות  :  ינהרכישה 

keren@rosh-haayin.comלה אישור להעברה הבנקאית המוכיח כי בוצעה לפני    העביר, לאחר ש

המכרז לרכישת  האחרון  מכרכיש  .המועד  לתאריך  ת  עד  כאמור,      .14:00שעה    16/01/2022רז, 

של  עלות  הינה רכישתם  המכרז  ישולמו  ₪    3,000   מסמכי  אשר  כולל מע"מ(,  )שלושת אלפים ₪ 

אחרון לרכישת מסמכי המכרז  ה חאה בנקאית או העברה בנקאית  עד למועד  מ ה  באמצעות  הלחבר

  כי המכרזרכישת מסמ  מודגש, כי  מקרה  תוחזר בשום    מובהר, כי עלות רכישת מסמכי המכרז לא  .

ידיע למכרז    יעמצ ה  ל  ההצעות  הגשת  במסגרתו.  טרם  המציע  הצעת  להגשת  תנאי  מציע  היא  כל 

בד אישור  להצעתו  רכישת  יצרף  המכרזמ סמבר  תביא    כי  המכרז  מסמכי  רכישת  אי  כאמור. 

ההצעה  רכ .    לפסילת  לפני  תשלום,  ללא  המכרז,  בחוברת  לעיין  הישתה,  ניתן  חברה  באתר 

המציע,  .    haayin.com-www.rosh הכלכלית: על  יחולו  ההצעה  הכנת  עם  בקשר  הוצאות  כל 

  הוצאות אלה.  להחזרבכל מקרה  יא יהא זכא והמציע ל

 .03-9383278לבירורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לחכ"ל בטלפון מספר 

המסמכים   רכ שבחובכל  הינם  המכרז  הושה  רת  ני" חכ של  הם  לל  יםתנ ל,  הצעתו  מציע  הכנת  שם 

ובין    העצגיש את ההוהגשתה בלבד, ועליו להחזירם לחכ"ל עד למועד הנזכר במסמך זה, בין אם י

 לא יגיש. המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת  אם

mailto:ofra@rosh-haayin.com
http://www.rosh-haayin.com/
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 ת את החלקים הבאים:  " כוללכרזהמרת חוב" .12

 

 .'מסמך א  -תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים   .12.1

 .1-מסמך א' –ערבות ההצעה  .12.2

   2-1+ מסמך א'  תצהיר פירוט ניסיונו של המציע - 2-מסמך א' .12.3

סעיף   א רוהיר בדבר קיום הצת .12.4   –  1976-"ו  ציבוריים, התשלגופים    תולחוק עסקא'  ב2ות 

 . 3-מסמך א'

 .4-מסמך א' – שום פלילי דר ריהמציע לעניין העיר התצ .12.5

 . 5-מסמך א' -אישור על קיום ביטוחים   .12.6

 . 6-מסמך א' –תצהיר בדבר היעדר צו פירוק  .12.7

סעיף   .12.8 לפי  המציע  ציבו  1ב2תצהיר  גופים  עסקאות  התשל"ו  ירלחוק  בדבר    -  1976  –ים, 

 . 7 -מסמך א'  - תוים עם מוגבל אנש

 .  8-מסמך א'  –הצעה   ערבותנוסח   .12.9

 .ב'מסמך  -ו  נספחיטופס ההצעה, על כל   .12.10

 . מסמך ג' -החוזה  .12.11

 מסמך ד'  –נספח בטיחות  .12.12

 מסמך ה'  – טבלת קנסות .12.13

 כל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך ולכל עניין.  

ות המפורטות בהם  המכרז, וקיום כל ההורא  ינפרד ממסמכ   ים חלק בלתיו וה המסמכים הנ"ל מ  לכ .13

 י להשתתפות בו. א מהווה תנ

 :למכרזמצורפים   אינםניים הדרושים לביצוע העבודות אשר רטים הטכפמהמת רשי .14

)להלן:" .14.1 בנייה  לעבודות  הכללי  הכחולהמפרט  הבינמשרדית  הספר  הועדה  בהוצאת   )"

למשר מע  דהמשותפת  והביטחון  הרשמ"צ  בנד  המעודכשיכון  הבטיחות   ,ןוסחן  ותקנות 

 .  כןהמעודבנוסחן  1988 -"ח   מ)עבודות בנייה( תשה בניה בעבוד

   המצורפים למפרטים הכלליים. י המדידה ותכולת המחיריםאופנ  .14.2

 מסמכי המכרז. על המציע לקרוא בעיון רב את החוזה ואת כל .15

וזה  ח הטי המכרז ורואישור שכל פ  הרז כמוהם כהצהרכמהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו ב .16

נ המצו על  למכרז  למצרף  ונהירים  ידועים  הידיספחיו  את  לו  יש  וכי  והסגולות    הכישורים  יעות,ע 

 המקצועיות הדרושות לביצוע כל המפורט בחוזה ובמסמכי המכרז. 

כרז ו/או  מהכל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי   .17

לא  לע   החוזה ו/   למציעאסור    הגשת הצעת המציע.  תתקבל לאחר  נספחיו,  ו/או לתקן  ו  אלמחוק 

לראות בכל  ברו אליו  שיוע  לשנות את המסמכים או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. החכ"ל רשאית 

 שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו. 
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    זמסמכי המכרות ל רהמתן הב

 

ה לו איזה ספק  י ות לחוקים ותקנות, או שיההתאמ  ירות, שגיאות, אית סמצא  המציע יבמידה ש  . .18

המדויק לתוכ   בקשר בנוגע    נו  הבהרות  בקבלת  מעוניין  יהיה  שהוא  או  פרט,  או  סעיף  איזה  של 

ניתן   בדוא"ל  למכרז,  לחכ"ל  ולא    in.comhaay-neria@roshלפנות  הקבוע    דעמהמויאוחר  עד 

מוע לוחות  נתוניםבטבלת  זה  דים/  פירוט  מספר ותוך  ופרטי  פפקס    תו  ההבהלשם  רות,  ירוט 

ל כל סעיף  הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצא בקשר למובנו המדויק ש

אי  ו  א/ וסבירות    יאר  עון טענות בדבטלמי שלא יפנה כאמור לעיל, יהיה מנוע מ.  או כל פרט שהוא

   ."בצ כיוות ו, טעהתאמותשגיאות, אי   ,בהירות

בדרך אחרת.    שתינתןואין כל תוקף לתשובה    בכתב בלבדתהא    ו/או של נציגה  ל"חכ  כל תשובה של .19

בהקשר לתנאי המכרז ו/או   מטעמה מי  כללא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי    ל"חכ

 להצעה.  

ל הת  ל"חכ .20 שלא  רשאית  לפניות,  י יהתא  ו/אחס  ת  ולהבהרות  וכן  חלקן,  או  רשאית  השגות,  הא 

התייחסות  והכל  הלהעביר  המציעים  לשיקול  בהתא  לכלל  של  ם  הבלעדי    לא"ל.  החכדעתה 

  פניית   דחיית   בכך   יראו  ההצעות   הגשת   לצורך  שנקבע  למועד   עד  השגהאו  /ו  לפניה   ל" חכ  התייחסה 

  חלק   אלה  יהוו  ,בכתב,  כרזמה  לתנאי   נויישו  א/ ו  הבהרה ,  ובהש ת  למשתתפים  ל "חכ  מסרה.  המציע

 . תתףהמש  ידי  לע שים המוג המכרז למסמכי ,חתומים כשהם, ורפוויצ  ז כרהמ ממסמכי

יאוחר  "החכ .21 ולא  עת,  בכל  רשאית  נתונים   המועדמל  מועדים/  לוחות  בטבלת  להכניס  הקבוע   ,

ז.  רוכשי המכר  תואל או בתשובה לש  התשינויים ותיקונים, מכל סוג שהוא, במסמכי המכרז, ביוזמ

תומים  שהם חויצורפו, כ והחוזה    זבלתי נפרד מתנאי המכרחלק  הוו  והתיקונים כאמור, י  השינויים

 המציע, למסמכי המכרז. ע"י

רוכשי מסמכי המכרז, באמצעות פקסימיליה   .22 כל  לידיעתם של  בכתב  יובאו  והתיקונים  השינויים 

הרכישה    שנמסרו בעת  ר האלקטרוני אוהדיה או כתובות  ל יאו הודעת דוא"ל, לפי מספרי הפקסימ 

מסמכי  רוכשי  לוודא,    ע"י  המציע  על  האל כהמכרז.  הדואר  כתובות  ת  ומדויקהוהפקס  י  קטרוני 

 ת בידיעת מנכ"ל החכ"ל.  ונמצא

 

 ההצעה 

תוצע   .23 המחיר  באחוזיםהצעת  אחידה  במחירון  לכלל    כהנחה  הנקובים  פחות    "דקל"  המחירים 

המחירים  " המירבייםם  ירחיהמ"  :להלן)  (-10%)   זאחו    .  עשרה דהיינו    .ם"(המקסימאליי  או 

מציע    יים.  רים המירבלמחי  רת הצעתו תהיה מעברג יתן המציע במסההנחה ש הדוגמה:  )לשם 

של   הנחה  שיעור  נתן  מינוס    3%אשר  דקל  מחירון  הינה  שלו  שההצעה  היא   ,   (13%המשמעות 

  קל פחות ון דמחיר יותר מ  א לה  שההצעה הכוללת תהי  ךכ  10%לא ניתן להציע הנחה העולה על  

   .2020מיוני  בגרסתוה למחירון דקל מובהר כי הכוונ   .(20%

דקל ו/או  ל  עבמשולב  יתומחרו    תשתיותיכול ועבודות הכי  מובהר    .23על אף האמור בס"ק    .23.1

או   השיכוןהבינוי ו;    הכלכלה ;    החינוך    י:משרדו/או מחירונים  מפתחות   בסיס  על  

)ללא   10%, כפי שיתעדכנו מעת לעת, פחות  ות"(חתמפ"ה   –)להלן    מפעל הפיס

בגין היקף עבודה, מבנה מאוכלס, אזור, קבלן   זה  ובכלל  ומכל סוג שהוא  תוספת כלשהיא 

להלן תחול    23במקרה זה ההנחה שתנתן על ידי המציע בהתאם לאמור בסעיף    .משנה וכד'(

    על המפתחות האמורים.

mailto:ofra@rosh-haayin.com
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המיהמחירי .24 מע"מ.  ם אינרביים  ם  ותשלה  כוללים  תוסיף  מע"מ חברה  היחידה    ם  מחירי  עליהם. 

 אינם צמודים, למעט בתקופות האופציה כאמור במסמך דנן. 

 . בוטל .25

בזאת,    .26 אף  כי  מודגש  דקלהאמור  על  שרה,  23.1"ק  סלו/או    במחירון  טים  רהמפובסעיפים  י 

  שרות,קהזמנה לביצוע עבודה על פי הסכם ההת גרת רו במסשיוגד 23.1"ק  סלו/או   "דקל"רון יחבמ

יכללו   העבודה:  ןיבגכלשהן    תותוספלא  כספי,    ,היקפי  במבנההיקף  פיגומים,    מאוכלס  עבודה 

 .  אחוזי רווח שירותי קבלן ראשיו  פסולת חומרים, מכולות ופינוי הובלות, אחסון

בספרות לבין ההצעה  עה  ין ההצירה באמה/סתאי הת  קרה שלמם. בליפרות ובמיסבההצעה תוצע   .27

. המציע  בהתאםהכתוב  שאית לתקן את  רוהחברה תהא    הםי מבינלגבוה    פות  יבמילים, תינתן עד 

 ; מוותר על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה

העולה על    האו שיציע הנח  , במקום הנחההמירבייםמציע אשר ינקוב בשיעור תוספת למחירים   .28

 לל.ן כדותי  ל ולא ספתיעתו צ, ה10%

ה  רעושי .29 למחירי  ביחס  באחוזים  האחיד  המציעמההנחה  הצעת  את  יהווה    :ןל )לה  קסימום 

  קום המיועד לכך,מב"(  טופס ההצעה"  :)להלן   מסמך ב'  –על גבי טופס ההצעה  ויפורט    "(ההצעה"

 .בהתאם לקבוע בחוברת המכרז

בלכ .30 מכס,  ממשלתיים,  היטלים  וכ  ,ול  קניה  היחיבמח  כללוי  ב"ציו מס  שירי   במכרז.דות 

 

  המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה 

  הקבוע בטבלת לוחות מועדים/ נתונים   מועד המלא יאוחר  עה למכרז יש להגיש  ההצ  את .31

בראש העין    ,11/1ל, ברחוב העבודה  "חכצעות במשרדי הההולהכניסה לתיבת      12:00עד שעה  

שלי קומה  יצחק,  יד  הי ש)בית  משלוח  עואחרת  דרך  בכל    וא בדואר,    צעהת(.  דרישות    נה אינו  על 

 ת של המציע.  יהמכרז והינו באחריות בלעד 

 .יוכנס למעטפה  העותקמסמכי המכרז ותק אחד של כל  ש את הצעתו בעעל המציע להגי א.  .32

 . "21-03  "הצעה למכרז מס' :  בלבד  הצעה/את מספר המכרז המעטפה  גבי  מציע לציין על  על ה .ב

 . פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף

חתימתו    תיבות של  ים שיצרף להצעתו בראשיכהמסממודפס וכן על כל  ה  ק עותה המציע יחתום על   .33

 .  מכי המכרזכל מסלכך ב קום המיועדמב חתימה מלאה בראש כל דף, וכן

וכ .34 שותפות  )חברה,  משפטי  תאגיד  שהוא  מציע  התאגידצבויחתימת  חותמת  תהיה  בצירוף    '( 

המור של  להיחתימתם  חייבות  והן  ובשמו  התאגיד  מטעם  לחתום  רו שעשים   / עו"ד  בפני  "ח  ות 

 ה בתאגיד זה.  ות החתימצרוף אישורם בדבר סמכוי בו

ע, את ערבות ההצעה, ויתר  מצי י התום על יד הוא חכאשר    ותק שידפיס על   רףהמציע לצ  בנוסף, על

ציע לוודא שעותק המקור וכל המופיע על גבי  מהאישורים והמסמכים כנדרש בתנאי המכרז. על ה

ההצעה   של  הנייד  יהיו  השהזיכרון  ידו  על  בין  .זהיםוגשה  סתירה  של  מקרה  המ  בכל  קור  עותק 

הזיכר לבין  יק  ןו )המודפס(  בעות   עב הנייד  )המהמקו  קהאמור  לצור  הצעתו  שיכרך  ודפס(  לול 

  ובדיקתה לצורך קביעת הזוכה.
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 ז  ותקופת המכר תוקף ההצעה 

להגשת ההצעות  חרון  אה  מועד ה יום מ  120לתקופה של  ל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף  כ .35

את  החברה דרישת    יפל  כרז.במ המציע  נו  ההצעהקף  ות   יאריך  הנפסלתקופה  כפי  ע"י    שרדת 

 שתוארך כאמור.  ההצעה הוראות סעיף זה יחולו גם על .כים במכרזירת הזום בחשל החברה

, החל ממועד ההכרזה  "(ההתקשרותתקופת  )להלן: "  חודשים  36  תב תהיה  ההתקשרות  תקופת   .36

הזוכי הפניות  במכרז  םעל  בסתפורם  לזוכי.  תקופת  מנה  תקופההתקשרותמהלך  הביצ.  של  ת  וע 

   .קשרותתהמתקופת ה  גה לחרוועשוי  בוע בפנייהקל תהיה בהתאם העבודות

  דע  של  תלתקופה אחת נוספ  ההתקשרותך את תקופת  להארי  לחברה שמורה האופציה .37

 .'גמסמך  –, כמפורט בחוזה  ("האופציה תתקופ"  :)להלן חודשים 12

תקופת   .38 הודעה    ית מותנ  ( האופציה  לןהל)  רות ההתקשהארכת  עד  במתן  לפניי   45בכתב  תום    ום 

יובהר,זהוחה תקופת   הח  .  אינכי  מתחייבתכ"ל  נתון    ה  והדבר  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך 

מבלי   והמוחלט.  הבלעדי  דעתה  מכלגרולשיקול  הע  כי  יובהר,  האמור,  רשאית    חכ"ללליות  תהא 

  רע עמו לאורך תקופת ההתקשרות.  ן וה ניסישרות עם זוכה שהיה לקתשלא להאריך את הה

היחידה הבסיסיים    י הינם מחיראופציה  פת הוק ן הזוכה בתלב קם בהצעת היבמחירי היחידה הנקו .39

החל ממועד החתימה    בניהות התשוממדד    ל שכשהם מותאמים לשיעור הגידול  שהוצעו על ידו  

אופציה )מדד ידוע  המימוש  כם( ועד ליום תחילת  סה)מדד ידוע לתאריך החתימה על העל ההסכם  

  ל החתימה ע  ים מיוםשנתי  וא  על החוזה  ה ממיום החתי  ההאופציה המתחילה שנ  של חודש מימוש

 (. ההסכם, לפי העניין

תקופת   .40 את  להפסיק  רשאית  תהא  א  ההתקשרותהחברה  מכל  פת  תקו  תו/או  עת,  בכל  האופציה 

 . מסמך ג'  –חוזה במפורט מוקדמת לזוכים הכל כ הסיבה שהיא ומבלי צורך לנמק זאת, בהודע

 

   צעההלע לצרף  כים שעל המציאישורים ומסמ

  רים המפורטים להלן:ושמכים והאיכל המס ו את תעצרף להצע לי צמעל ה .41

בחתימה  כ .41.1 דף  כל  בשולי  וחתומים  מלאים  המכרז  מסמכי  שמחייל  )חתימות  בת  המציע  ל 

 +חותמת התאגיד(.  

תיק .41.2 לרבות  הבהרות,  ו/א נומסמך  שינויים  ו/או  שיוס והבהר  וים  עד ת  המכרז  למסמכי  פו 

 המציע. ידי  לה מחייבת עמית , חתום בחופהגשת ההצעה, אם יוס  למועד

 .  בוטל .41.3

ת.ז. ובמקרה של תאגיד או שותפות  ולתצ .41.4 רישום     –ם  וכהחברה  תעודת  ן  ברשם החברות 

המציע תעודת    ףשל רשם החברות. עם זאת, במקרה של חברה ציבורית, יצרעדכני  פיס  תד

של  רבהחברה  רישום    עדכני  תדפיס  וכן  החברות  ערך  שם  לניירות  הרשות  /והבורסה  או 

  . לעיל  ר ברה, כאמוזקות בחהאח  יברות ערך לגיינ

ים כחוק  ספר   מנהלאישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה, כי הינו עוסק מורשה ו .41.5

הנדרש   אחר  אישור  כל  ו/או  מלנהלם  פטור  שהוא  ציב  לפיאו  גופים  עסקאות  וריים חוק 

  ה מת פקיד שואמ  וכן אישור  1976  –בת מס( התשל"ו  חו  אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי)

 .  ר לעילומכא במקור יכוי מסעל נ 

 כאמור לעיל.   מחזור כספילגבי אישור רו"ח  .41.6
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ומעוד .41.7 עוכן שאישור בר תוקף  דין, בדבל  גבי המסמכים  רך  על  זיהוי חתימתו של המציע  ר 

המציע.  יפהמצור של  להצעתו  המם  מורצהיה  פרטי  בדבר  גם  תאגיד,  ה יע  של  שי  חתימה 

כדין ובהתאם למסמכי    רז נתקבלהעתו למכ ש הצ יגת המציע לה ט לחר כי האישו  המציע, וכן

 התאגדות שלו, בצירוף תעודת התאגדות של המציע. 

כקבלן  ררמאושצילום   .41.8 המציע  של  רישומו  על  המעיד  תוקף  בר  אישור  וב  של  ווג  יסבהיקף 

 ה.  ממכרז זחייב כמת

  רו, כאמהמציע  ן ום על ניסייד צות ומסמכים המעיהמל( ו2-מסמך א'פירוט הניסיון )  ירהתצ .41.9

+    הניתן  ככל,  והמלצות  ופרטיו  מטעמםשמות לקוחות ואיש קשר    תולרב   לעיל,  6.5יף  בסע

   2-1ך א' מסמ

סע'    מאומתיר  תצה .41.10 הוראות  קיום  בדבר  עו"ד  ידי  ציבורייםב'  2על  גופים   , לחוק עסקאות 

 כאמור לעיל.  (3-מסמך א') 1976-התשל"ו

המצי הצהרה    .41.11 המשל  מנהלי   / הרשיצע  בדבר  בעבירה  ע,  בנוסח  ל פעה    4-'א  מסמך ילית, 

 כאמור לעיל.  המכרזמכי  למס

נגדו צו פירוק   .41.12 פרוק זמני ו/או צו כינוס נכסים  צו    ו/אותצהיר מטעם המציע, כי לא הוצא 

וכי איזמני   רגל  כי לא הוכרז כפושט  בנולקבל צצפוי    ונו/או    6-א'  מסמךוסח  וים כאמור, 

   לעיל. 6.8ף יע המכרז, כאמור בסמכי  למס

 כי המכרז. מ סלמ 8-'ך אמסמוסח הצעה( בנית )ערבות  אקערבות בנ  .41.13

להעמידיפ .41.14 המציע  שבכוונת  המקצועי  הצוות  אנשי  הלטו  רוט  ביצוע בת  לצורך    חברה 

  .  וושנותיקצועי מההעבודות לרבות מנהל הפרויקט מטעמו, תפקידיהם, נסיונם 

או איזה    תויצוע העבוד ב משנה לצורך    היעזר בקבלניהמציע ל ם ובמידה ובכוונת  כמו כן, א

ככל   ה  ו רשיאושמהן,  ידי  ונסיונו  בחעל  המיועד  המשנה  קבלן  שם  את  ויפרט  יוסיף  רה, 

ההרלוונט ופרטיו    מציעי.  מטעמם  קשר  ואיש  לקוחות  שמות  ויפרט  המלצות  יוסיף  ויצרף 

  תולפנות ללקוחות לאימ  אית, אך לא חייבת,החברה תהא רש  .המשנה   לקבלני   ת המתייחסו

 .    וספיםנ  קבלת פרטיםהנתונים ול

 המכרז.  תררכישת חובבלה על צילום הק .41.15
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 ערבויות

    ההצעהערבות  .42

בנק ישראלי שהוצאה  ובלת   תי אוטונומיצרף להצעתו ערבות בנקאית  המציע   .42.1 מותנית של  י 

המצורף נב  ,ש"ח  00050,של  בסכום  לבקשתו   א  וסח   הערבות "  –להלן  )  1-כמסמך 

   . "(עהההצ

 
תגרור פסילה של ההצעה. כל סטייה מנוסח  ת ההצעה ערבושל  ה תאי המצא

   עלולה להביא לפסילת ההצעה.למכרז  1-אבמסמך קאית שהבנ רבותהע
 

     :ביוםשפורסם    1202  דצמבר  חודש  של    תשומות הבניהלמדד  דה  ומתהא צההצעה  ערבות   .42.2

ערות  רבוהע  "(.יודהיס  דהמד "  -להלן  )  .0222.0115 לפקודתתהא  עד  קף  תו ב  החברה  כה 

 . 30/4/2022: ליום

כרז על ידי המציע לרבות התקשרותו בחוזה  המנאי  קיום תתשמש להבטחת  ההצעה  ערבות   .42.3

ע  הכל בהתאם לתנאי המכרז ומסמכיו. החברה תהא רשאית  , עם החברה רבות  לחלט את 

ין היתר,  התראה וב   כל  , ללאותורהאמ  ויותיוזה מהתחייב יאבעמד    במידה ומציע לאההצעה  

כתב שה בדרי  ע מלחתום על החוזה בתוך שבעה ימים מהיום שקיבל על כךע יימנם המציא

 . מהחברה

ידי החברה אין כדי לגרוע מכל זכות אחרת    -  הכולה או חלק   -ההצעה  ערבות  בחילוט   .42.4 על 

  או על ו/ז  המכרתנאי    המציע על פי  ת יבויוהמוקנית לחברה במקרה של הפרת איזה מהתחי 

 .  כל דין פי

דרישתל .42.5 להארכת    החברה  פי  לדאוג  המציע  ערבות  מתחייב  נוספת ההצעה  תוקף    לתקופה 

יף זה יחולו גם על ערבות  ע סלשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות    החברה"י  רש עהנד  כפי

 . כאמור שתוארך

במכרז,  .42.6 יזכו  שלא  ערבות  למציעים  מקרכב  קדם.הבההצעה    תוחזר  לא  ל  ת  ערבו  תוחזרה 

 . וחתימה עמם על החוזה כרזים של החברה עדת המע"י ו במכרז  יםוכעת הז קבי  ניפל ההצעה 

 
 םההסכלקיום ערבות   .43

ההצעה     את ערבות   ף הזוכהי ללתוקף, יח וכתנאי לכניסתו    חוזהעל ה  עובר לחתימה  .43.1

ות ערב"  –להלן  )  חוזה בלפי התנאים הקבועים  ₪    100,000בסך של    ההסכם  בערבות לקיום  

 . חוזהמלחתום על ה  תהימנעודין ה כדינ ד, במוע ההסכם  ערבות ה של הפקדה-יא "(כםההס

 
  ערבות ביצוע  .44

במסמך זה  כאמור    ,הודעה בדבר זכייתו בפנייה והפיכתו לקבלן פעילהועד  ם ממימי  7תוך   .44.1

ת וברערה,  שנמצאת בידי החב  ההסכם  לקיום  , בנוסף לערבות  ימסור הזוכה לחברהלהלן,  

והחברה  בפנייה  יה  ול הזכ א לביטבית   הביצוע ערבות  רת  מסיאי  .  זהך  במסמ  רתה גדכה  ביצוע

לזוכה שהצעתו דורגה כהצעה הבאה  ולעבור    הידשבההסכם  תהיה רשאית לחלט את ערבות  

  . הכל לשיקול דעתה הבלעדי ,בתור בפנייה
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   ערבות לקיום שנת הבדק .45

דק  הב  ערבותל   ועהביצ ערבות  למה  תומר  שה  תעודתעם השלמת פרוטוקול המסירה וקבלת   .45.1

 של כל פנייה. המאושר י ן הסופ מהחשבו  5% בשיעור

 .  שנקבעה בפנייהתקופת הבדק כפי תום   אחרום לי  60עד תום תהיה בתוקף  ערבות הבדק   .45.2

 
 ים במכרז  ה לזוכינהליכי הפ

ב .46 הנדרשת  המסויימת  לעבודה  בקשר  מידע  ותכלול  הזוכים  לכל  תופנה  )לההפנייה    : ןל ה 

הפני "(העבודה" ת.  כל  כי יה  תוכנימויכתב  וות,  מפרט  לות,  זמנפרטי  של  וח  הביצוע  תקופת  ים, 

אינה מתחייבת להיקף מינימלי כלשהו של  החברה  כי    שוב  העבודה לרבות תקופת הבדק. מובהר

בכלל.  ת העבודותנמהז או  רק    ,  לפנות  כי במקרים מסוימים החברה תהיה רשאית  מובהר  עוד 

מ לפי  םהזוכילחלק  פעם  העבודולהיהתאם  ובה  דעת  שיקול  בכל  עקף  המבוצע  ידי  ת    הזוכיםל 

 באותה עת 

הצעת   .47 להגיש  יתבקשו  העבהזוכים  לביצוע  יודה  מחיר  באחוזים  הנחההצעת    דיעל  לגבי    אחידה 

בפנייה )שיותאמו  (    23.1וס"ק    23בסעיף    האמור שיהיו ע"פ  )  תטים בכתב הכמויוירמחירי כלל הפ

   .אשר יצורף לפנייה( 23.1ס"ק ל)ו/או  (10% פחות ללמחירון דק 

סגרת  ידו במ גש על  המו  ההנחה  מאחוז   גבוהו  זהה א  ה נחוז ה ות אח ינלהגיש לפ   ים במתחיי  זוכיםה .48

 –ז  שהוצע במסגרת ההצעה למכרנחה  ז ההנקיבה באחוז הנחה נמוך יותר מאחוהצעתו למכרז.   

  . הצעה לפנייה תתחשב כאי הגש

 ולו הוראות אלה: חנייה י על הצעת המחיר לפ  .49

י  יירשם  אחידה  ח הנוז  אח  –"(  ההצעה"   –)להלן    ההצעסכום ה .49.1 טופס    בי ג  על  יםוכי הזדעל 

 סמכי הפנייה; לכך במייועד ש וכה" ת הז "הצע

 בטל .49.2

 בטל .49.3

ה.  מע"מים  כולל  םאינ  יהי לפנ  בהצעה  יםמחירה .49.4 את מס הערך    ובהצעתלהוסיף    מציעעל 

 ; וסף לובנפרד מהמחיר ובנ המוסף 

סופר אוטבהצעה  נתגלו   .49.5 רשאית החברה לתקנ   עויות  בדיקת    ןטעויות חשבונאיות,  במהלך 

 יע; ר למצ מסתיעל התיקון  עות. הודעה צהה

 בהם   שהוצענחה ר הה שיעולההצעות יבחנו בהתאם  .49.6

גרת הפניה, או בכל הצעה  שניתנה במס   ר תביולה  לבחור בהצעה הזו   החברה אינה מתחייבת  .49.7

 שהיא. 

להגיש הצעות .49.8 חייבים  ה  הזוכים  פניה  שהופנו אליהם מצד החברה  ניותפלכל  עד  , למעט 

 . עותיש הצולהג תףשת ב הזוכה לה בה לא מחויי  ,ם, לשיקול דעתהנאחת בש

רה  החבכן,  ב היה לעשות  , על אף שחייה אליות שהופנ  הצעה לפנייה  לא הציע מי מהזוכים  .49.9

  הל ההצעולצרף למכסת הזוכים, תחתיו, את בע  במכרז המסגרת  ל זכייתורשאית לבט  אהת

תה  בנוסף,  הזוכים.  בין  שאינו  ביותר  החברה הטובה  את    יה  לחלט  לקיום  עהזכאית  רבות 

    .עי מצה שנתן ההסכם
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ימים    7רה, תוך  החבהוא למסור לידי    תחייב". ככזה מ פעילקבלן  " הזוכה בפנייה ייחשב ל .49.10

המועמ זכ דו הד  בדבר  של  עה  בשיעור  ערבות  פעיל  כקבלן  הזוכה    10%ייתו  הצעתו  מסכום 

  ביצוע ה"(. ערבות  יצועבהערבות  )להלן: " , בנוסח המצורף לחוזה  בתוספת מע"מ  ,בפנייה

בות  רוע לעות הביצרת ערב או מהמ/ ממועד תעודת ההשלמה  ויום    60ם  עד תותוקף  תהיה ב

ע  , הרובי  ,ספקסר  למען הבפנייה.     כפי שנקבעהבדק   תשאר בידי החברה  ההסכם  רבות  כי 

לרבות   המכרז,  תקופת  כל  הביצוע    ,האופציה  בתקופתבמשך  לערבות  קשר  ללא  וזאת 

 .ודה מסוימתייה לגבי עבנ פתו של הזוכה ביי שתומצא עם זכ

מסיר .49.11 ערבותאי  מ  7תוך    ,הביצוע  ת  בימים  ההודעה  זמועד  של  כדבר  א  תבי  המציע, ייתו 

בלב הזכיה  רח ה ויה  פני יטול  תהיה  ערבות  ברה  את  לחלט  ולעבור  ההסכם  שאית  שבידה 

 הבלעדי.ה הבאה בתור בפנייה, הכל לשיקול דעתה ע גה כהצלזוכה שהצעתו דור

ה .49.12 ועל  עהצהעל  מ  לפנייה  בכוההתקשרות  הזכייה  כיחה  ח  הורולו  החוזה.  ל  הפרק  אות 

  הזוכה  תרבחיעל  יחולו גם    המכרז  לתנאי  מסמך א'בחיר  מצעת התרת "התחת הכושמופיע  

 יה. בפני 

 . בחינת ההצעות וקריטריונים לבחירה

יעמדו   .50 אשר  ועדהבתנאי  ההצעות  בפני  לבחינה  יעמדו  המכרזיםסף  בהצעות  ,  ת  ביעת  קוהדיון 

 : , כמפורט להלןועל ניסיונו נותו הכספיתל איתיע, עמצה הנחה שיציעס על אחוז הסביתהזוכה  

 פיננסית נות תאי  .50.1

זה  של המרמשקלו   .50.1.1 הינו  לו השק  סחתבנו כיב  מורכב ממחזור ק'(  נ  20)  20%ל    והוא 

   .2019  -ו 2018, 2017  שניםהמ ל אחת השנתיות של המציע בכהכנסות 

 : ות הפיננסיתנתאופן חישוב הניקוד לאי  .50.1.2

הכנסות  חמ .50.1.2.1 ממוושיח   -  משוקללזור  משב  ההכנסות   צע  למחזור  וקלל 

  לשנת   1/2משקל של    יינתן  . כאשר2019  -  2017  ם ש שנייה למציע בשלושה

 .  2017לשנת  1/6ומשקל של   2018לשנת  1/3של , משקל 2019

מחז  .50.1.2.2 בעל  ההכ מציע  ב נור  הגבוה  המשוקלל  יקבל  סות  לציון  קנ  20יותר   '

יק המציעים  יתר  עבור  לב הסופי,  ההכ  ניקוד  יחסבאופ   ותנסמחזור  י  ן 

 . גבוה ביותרהל  וקללמחזור ההכנסות כמש 

 ל המציע קודם שנסיון  .50.2

לכמות  יקבע בהתאם  והוא  נק'(    20)  20%ול הינו  השקלסחת  כיב זה בנוו של מרקלמש

המצ שביצע  בפוהפרויקטים  פיתוחל  עיע  עבודות  בס  בתחום    לעיל(   6.5ף  יע )כהגדרתם 

, 2016  בשנים  , לא כולל מע"מ  (דשיםח  יםשקל   יון למי)₪    1,000,000  ) לפחות  בהיקף של  

בגי2019  –ו    2018  2017 כל  .  ינתן  ובס  ודותנק  2ט שבוצע  יקבל המציע  פרויקן  ך הכל 

)כולל    10עד    -ל  ניקוד  ידה בתנאי הסף מ צורך עם המשמשים לטיקיהפרו  2פרויקטים 

 נק'(    4 -שהם שווי ערך  ל 
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 : הצעת המחיר  .50.3

  .נק'(  60) 60% הוא להשקלו  חתוס בנ זה מרכיב לש משקלו .50.3.1

יבח המחיר  ההו  נ הצעות  לגובה  שכללנ בהתאם  ההצעה  כאשר  שהוצעה  את    החה 

ההנ האחוז  )  גבוהחה  מ  ביותר  יותר  תקבל  10%ולא  יקבלו    60(  ההצעות  ויתר  נק' 

  ם.  אתחסי בהניקוד י

ההצ אם  הטלדוגמא:  על  ועה  עמדה  ביותר  ל    10%בה  תזכה  היא  נק',   60הנחה 

 . לאהוכן ה 'נק  12תקבל   2%של  צעההו נק'  30 תקבל 5%של צעה הה

ב .50.4 כל  לבצע  הבלעדי,  דעתה  שיקול  עפ"י  רשאית,  תהא  ו/או    אצשתמ  דיקההחברה  לנכון 

  שוא עבודות נע לבצע את ה יצהמ של  שרולדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כו

הפיננסית,רוי פה איתנותו  הכלכלי,  חוסנו  המ  קט,  הניסי   שפטי,מצבו  המצקמונו  כח,  וועי 

ועמילרבות   וטיבו,  ה היקפו  מתנאי  באיזה  ולהתחשב  דתו  בכלל  המכרז  ומתנאי  בפרט  סף 

מכלליות  ונים מנת   באיזה לגרוע  ומבלי  היתר  בין  הבדיקה.  מן  העולים  אלה  לרבות    אלה 

תל  האמור החברה  רשאעיל,  לדהא   כספייםרית  דו"חות  הצגת  המציע  מן    ן יולחלופ   ,וש 

הע ה   הונו  בדבר  רו"ח  תהצהר השוטף,  יצמי,  של  חס  המבוקרים  ביחס  דו"ח  הכל  החברה, 

  ה את מלוא המידע להנחת דעתה,רב חתת ל יב להמציע יהיה חי   .  2019  -ו  2018,  2017לשנים  

 לרבות מכתבי המלצה.  

יסיון מוקדם שלו עם אחרים. כן תהא  נע, וב י תחשב בכושרו של המצהל רשאית החברה תהא  .50.5

לרשאי  החברה מצ הצעה  פסול  ת  לע   עישל  ו/או  יאשר  לרייה  נסיון  היה  עמו  לחברה  טוב  א 

 שנה. לן מור לעבודות דומות, הן כקבלן ראשי והן כקבבכל הקש

כרז ו/או  מהמסמכי  בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע ב .50.6

 חברה:רשאית ה "(ההסתייגויות" –הם בכל דרך שהיא )להלן ית לגב כל הסתייגו 

 למכרז. ע ת המציעצהלפסול את  .50.6.1

 ולהתעלם מהן.   אילו לא נכתבו כללאות בהסתייגויות כלר .50.6.2

 . טכני בלבד פגם הוות לראות בהסתייגויות כאילו מ .50.6.3

בכדי לשנות את    ן מור אילדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כא .50.6.4

 ו/או פרט מהותי בה.   ההצעהמחיר 

   של החברה. הבלעדי הת ול דעלשיק  נתונהדלעיל  תההחלטה בין האפשרויו

רשאית .50.7 תהיה  שיקו  החברה  בכלל  כל  להביא  את  הזוכה/ות  ההצעה/ות  בבחירת  ליה 

די  ים העולים ממסמכי המכרז, המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ינ ווהנתבים  המרכי

ומא  עיהמצ ביצוע הע ומבדיק לה שעלו  להצעתו  זה, איכות  ובכלל  דות,  ובת שערכה החברה 

של  מינותא המ  ,כישוריו  ,המציעו  מומחיותו,  נסיונו  המציקצועי,  אודות  ומידת  המלצות  ע 

התקשרו ביצוע  מאופן  הרצון  החברה,    תו קודמיות  שביעות  של  והן  אחרים  של  הן  עמו, 

ונסיונה הקודם או    המציע יים של  דמים או נוכח וקצועים  למידת שביעות רצון החברה מבי

 . תוהנוכחי עמו תינתן עדיפ

איהחבר .50.8 בהצחב למתחייבת    הנה  ביעור  הזולה  נק   ותרה  בה  באחו)היינו,  ההנחה  זים  ובה 

 הגבוהה ביותר( או כל הצעה שהיא. 

במכ .50.9 זאין  מרז  להק  םושה  ו/או  התחייבות  העבודות  כלל  בביצוע  למציע,  בלעדיות  נות 

 פורטים בו. מהרותים השי
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 וזכויות החברה קט יהפרו ביטול

נותרו   .51 לא  או  הוגשו  העו   2  חותלפ  יוןדללא  בתנא ו דמהצעות  תה   ית  רשאית  המכרז,  החברה  יה 

 שות אחת מאלה:לע

 לקיים את המכרז במכסת זוכים חסרה או;  .51.1

 ם או; ת מכסת הזוכימלהשל  מכרזלפרסם  .51.2

בשל    בשל העדר תקציב ו/או  זהמכרהחברה אף תהיה רשאית לבטל את    לבטל את המכרז. .51.3

 ם בו.הקשורי ת ינויים שיחולו בתקציב או בסדרי העדיפויוש

המכר .52 ל  זבוטל  לנהל    החברה   -יל  ע כאמור  רשאית  המציעיתהיה  כל  עם  חלקם  מו"מ  וגם/או  ם 

מהמציעים וגם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי    ימעם    תקשרוגם/או עם כל גורם אחר ולה

   די.שיקול דעתה הבלע

או  /ם וג  מהזוכה  והיקף העבודות שהוזמנלצמצם את    ה הבלעדי,תדעול  שיקפי  ברה רשאית, לחה .53

ולמציע לא    -בפועל    ן, לפני תחילת ביצועוטיןלחל  את העבודות  טל, או אף לבםהחלק מ  הזלעכב אי

ת זכות  כל  רשאית,/ וגם  ביעהתהיה  החברה  כך.  בגין  טענה  הבלעדי    בהתאם  או  דעתה  לשיקול 

,  הוע צילחלוטין, במהלך ב  ה, או אף לבטלהחלק ממנ   איזה  או לעכב/ו  כל עבודה  םצלצמ  והמוחלט

 '.ך גממס – זה וחי תנאי ה פ  עלאת ז

רשאיתהחבר .54 הבלעדישל בהתאם    ,  ה  דעתה  לעניין  ,יקול  לה  הנתונה  זכות  מכל  לגרוע  זה    ומבלי 

ג'  ,הבחוז על  מסמך  להטיל  לעבודה,  בנוסף  לו   הזוכה,  פנייה  שניתנה  ביצוע תמימסו  במסגרת   ,  

מסוג    הנ פת היהנוס   עבודהלבד שהבושווי העבודה  עד מחצית מי שאינו עולה על  ו ת בשועבודה נוספ

העניין    בנסיבותו  עבודהבתנאים זהים ל דה הנוספת תיעשה  בוהע.  ה לאתר העבודהבודה, סמוכעה

על    םיוותר . המציע/הזוכים, לפי העניין, מת מטעמי חסכון או יעילותידות נדרש חאעל ה   ירההשמ

 או תביעה לעניין זה.  / ישה וכל טענה ו/או דר

בכל  תא  ל  החברה .55 הולריות  חאשא  וכל  נ/צאה  בקשר  שיגרמו  קזאו  הגש  למציע  ו/או  ת  עם הכנת 

וב למכרז,  לנזקיםהצעתו  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  הוו/א  פרט  איא צו  עקב  שנגרמו  -ות 

 מכרז. ה יטולו/או צמצום ו/או ב או קבלתה החלקית ההצעהקבלת 

 
 הם והצהרותי יהםתויבויהתחיהזוכים, 

  .   "(כייהת הזעהוד" - ן ל)להמהחברה בכתב הודעה   ךיקבלו על כבמכרז  הזוכים  .56

 ב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכייתם לאחר/ים. יו רשאים להס הזוכים לא יה  .57

תוך    ים חייבתמ  ים כהזו .58 יחת   7כי  כאמור,  הזכיה  הודעת  מסירת  ממועד  על    ה החברעם    מוימים 

בנוסח המצ" ג'מכמס   בהחוזה  כל האישורים הנדרשים  ווימציא  ך  ה   לה את  פי    בהתאם חוזה  על 

חב לריו,  תוא להור אישור  חברת ות  מאת  ותקף  על    תום  בישראל  ביטוחי  ביטוח  של  קיומם  דבר 

 . ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזהההסכם.  לקיום ת  ובוער  חוזהקבלן בנוסח המצורף ל

  שימים מיום שנדר  7חברה עד לא יאוחר מתום  הה עם  מנע מלחתום על החוזי  םיזוכ המי מבאם   .59

אחר, או לבטל את    מציעכל    םם על החוזה ערשאית לחתו  החברה  אה ת   -רה  י החבכן ע" לעשות  

מבלי  ו, זאת  ההסכם   ערבותאת  לחלט    גם/אווברה  ל החהמכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ש

 עפ"י כל דין.  כזה, ה כלפי המציע, במקרהר בד לחכל זכות אחרת שתעמולגרוע מ
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וד מקצועי שלו.  מסחרי או ס  וף סודשחלולים  תו עלבהצע  חלקים  ולהמציע רשאי לציין מראש אי .60

ו, מסכים לכך כי  ל שועי  מקצ   תו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סודיע שלא יציין בהצעמצ

להעביר את הצעתו לעיו   ה כהזו  במקרה שתתבקש, תהא החכ"ל רשאית    ם שלאן מציעיבמלואה 

של   מסמכותה  לגרוע  באמור  כי  מובהר,  המכ עוזכו.  החרזים  דת  לשל  הח  ןת יכ"ל  בעניין  לכל  טה 

  ול דעתה המלא.  צעה, וזאת לפי שיקגילוי חלקים של הה

, יהיה  )למעט הפרטיים הסודיים שבהצעתו(  אחר במכרז  עמצי   ו שלמציע שיבקש לצלם את הצעת .61

   . וף לקבלת אישור החכ"לפ את בכאג' לעמוד, וז 40של  ת בעלורשאי לעשות כן 

 
 
 

 ____________ ____________ _____ 
 , מנכ"ל אברהםיאיר                      
 בע"מ הכלכלית לראש העיןהחברה        
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 בע"מ עין החברה הכלכלית לראש ה

   30/21מכרז מס' 
 עין בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית  בראש ה

 מיליון ש"ח   4.344  עד מכרז מסגרת  
 

 הצעת המציע   'מסמך ב
 
 

 ד לכבו
 מ  "עב העיןש ראלכלית לכההחברה  -  ל"חכ

   ראש העין  11העבודה רח' 
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להו .1 _____לובאה  שה  םדעתכבהתאם  הח"מ  אני/ו  ______________________  ידיעתי 

_/ח.פ./ח.צ. מצהי_________ ת.ז.  בזאתיר/__  לא  ם  ו כי  בזהירות  שבחנתי/נו  כל  חר  את  הבנתי 
חר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים  ולא  זה,  ים למכרזפ רהמסמכים המצוהתנאים למכרז, החוזה, ו

ל הנוגעים  הפרטים  כל  את    םנדרשיה   םירות יש שערכתי/נו,  בזאת  מציע/ים  הנני/ו  זה,  מכרז  לפי 
 ז. י המכרא תנבהתאם לזה מכרז  נשוא  םיתן השירותהצעתנו למ

 
היטב  .2 והבנתי/נו  ותנא  קראתי/נו  המכרז  מסמכי  כל  זאת  הצעתי/נו  והגשתי/נו  סמך    ויו  על 

ו/או  ת  ועתבי  ים מלהציג כל את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/  י/נודיקתב
אי ד על  שתתבססנה  תנ  -רישות  של  הבנה  אי  ו/או  המכרז  ידיעה  כל  סמכיומואי  מהם  חל  או  ק 
על עצמי/נו  וממראש על טענות כאלה;    ותר/יםנו מו/י אנו כי אני/ו מקבל/ים  ומוסכם בזאת  צהר 

 לא כל הסתייגות . התנאים הכלולים בחוברת המכרז לות ויבויכל ההתחי  תא

 

  1ר בסעיף  בדיקותי/נו כאמו  ססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמךיי/ו באנ   ית, כמוצהר ומוסכם בזא .3
תתבססנה על כל טענות של אי  כל תביעות או דרישות ש  מלהציגוע/ים  נ מ  יה/נהיה אה  ועל כןדלעיל  

יזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש  א או    מכרזשל תנאי ה  הבנה -ם/או איידיעה וג
 על כל טענות כאלה. 

 
ברשותי/נו   םהיר/ימצ  וני/ א .4 הידע  כי  האישורהמומחיות,  הרשיונות,  ה ,  כוח    סיוןוהנ   םדאים, 

סמכויות, הכוחות  תנו זאת הינה בגדר הנשוא המכרז וכי הצע  העבודותל  ש   ןצועיב  שים לשםודרה
 . וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע שלנו  יסודכי העפ"י מסמ ווהמטרות שלנ 

 
ן על  עצשמורשה לבכי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי    שר/יםמאו  ר/יםמצהיאני/ו   .5

 יומן.מ ו , מנוסהדיןפי כל 
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חוזה  ב   הרחביקשר או  קשירת  יה,  מוגשת בתום לב וללא כל קנונ ני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת  א .6

 ציע אחר לאותו מכרז.מ ם כלע

 

כי .7 /נו  לי  המכרז, ידוע  לתנאי  בכפוף  הח  ,  בתוררבע  א עד  ר  חובלברה  בכוונת  ההצעות    הצעות 
ובעלי במכרז  ביותר  ייחשבוהטובות  כבמכרז  לזוכים  הן  ידוע  .  כי  /לין  בזנו  כדי  אין  במכרז  כייה 

איזה  להבטיח   של  בפועל  ביצוע  הזוכים  מן  כי למי  הזכ   מהעבודות,  את  ל אם  במאגר    להיכלות 
ע שתבוצע  פנייה  בכל  זה,  מעמד  מכוח  להשתתף,  והחובה  במחבה  ידי  להזוכים  תקופת  הרה  לך 

לחברה  יידרש    ען, שביצו מותמסויי  פיתוח  תצוע עבודוהמכרז ומכוחו אל הזוכים להציע הצעה לבי
יה  פני   .גיש הצעההללא מחוייב הזוכה    לגביהבשנה  אחת    פניהלמעט עד    ,ו/או לעירייה באותה עת

 ו פנייות כמשמען בתנאי המכרז.א
 
ני/ו מתחייב/ים להגיש הצעתי/וני לפנייה/ות  אלה ו  ותעג הנו  ידועים לי/נו תנאי הפנייה וההוראות .8

  . רזזכה במכה/נל שאזכה, ככ לאלהוראות   בהתאם

 

ל  מליון ₪ )לא כול  4.344  בהיקף כספי שאינו עולה על  עבודות  לל הפנייות תתייחסנה  י/נו כי  ע לידו .9
או למספר      בשנהודות  לא מתחייבת למספר עב  ל  "החכ    ידוע לי/נו כי כן  -כמו  דהלכל עבו"מ(  מע

 .  בכלל עבודות
 

מלי כלשהו. אי  ינ ף מייקבהת בפועל  ודם עבומהזוכי  ןלחברה התחייבות להזמיידוע לי/לנו כי אין   .10
לזביצ פניה  הזמנו וע  אי  ו/או  עבודות  כים  מת  לפ וז הבפועל  שהוא,  טעם  מכל  שיכים  דעתה  קול  י 

פיהבלעדי   בכל  מהם,  מי  או  הזוכים,  את  תזכה  לא  החברה,  ושל  והמציע  שתאו  /צוי  מוותר  לום 
 .  הזמראש על כל טענה כלפי החברה ו/או העיריה לעניין 

ל ידו .11 ת  רהמקבכל  כי    ונ י/ע  כוקנה  לא  בלעדיות  הזוכים  מן  העבודללמי  בביצוע  והחברהשהי    ות 
ר איזה  י אשתהיה  ביצוע  לצורך  מכרזודותמהעב ת,  לפרסם  שתבחר    ,  מי  עם  להתקשר  או  נפרד 

כל דרישות ו/או תביעות  לי/נו  תהיינה  אין ולא  דין.  להוראות כל    םבהתאהכל    לביצוען  ללא מכרז, 
 שר לכך. קבייה ירהע רה ו/או בחלפי ה טענות כ ו/או

 
תתקבל, .12 זאת  הצעה  מתחייב/ים    אם  לחתו אני/ו  הח בזאת  על  קב  7בתוך    הזום  מיום  לת  ימים 

   ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.  אשונהכם הררישתד

 

הסף  בתנאי    םהאמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/י ר/ים כי כל  יה ו מצהנני/ .13
 באשר למציעי הצעה למכרז.  זהמכרי מכרשים במסדנה

 
חו  העהצ .14 בלתי  היא  ואינהזו  תיב לניתנת    זרת  ותהא  לשינוי  או  של  לתקוקפה  טול    יום   120פה 

ההצעות  המ להגשת  א  .למכרזמועד  החברה  דרישת  תוקף  ךנאריאריך/לפי  והערבות    את  ההצעה 
ע"י החברה   הנדרש  כפי  נוספת  בחירשלהבנקאית לתקופה  הזום  ס ראהובמכרז.    ה כת  זה  יעות  ף 

 אמור. ך/נאריך כות הבנקאית שאאריב יחולו גם על ההצעה והער
 

ראה  תהבלעדי, כל הוכחה ש  העפ"י שיקול דעתוש ממני/ו,  תדר  חברהי/ו מסכים/מים לכך שה נ נה .15
ב כלנכון,  בדברו,  נ/ יושרדבר  ו/או  המקצועית,  ורמתי/נו  של  נסיוני/נו    תפנה  י/נו,היכולת הכספית 

ולכל/יי קוחותלל בקשר  לפ  ,אחר  דםא  נו  מידע  לקבלת  בחירתה  האמולי  העניינים  לעיל כל    רים 
 ז, על פי שיקול דעתה הבלעדי. עתי/נו ולמכרלהצ  ונטיאחר עלי/נו שהוא רלו עדיולכל מ 

 
 :קמןכדלצעתי/נו היא ה .16

 

 עשרה     פחות    23.1"ק  סלו/או  במחירי דקל  הקבועים    המחיריםמאחידה  עים הנחה  ו מצי/יהננ

המירביים  וםימקסהממחירי  "  ן:להל)  ( -10%)   זאחו מחירים  %  יעובש  ,    ( "ו/או  של     ___ _ר 

 ( ___ אחוזים_______ ים:)במיל

 
 

להציע  לא  כי    לי/לנו  ידוע .17 על  ניתן  העולה  תהי  10%הנחה  הכוללת  שההצעה  לאכך  תר  וי  ה 
 2020בגרסתו מיוני  לה למחירון דקמובהר כי הכוונ  .20%פחות  23.1"ק סלו/או ל ממחירון דק

הכי/לנו  ל  ע ידו   .18 המימחיי  אינרברים  כוללייים  תוסם  החברה  מע"מ.  ום  על   תשלםיף  יהם.  מע"מ 
 כאמור בהסכם. ציה ופהאינם צמודים, למעט בתקופות א  הי היחידרמחי
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 טל בו .19

 

, הרי שבסעיפים המפורטים במחירון  23.1"ק  סלו/או    לאף האמור במחירון דק  לכי עידוע לי/לנו    .20
ע  יוגדרוש  23.1"ק  סל ו/או  "דקל"   עבודה  לביצוע  הזמנה  ההת   ל במסגרת  הסכם  לא    קשרות,פי 

פיגומים, הובלות,  היקף כספי, עבודה במבנה מאוכלס    , העבודה  יפ היקין:  כלשהן בג   ת ופתוס ו  לליכ
 ואחוזי רווח שירותי קבלן ראשי.    לתנוי פסוי פוות  כולם, מומריאחסון ח

 

ערבות .21 מצ"ב  זאת  הצעה  של  קיומה  ב  להבטחת  מנוסח  ש"ח  50,000סך  בנקאית  כמתחייב   ,
ש המכרזחב הערבות  מצ  ,וברת  ככן  ה אישוריהל  "ב  בתם  המכנדרשים  ואני/ו  לי/נו  ידוע    .זרנאי 

אוסיף/נוסיף   בפנייה,  א/נזכה  אם  כי  ל ונמס מתחייב/ים  כמתחייב    ביצועערבות    ה רבהח  ידיור 
 מהוראות המכרז. 

 
אחר  .22 אמלא/נמלא  לא  לא    י/נוהצעת  אם  תהיו    י/נוויותיבתחיימהיזה  א  נקיים/קיים א או  כאמור, 

אחר הנתון  ל סעד  רוע מכלג  ת ומבליקדמדעה מו הו  מתןאו ל  וי/נ תלהסכמ  מבלי להזדקק  ,רשאים
  המצורפת להצעתי/נובנקאית  ה  תרבוהע  ט את לחל  לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, 

להגרםכ  וזאת, העלולים  והפסדים  לנזקים  מראש  ומוערכים  קבועים  ע  פיצויים     .כך  בקלכם 


 . כרזי המלתנא  41 ףסעיטים בורמפים ההאישורי/נו את כל תעהנני/ו מצרף/פים להצ

 

                                                                                              __________________ 
         

 ה / חתימת המציע                                                                                    
 ה:  /עיצ מי הפרט

  
 כתובת:  ________________   ___________ __ _ _______ם: _____שה 

 
 
 __________ _______ פקס: _ון: __ פ לט   ___________מספר הרישום: ________  
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 _ _____________________________חתימת הקבלן_
 
 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
 30/21מס' מכרז 

 ת רמכרז מסג  – ןיוח תשתית  בראש הע ות שונות של פיתדוע עבובדבר ביצ
 ח ש" ןומילי 4.344 עד 

 

 1א'פח נס
 ות להצעה נוסח כתב ערב

 לכבוד  
 בע"מ   הכלכלית לראש העיןהחברה  -  חכ"ל

 עין ה  ראש 11דה בוהע' רח
 
 

 א.ג.נ., 
 

 בנקאית ערבות הנדון: 
 
 

"המציע"( אנו ערבים    -להלן  _________)_ ת.ז. _ ח.פ./ח.צ./_________________פי בקשת  -על
  -)להלן  (  ם חדשיםאלף שקלי  חמישים)  "חש   50,000  לסך של  עד  כל סכום  קום לסילכלפיכ  אתבז

כמפורט להלן  למדד    הקרן  םוכת סצמדם מהובעיבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנ"סכום הקרן"(  
בר  בד  30/21מס'    שלכם   זבמכרע  ו של המצי"הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם השתתפות    -  )להלן

)להלן   חמיליון ש" 4.344   עד גרת מס זמכר – ןעיבראש הית  של פיתוח תשת ביצוע עבודות שונות
והחוזה שייחתם,  לל  כב  כרז י המתנאכל    שלם ומלא, ע"י המציע, של   מילוי   ולהבטחת"(  המכרז "  -

 .  ככל שייחתם, בעקבותיו ביניכם לבין המציע בפרט
מדה  הצי  וספת הפרשתב   הקרן  לסכום לשלם לכם כל סכום או סכומים עד  בזאת  יבים  יו מתח נא
של  אל ה  הגעת   עםיד  מ בכתינו  הראשונה  עליכםדרישתכם  להטיל  מבלי  את   ב,  לנמק  או    לבסס 

תחילה    הכספים כאמור, או איזה מהם,דרוש את  או ל  ,ולשה ן כבאופ או    דרישתכם בתהליך כלשהו
המציע מש   ,מאת  א בתביעה  ומ  ופטית  אחרת,  דרך  כלבכל  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  שהי  בלי 

 כלפיכם.   הולשב כוילחשר  יע בקמצל לעמוד ולה כיש
ם  יכספ הכל    ום תשל  -ואנו מתחייבים בזאת למלא דרישתכם    -דרוש מאתנו  אתם תהיו רשאים ל

מ  ,אחת  םעבפ  רכאמו   בלבד,  הכספים  אותם או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק 
 .  הדמשי הצהקרן בתוספת הפר סכוםדרישותיכם לא יעלה על שסך  יבתנא ו
 

למגורים    דדמ  ו עמ מש  -  "מדד"  הז  בכתב בבניה  הבניה  הלשכה  תשומות  ידי  על  המתפרסם 
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. 

 
נכון למועד ביצועו של  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה    כדלקמן:  וב יחושמדה  הצ  רשיפה
ן  ד בגי מדה  לעומת  עלה  שד החד"המדד החדש"( כי המד  -)להלן  כתב זה  פ"י  בפועל ע  םתשלו  לכ
הקרן והפרשי  סכום  ו  ו "( יההמדד היסודי"   -)להלן     15.01.22יום  בשפורסם    2021  דצמבר  שדוח

 ם הקרן מחולק במדד היסודי.החדש בסכו דדת המהכפל ה להשוו דה סכום  הצמ
  

 ניתנת לביטול.  אינהבלתי חוזרת ובלתי תלויה וה נזה הי  התחייבותנו עפ"י כתב
 ועד בכלל.  20/4/2023 :ם וי לעד   הקפובת  שארתי  חייבותנו זאתתה

   .להעברה וגם/או להסבהזה אינו ניתן  כתב התחייבותנו
 

 ה. חשב כדרישה על פי תנאי הערבות ולא תיענ א תיל  היליסימבפק  תגיעדרישה למימוש הערבות ש
 _________ הבנק בכתובת:______  ה למימוש הערבות תופנה לסניףשדרי

 
 __ ______ק______בנ          _ ________ :____תאריך

 
 

 
 ינויים. השמטות וללא ש עיל  ללא תוספות, ללאהערבות תוגש בנוסח דלחשוב: 
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 "מ בעין ש העלרא החברה הכלכלית
   30/21מס' רז כמ

 מכרז מסגרת  –ין יתוח תשתית  בראש הע פות של בדבר ביצוע עבודות שונ
 ש"ח מיליון  4.344 עד  

 2א'נספח 
 ם טייצוע פרויקניסיון בבבר  דבהמציע היר צת

 
 

בעל/הח  אני .1  ,______________ לאח"מ   ,_________ ת.ז.  עלי  ת  כי  שהוזהרתי  ר 

ר/ה  ין, מצה קבועים בחוק אם לא אעשה כים השנעו ל   י/הצפו  אהיהלהצהיר את האמת וכי  

 בזה בכתב, כדלקמן:

  ______ ___________  :ל תצהיר זה בשםוסמך/כת  לחתום עהנני המציע  ו/או  הנני מ .2

שלכם  __________ ח.צ_______ ח.פ./ במכרז  המציע  ע  30/21  מס',  ביצוע  בודות בדבר 

העין  שונות   בראש  תשתית   פיתוח  ש"ח  4.344  עדגרת  סמרז  מכ  –של    –לן  )לה   מיליון 

 ע" ו/או בא כוחו(. מציה"

   ן:כמפורט להל בתחום עבודות פיתוח  .3

 

 טבלת ריכוז הפרטים באשר לניסיונו של המציע: 
 
 
 

 _____________________, פירוט עבודות   :רויקט הפ __ , שם____________שם המזמין: _

, היקף  ________: ______הפרויקט   )יש לצ מ הע"ש  ועל  בפ  י פסכ____  ו/או אישור ציע    רף חן סופי מאושר 

הפר  מנהל  אישור  ו/או  :  המזמין  ___/___/__,   ____ויקט(  הביצוע:  תחילת  ,מועד  עד  ומ_____________ 

הבי _סיום  _הין  מזמ שם  _/___   ___/__צוע:   : /נייד:    ______________________פרויקט  טל 

 ,ד: _____________, ,טל /ניי_______________ :  הל הפרויקטנמשם , _____________

 
 
 
____________________, פירוט עבודות הפרויקט  : _________________ , שם הפרויקט  זמין:  שם המ 

או  יע )יש לצרף חן סופי מאושר ו/או אישור המזמין ו/צ ע"ש המעל ספי בפו___ , היקף כ_______________: 

יום הביצוע:  הביצוע: ___/___/__,  מועד סועד תחילת  מ,___  ___________רויקט( : ___אישור מנהל הפ

מזמין  ____/___/___    _______הפרו שם   : _______  ________________יקט  /נייד:  שם ,  ______טל 

 ,,טל /נייד: _____________ ,_______________ :  הפרויקט הלמנ

 

 

 __, פירוט עבודות  _________________שם המזמין: _______________ , שם הפרויקט : ___

, היקף כסהפרויקט : _________ )יש לצרפי בפועל ע"ש המצ_________  ו/או אישור  וף חן ס יע  פי מאושר 

אי ו/או  הפר ושהמזמין  מנהל  _____י ור   : ,_______קט(  תחיומ _____  ___/___/_ עד  הביצוע:  מועד  לת    ,_

 ___, ,טל /נייד: ___________________ ______ : קט מנהל הפרוי שם סיום הביצוע: ____/___/___  
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 _____, פירוט עבודות  _______: _________________________ , שם הפרויקט  זמין:שם המ

_  : כס_ _____________הפרויקט  היקף  בפ___  ה ל  ועפי  )יש  צ מע"ש  ו/ל יע  מאושר  סופי  חן  אישור  צרף  או 

____  : הפרויקט(  מנהל  אישור  ו/או  ,___________המזמין  מועד    עדומ __    ,__/___/___ הביצוע:  תחילת 

____/___/___   סי הביצוע:  הום  מזמין  _שם   : /נייד:    ______________________פרויקט  טל 

 ,יד: _____________, ,טל /ני_______________:  ויקטהפר  למנהשם , _____________

 

 

 , פירוט עבודות  _____________________________ , שם הפרויקט : ____ין: ___שם המזמ

  : , היק___________הפרויקט  ור  שיו/או א   רף חן סופי מאושר)יש לצ   ף כספי בפועל ע"ש המציע_______ 

אישוזמין  המ הפ  רו/או  _______  ט(יקרומנהל  ,מו_______:  מועד  ___    ,__/___/___ הביצוע:  תחילת  עד 

 __, ,טל /נייד: _________________________: _ מנהל הפרויקט שם ם הביצוע: ____/___/___  סיו

 

 

   דות וברוט ע____________, פי________________________ , שם הפרויקט :  :יןזממשם ה

, היקף כספ_____________: ____  הפרויקט ו/או אישור  ע"ש    י בפועל_  )יש לצרף חן סופי מאושר  המציע 

_____המ  : הפרויקט(  מנהל  אישור  ו/או  ,מ ___________זמין  הביצעו_  תחילת  ___/___/__,  ד  מועד    וע: 

____/___/___   ם  יוס הפהביצוע:  מזמין  _שם   : /נייד:    ______________________רויקט  טל 

 ,_______, ,טל /נייד: ____________________: _ הפרויקט מנהלשם , _____________

 

 

 פירוט עבודות   ,_____________________ :רויקט שם המזמין: _______________ , שם הפ

ו/או אישור  )יש לצ ועל ע"ש המציע  , היקף כספי בפ  ____________: ______הפרויקט   רף חן סופי מאושר 

אישור ו/או  הפרויקט  המזמין  ____מנהל   : מועד  ___________(    ,__/___/___ הביצוע:  תחילת  ,מועד   __

_ הביצוע:  _  פרויקט הין  מזמ שם  ___/___/___   סיום  /נייד:    ______________________:  טל 

 ,ד: _____________ל /ניי__________, ,ט: _____ ויקטר פההל נמ שם, _____________

 

   ת עבודו _____, פירוט _______: _________ , שם הפרויקט  שם המזמין: _______________

, היקף כספי בפו )ישהפרויקט : __________________  ו/או אישור    רמאושסופי    ןח   ףרלצ   על ע"ש המציע 

ו הפר /המזמין  מנהל  אישור  __________או   : תחיויקט(  ,מועד   _________ הביצוע:  מועד  לת    ,__/___/_

 _____________ נייד:/______, ,טל _______: __ קט הפרוי מנהל  שם __  _סיום הביצוע: ____/___/

 

 

 

טל /נייד:  _______________________ין הפרויקט : מזמ שם שם המזמין: _______________ , 

 ,___נייד: __________: _______________, ,טל / הפרויקט הלמנשם , _____________
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)יש להמציועל ע"ש  כספי בפ  ףהיק  ,  הפרויקט : __________________ וס צרף חן  ע  או אישור  /ופי מאושר 

הפ/ו  המזמין מנהל  אישור  ___________או   : ,מורויקט(  ת______  מועד  /___/___  :צועי בה  חילתעד    ,__

 ______, ,טל /נייד: _____________: _________ מנהל הפרויקט שם ___  /__סיום הביצוע: ____/_

 

 

 ט עבודות  _______________, פירו______ שם הפרויקט :___ , _______שם המזמין: _____

, היקף כספי בפוע_____________ ט : __ק הפרוי ו/או אישור    ופי מאושרס   ןף ח לצר)יש  ציע  ל ע"ש המ ___ 

אישו ו/או  מנהמזמין  _________________ר   : הפרויקט(  ___/___/__  הל  הביצוע:  תחילת  מ,מועד  ועד  ,  

הביצוע: ה   __/___ _____/  סיום  מזמין  _פרויקט  שם  /נייד:    ______________________:  טל 

 ,____________: _יידל /נ, ,ט________: _______ הפרויקט הלמנשם , _____________

 

 

. תצהירי זה אמתה שמי, זו חתימתי ותוכן ז .4

 

 ___ ______________  חתימת המציע :____שם המציע : ______   _ ______תאריך: _____

                                  
 _____________ _____ 

 חתימת המצהיר                      
 
 
 
 

אישור 
 

__, במשרדי  ______ ________ ___ הופיע בפני, עו"ד ___ _____ _____   ם ובי  הנני מאשר בזה כי 

  ה/ עצמו  תה/,  זיהה גב' ___________________/, מר____ ______ _____________שברחוב  

להצהיר את האמת שאם   ה/י עליוכ   ה/ולאחר שהזהרתיו    ____________ מספרה   שז.  .תעל ידי  

  מה/זו וחתם  ה / את נכונות הצהרתו  ה/ישרבחוק, א   עיםלעונשים הקבו   ה/ צפוי  תהיה/לא כן יהיה

 ני. עליה בפ

        _________________ 
 
 

  , עו"ד                       
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   זה אישור לצרףודה יש בעביחס לכל 

 לתנאי הסף(   6.5ן מוקדם )סעיף ניסיו שור עליא
 21/30(   מכרז מס' 1– 2)נספח א'

ל )או בדרג גבוה אגף/סגן מנהל אגף / או בעלי תפקיד מקבימנהל   תמבר  ורם "י גתם עהאישור יינתן וייח •
 ור. יותר( אצל נותן האיש

 תאריך:___________           לכבוד
 ן בע"מהעי  ית לראשל כהחברה הכל

 ,ג.א.נ
 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ - 21/30ישור על ניסיון קבלן לצורך מכרז פומבי ן: אהנדו
 
 
 __________ ________________________ -_______ ב________ __ ___-כ   קידיף תפבתוק .1

 י( תלחברה ממשלתית/משרד ממש/רשות מקומית/תאגיד עירונישם גוף ציבורי )    תפקיד 

 ( ף הציבורי"גו"ה)להלן:

  בינויולא באמצעות צד ג' עבודות  בעצמו____________ ביצע עבור הגוף הציבורי  _____   הקבלן .2

 ________________________________________.__ ____ _______ :___שכללו

__  _ ___________ון הסופי המאושר במועד אישורו, היה _ היקפן הכספי של העבודות, על סמך החשב .3

 ל מע"מ(. ₪ )לא כול

 ו ונמסרו ביום _____________. תיימ ת הסודוהעב .4

 

 . הקבלן בהתחייבויותיה החוזיותמידת עמידות   .5
 ______________________ נונית       נמוכה       אחר _ טובה       בי       גבוהה          
 

 .כות הביצועת רצון מאימידת שביעו
 אחר _______________________        נמוכה       בינונית      גבוהה        טובה   

 
 .מידת עמידות הקבלן בלו"ז

 אחר _______________________ כה       ומ נ      נית בינו   גבוהה        טובה      
 

 . הביצוע שביעות רצון מהתנהלות הקבלן במהלך דתמי
 _____________ _______ אחר ___     נמוכה        גבוהה        טובה       בינונית   

 
 

ע  ד ימת הונול נכיב עבדיקת נתונים שביצעתי בפועל בוגף הציבורי והנני מתחיאישור זה מתבסס על  .6

 במסמך זה. המופיע 

 

 _____________ __________   ן שמספרו: ן ליצור עימי קשר בטלפולקבלת פרטים נוספים נית  .7

 

 

 

 

 בברכה,        

 

_________________ __ 

 שם                   
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 עין בע"מ החברה הכלכלית לראש ה 
   30/21' מסרז כמ

 מכרז מסגרת  –ין ע הראש תית  בש וח תל פיתעבודות שונות ש ביצועבדבר 
 ח מיליון ש" 4.344 עד  

 3'ח אנספ
 
 

 1976-וריים, התשל"ו ב' לחוק עסקאות גופים ציב2  תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף
 

 
 ______ ____ תאריך        לכבוד 

 מ "ש העין בעהחברה הכלכלית לרא
 

 ,.נ.א.ג
 

 1976-תשל"וים, היריבוצים גופ קאותב' לחוק עס2 יום הוראות סע'בדבר ק הצהרה הנדון: 
 
 

בעל זיקה לתאגיד אותו  אנוכי מייצג ו/או כל    תאגיד אשראו ה/ אנו והנני מצהיר בזאת כי   .1
במכ המשתתף  מייצג,  זאני  הורשע    ,הרז  הורש/ולא  באו  פי  תי  מש  יותרעו  על  עבירות 

ת קשרו כי במועד ההתו/או    1976  -התשל"ו    אות גופים ציבוריים,ק עסקוח ב' ל2עיף  ס
 ות ממועד ההרשעה האחרונה. ת לפחחא נה ש פה חל

 

יות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני  זאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המנ בצהיר  הנני מ .2
 אגיד. תהה זו בשם רהצתן המוסמך לי

 

בהצהרה זו הינו  ונים ומלאים והאמור  נם נכ יה רתי לעיל  כי הפרטים שמס  זאתר במצהיאני   .3
 אמת.

 
 שם המשתתף __________  _ ________ ____ היר שם נותן התצ

 ספר ת.ז./ח.פ. _________מ ________ _____ מס. תעודת זהות  
 __ _ ____חתימת המשתתף _  ימת נותן התצהיר __________ תח

 
 ד"ואישור ע

 

 ."המשתתף"(  –_ )להלן ______ ת.ז./ח.פ.דין של ________ הכעורך  אני משמש .1

כי   .2 בזאת  מאשר  ת.הנני   __________ ה  והינ   _______ז.  המניות  בעל  בעל  ו/או  שליטה 
שם הינו מוסמך ליתן הצהרה זו בגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר ול התאו מנה העיקרי ו/א

 . _פ. ______ .ח  ____התאגיד ______

להצהיר    חר שהזהרתיו כי עליו___ לא_ת.ז. ____________ נושא  __  בזאת כיהנני מאשר   .3
וכי   האמת  לעאת  צפוי  הקונשייהיה  ביבוע ם  אםוח ם  נכונות    ק,  את  אישר  כן,  יעשה  לא 

 תם עליה. "ל וח רה הנההצה

 
 
 

 _________________ 
 חתימה + חותמת עוה"ד 
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 בע"מ  ןיש העהחברה הכלכלית לרא

   30/21מס'  מכרז
 גרת ז מסמכר –ית  בראש העין ח תשתותנות של פי דות שווע עבובר ביצדב

 מיליון ש"ח  4.344 עד 

 
 4-'מסמך א

 

 ישום פלילי  לענין העדר ר  עהמציתצהיר 
 ציע, כאשר המציע הינו תאגיד( ציע ובעלי שליטה במ"ל, נושאי משרה במימולא על ידי המנכ)
_______ז.ת  ת/בעל____,  __________   מ "הח  יאנ   את  היר להצ  עלי  כי   תי זהרשהו  ר לאח__,  . 

,  בת בכ  הבז  ה /ירמצה   ,כן  אעשה  לא  אם  בחוק  ועים הקב   לעונשים   ה/ צפוי  האהי   וכי   האמת
 : כדלקמן

 
 בשם  זה   תצהיר  על  ם לחתו  כת/מוסמך  ני נ ה*  /המציע  הנני .1

כם לש במכרז    יעצהמ___  ___________  /צ.ח./ פ.ח________  _________________
עבוד  30/21מס'   שונוביצוע  פיתות  של  העין     תשתית  חות   עד מסגרת  מכרז    –בראש 
.(המיותר  את מחק"( )* המציע: " להלן) מיליון ש"ח 4.344

  לא תב אישום לבית המשפט ונגדי כ  לא הוגשר כי א יחיד: הנני מצהימציע שהו ה שלרקבמ .2
ות  )עביר  297  –  290סעיפים    יפקלי או עבירה פלילית לסשאה פיבגין עבירה שנועתי  הורש
  393  -383ן"(, או לפי סעיפים  )להלן: "חוק העונשי  1977  –ונשין, התשל"ז  חוק העל  (שוחד

עבירות מרמה, לחוק העונשין )  438  –  414יפים  י סעה(, או לפב ינת ג ירו)עב  נשיןלחוק העו 
יעת הטרדה  נ מו/או הוצא כנגדו צו ל  ,ג שהואפגיעה בנפש מכל סו  ועושק( ו/או בגיןסחיטה  

למועד    השנים שקדמו  7-זאת ב  , וכל2001  -, התשס"במתמאיי  הד חוק הטריימת על פי  אמ
פרסום המכרז. 

שמש כמנהל הכללי של המציע וכי  היר כי אני מצמ  יהננד:  תאגיינו  במקרה של מציע שה  .3
נושאי המשרה   ובעל/י השליאני,  בתאגיד, בתאגיד  הוגש  טה  לבית    נגדנו   לא  אישום  כתב 

  –  290פים  לפי סעי  ירה פלילית בע   לי או קסושאה פיין עבירה שנגב  לא הורשענו והמשפט  
התשל"ז  )עבירו  297 העונשין,  לחוק  שוחד(  ")להל  1977  –ת  או  שנוהע   חוקן:  לפי  ין"(, 

לחוק העונשין    438  –  414גניבה(, או לפי סעיפים    )עבירותלחוק העונשין    393  -383סעיפים  
צא כנגדו צו  הוו/או    ,וג שהואמכל סבנפש    הע בגין פגיאו  /מרמה, סחיטה ועושק( ו  ת)עבירו

ח למניעת   פי  על  מאיימת  התשס"ב הטרדה  מאיימת,  הטרדה  ז2001  -וק  וכל  ב,    7-את 
  המכרז. רסוםו למועד פמ דקם ששניה

קבלת התייחסותה   טרת ישראל לצורךם להעביר את פרטי למשידוע לי כי הנכם רשאי .4
ם לכך. יכרז ואני מסכמנוגע לבחינת המציעים לבמלצתה וה

  ן תצהירי דלעיל אמת.מי, זו חתימתי, ותוכ זהו שכי  צהיר י מהננ  .5


 
 
 

 _________________ 
 היר המצ חתימת        

 
 רשואי
 
 

____ הח"מ  מאאני  עו"ד,   _______ ביום  כי  בפנשר/ת  הופיע/ה   ____ __________ בכתובת    י 
__________ שזיהי /המוכר  מר/גב'  ו/או  אישית  לי  עפ"י  יתת  ________.תו/ה   ולאחז.    ר__ 

  יה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ר את האמת כי יהיה/תה ו/ה כי עליו/ה להצהיתי שהזהר
 יי. ת ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפנכונושר/ה את ניא  כן,שה ה/תעיעש

 
 _________________    _________ _________ 

 ד "עו      תאריך  
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    וחיטינספח ב   5 -מסמך א
   האישוריך הנפקת תאר הקבלניות / בהקמ  בודותטוח עבי - יםוחביט קיום רואיש

, בהתאם למידע המפורט בה.  בתוקף וחיט ב יסתלפו  ישנהוטח  ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמב א
ן  יב במקרה של סתירה סה וחריגיה. יחד עם זאת, י י הפולתנאמפורט באישור זה אינו כולל את כל  המידע ה

וח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט  הקבועים בפוליסת הביטנאים  ין הת זה לבר שואיטים ברופמ אים שהתנ
 שור. ש האיקבם מעיב מיט  ר זהבמקרה שבו תנאי באישו

 :  מבקש האישור
ש העין החברה הכלכלית לרא

  ומי מטעמה וגופים שלוביםבע"מ 
 יריית ראש העין )"המזמין"( עו/או  

 המבוטח 
........................  

  חברה""הן  )להל
ו/או  "(  הקבלןאו "

 המזמין 

נכס  מען ה 
המבוטח /  

כתובת ביצוע  
 העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 
 

  פ. .ח/ז..ת . ח.פ/ת.ז.
 

 היזם/הקבלן 
 מען:   ן , ראש העי11/1מען: העבודה 

 כיסויים
 פרקי הפוליסה 

ות  פי גבוללה וקחל
אחריות או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 ה סיהפול 

  סחונ
  ת רודומה

 פוליסה 

ריך  את
 ילה תח

תאריך  
 ום סי

/   האחריות גבול
  שווי /  ביטוח וםסכ

 העבודה 

  בתוקף נוספים כיסויים
 ם יגיר ח וביטול

יסוי  ד כוק יןיציש ל
 מטבע  סכום בהתאם לנספח ד' 

כל הסיכונים"  "
 עבודות קבלניות 

  אמלו יפל    
שווי  

 וזה  הח

 ויתור תחלוף,      309 
 ,  צמה קנז  312

 ע, בט 313
 ה, גניב 314

 עש,  ר 316
 בקש מבוטח,   המ 318

   קש מוטבהמב  324
 "ראשוניות", 328

 

  כלול      ופריצה  גניבה 
  כלול       בדים וע  עליו ושכר

  כלול      סמוך  רכוש
  כלול      ברה בהע רכוש
  ול כל     הריסות  פינוי

 גם: ; ולענין צד ג' צמה, כנ"ל  כלול       צמ"ה  
 לבת,  צו אח'  302

 קבלני,  307
 ל, מל" 315

מבוטח נוסף בגין   321
 מבקש, ה

 המבקש צד ',  322
 רכוש המבקש צד ג, 329

 אח' צולבת,   302  8,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי,   304

 יריה,   305
 קבלני,   307

     ויתור תחלוף למבקש,  309
 נזק צמה,   312

 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,    318
גין  ב ף נוסוטח מב 321

 ג, בקש כצד המ 322 המבקש,
 "ראשוניות",  328

 כוש המבקש צד ג, ר 329
 "רשלנות רבתי" 

 , 328 ,319 ,309  20,000,000     אחריות מעבידים 
 חבות המוצר 

משולב אחריות  
 מקצועית 

  יםכנ"ל לצד ג' בשינוי   8,000,000    
 קשים, וכן במתה

 ח',  12גילוי  332
 "רשלנות רבתי" 

האישור, יש לציין את קוד   סכם בין המבוטח למבקשים בה המפורט  שירותיםבכפוף, ל) םיתירו ט השפירו
 :(*ג'ח בנספהשירות מתוך הרשימה המפורטת 

 פיתוח תשתיות שוא הביטוח כולל: , נ069, 067 ,009
 
 

  יום 60א ף אללתוק ייכנס לאביטוח,   פוליסת  שלביטול  או האישור   בקשמת לרע שינוי ביטול/שינוי הפוליסה: 
 ביטול. בדבר השינוי או ה שורהאי למבקש עה הוד חלומש לאחר

 
 המבטח: חתימת האישור 
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 "מ ן בעהחברה הכלכלית לראש העי
   0/213 מס' זמכר

 מכרז מסגרת  –ית  בראש העין בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשת
 מיליון ש"ח 4.344 עד  

 

 6-מסמך א' 
 

 ירוקפ  ור צהיעדתצהיר בדבר 
 

_______  ,______________  "מ חהאני   ת.ז.  את  בעל/ת  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,__
לעונשי צפוי/ה  אהיה  וכי  ההאמת  בחוקיעקבום  מצ  אלאם    ם  כן,  בכתב,  אעשה  בזה  היר/ה 

 כדלקמן: 
 
מוסמך/כ/המציעהנני   .1 הנני  לחתו*  תצהי  ם ת  בשםעל  זה   ר 

ח.פ_______________ ז כרבמהמציע  ______________ ___ צ/  ./ח.__________ 
ביצ     ___  מס'  םכשל העין  בדבר  בראש  תשתית   פיתוח  של  שונות  עבודות  מכרז   –וע 

 "( )* מחק את המיותר(. המציע " :להלן) "חן שליוימ4.344 עד מסגרת 
וס  י ו/או צו כיננו/או צו פרוק זמ   מכרז זה צו פירוקבהמציע  לא הוצא נגד  הנני מצהיר כי   .2

ו/ז  םכסינ הוככ  ו אמני  לא  אינוכ ל  רג   כפושט  זרי  צפוי  למיו  צווים  י,  לקבל  ידיעתי,  טב 
כאמור. 

  ת.אמ לעיל רי דותוכן תצהי  הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, .3


 
 _________________ 

 חתימת המצהיר         
 

 רשואי
 
 

הח ___ אני  מא_"מ  עו"ד,  כשר/____  בפנית  הופיע/ה   _______ ביום  _  _______ __  ובתבכת  י 
__ מ לי  ר/וכ המ   ________ר/גב'  ולאחר  ו/או    אישיתת   __________ ת.ז.  עפ"י  שזיהיתיו/ה  

עונשים הקבועים בחוק אם לא  וי/ה לפצהיה ה/תיהי   ת כיצהיר את האמשהזהרתיו/ה כי עליו/ה לה
 תם/ה עליה בפניי. ת ההצהרה הנ"ל וחות נכונ ה א/כן, אישרשה/תעשה יע
 

____________ ____ _    _______ _ ___ _______ 
 ד ו"ע      תאריך  
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 ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ "חכ
   30/21 מכרז מס'

 מכרז מסגרת  –העין  בראש   תיתשת תוחל פי ות שעבודות שונ ביצועבדבר 
 ש"ח  מיליון 4.344 עד 

 
 1976 –"ו לשהתים, סקאות גופים ציבוריתצהיר לפי חוק ע - 7 –א'  מךסמ

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –בלות נשים עם מוגאל הולם ייצוג – 1ב2 יףסע
 2016 –( תשע"ו 11)תיקון 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  ____________ס' _נושא ת.ז. מ __________,אני הח"מ __

 : ןקמכדל שה כן, מצהיר/ה בזהעונשים הקבועים בחוק אם לא אעלצפוי  אהיה
 ר בשם המציע. יהמך להצ( ומוסהמציע"" _ )להלן:___________הנני נציג _

 במשבצת המתאימה(  X)סמן 
   סעיף שווי   91הוראות  זכויות  לחוק  מוגון  עם  התבלותלאנשים  שוויון  )להלן:    9891  –ח  שנ",  "חוק 

 המציע; לא חלות על (  זכויות"

  יים אותן. ק מ א  והו  חלות על המציע ויות לחוק שוויון זכ 9הוראות סעיף 

 
 במשבצת המתאימה להלן:   Xרש גם לסמן דנר הוא בדים או יותוע 100 מעסיק על שהמציככ

   בחינת ברתיים לשם  חה תים  השירוו  חהווהכללי של משרד העבודה הרהמציע מתחייב לפנות למנהל

 מן.ושיישר ללשם קבלת הנחיות בק –ויון זכויות, ובמידת הצורך  ולחוק ש 9יישום חובותיו לפי סעיף 

 ותים החברתיים, בהתאם להתחייבותו ריחה והשהעבודה הרוו  דרללי של משכהה למנהל  המציע פנ

רות שנעשתה  ת התקשרגסבמ  ים,בורים צי()ב( לחוק עסקאות גופי2) )א(  1ב2לפי הוראות פסקת משנה  

ב הנחיועמו  קיבל   וטרם  המיו  לת/ופועעבר  את  )מחק  ההנחיות  חובותיולביצוע  ליישום    לפי   תר( 

 . תויון זכוילחוק שוו 9ף יעס

 
ה  במכרז, יעביר המציע העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבוד  הכ ציע יזככל שהמ ר כייהאני מצ

 ד ההתקשרות. ם ממוע ימי 30וך , בתתייםהרווחה והשירותים החבר
 
 
 

 אישור 
_, ____________ םקו, במפני_____ הופיע/ה בי ביום ________ו"ד, מאשר/ת כע____, ______ אני הח"מ

ה באמצעות ת.ז. מס' ________________ המוכר/ת לי אישית  /ה עצמו____ שזיהה/ת__________  'מר/גב
כן,  ם בחוק אם לא ת/יעשה ה לעונשים הקבועיצפוי/ היהת/יכי מת ויר אזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהואחרי שה 

 ה בפני על תצהירו/ה לעיל./ םחת
 
 ________________עוה"ד:   חתימה וחותמת   _ ____מלא: ___________ םש
 
 
 
 

       __________________ 
 חתימת המציע               

 
זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויו  9הוראות סעיף    1 ק  המעסי   מעסיק  -מגדירה: "מעסיק"  1998  –  ן 

(,  א לחוק שירות המדינה )מינויים15עיף  ראות סחידת סמך שלו שהוו יתי א משרד הממשל  ט למע  ים,דעוב   25-יותר מ
 עליהם; , חלות 1959 –התשי"ט 
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 חוזה  –ך ג' סממ
 30/21מס' מכרז 

 בראש העין   תית שתח תופי  ת שלשונוביצוע עבודות 
 "ח ון שמילי  4.344  עד מכרז מסגרת 

 
 בין
 

 בע"מ  ןהכלכלית לראש העיהחברה  
 

 ןילב
 
 
 1חלק 

מעמד חתימת החוזה וכן ב : ייחתםמהחוזה נפרד   יווה חלק בלתה מ – החוזה ז נתוני כורידף 
 יה בפנייה.  ת זכיבעקבו בנפרד יחס לכל עבודהב

 
  , אשרהר התמו למעט מסגרת העבודותבי כל עבודה בגחם ליפה כו בדף,המופיעים הנתונים 

 .ות המכרז ותנאיבהתאם להוראו ,הי בפני שזכתה בש"ח על פי הצעת הקבלן  סכוםכע תיקב
 

בחוזה    ףיסע
  יא)בתנ

 ז( המכר

  

  ______ ___________________________ 
 

 מקום הפרויקט : 

  פנקסבלן בהקג וו סי   . לפחות  1-'ג בסיווג 200אשי  ף רבענ 
 :קבלניםה

 
65 
 

     
לכלל   יםאחידה באחוז  הנחהכ תחושב

"ק  סלו/או ל" קד"ון  המחירים הנקובים במחיר 
 ( -10%אחוז )   עשרה פחות   23.1

 
 ה: זוסכום הח התמורה או 

66 
 

 :מדדה  - סוג ההצמדה ןאי

 : המדד היסודי 2.2.0115 שפורסם ב 12/12 המדד של חודש    66
 ות: דמי בדיק  מבוטל 

 מועד ההתחלה: ________________ ____ 47
 

17  __________ __ ________ ______ _______ 
 

 משך ביצוע: 

 ד סיום: מוע _ ______ __________ 
 

 :חבביטו קבלן השתתפות   28

 : םסכם ההולקיערבות  ₪ 100,000 9
 

מסכום הצעתו הזוכה בפנייה של הקבלן,   10% 9
 מ. בתוספת מע"

 ביצוע ערבות 
 

בגין ביצוע  המאושר הסופי  בוןשחה םומסכ  5% 57
 מ "ת מע, בתוספ העבודה

 : עבודה י כללגב  דקערבות ב
 

  . יום  30חור  עד  יום איורה לכל  מן התמ  0.1%  51
נו    0.2% יום  בנוס  ףסלכל  לטבלת    ףוזאת 

 .תנסוהק

 ין איחורים י בגפיצו

חשבונות   תנאי תשלום כמפורט בחוזה יום 60שוטף +  70
 :לקייםח

 ך משמת   לוהני ן יא 
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 ותנאי החוזה חוזה  - 2חלק  

 נים מפתח עניי
 

  החוזה  נתוני  דף ריכוז 
  …חוזה  

 
 זה תנאי החו 

 
 כללי  –פרק א'  

 
 

 .1 הגדרות ושונות  

 .2 עבודה ויומן  ו של  המפקחי תו וסמכויוי דיתפק 

 .3 סתירות בין מסמכים והוראות מילואים   

 .4 ………..……………………………………………..תכניות אספקת 

 .5 …………………...…..……עבודות אחרות של החברה ו/או מי מטעמה 

זכות החברה למסור   
 ……………………………………………ודותעב

6. 

 .7 ..……………………………………………תאום עם קבלנים אחרים   

 .8 ...………………………………עות רצון המפקח שביויקט לרביצוע הפ 

לקיום  ערבות  
 .…………………………………………………ההסכם

9. 

 .10 ………………………………………………………ת והודעת ריסמ 

 .11 …………………………………………………………וזהביול הח 

 .12 ………………………………………………………וזה הסבת הח  

 .13 .………………………………………………… משנה רשימת קבלני 

 .14 …………………………………………………………… ת אחריו 

 .15 …………………………………………הצהרות הקבלן והתחיבותיו  

 וביצוע ועיצלב הנכה –ב' פרק  
 

 

 .16 ………………………………………ותהכנה לביצוע ובדיקות מוקדמ 

 .17 ……………………………………..………ח זמניםתקופת ביצוע ולו  

 .18 …………ותים רהל ומבנה שינמ משרד עבור ה  מים, חשמל, סימון ושילוט 

 השגחה נזיקין וביטוח –פרק ג'  
 

 

 .19 ..………………………………………………השגחה מטעם הקבלן  

 .20 …………………………………………סקת מהנדס ומנהל עבודה עה 

 .21 ………………………………………………………דים חקת עוברה 

 .22 …………………………………………זהירות ושאר אמצעי רה שמי 

  נושא בטיחות בעבודהרט בלל ובפ מכת בכסעל רשות מו  ןיהד דרישות  םוקי 
………………………………………………….. 

23. 

 .24 …………………………………………………………פגיעה בציבור 

 .25 ………………………………………………נזיקין למקום הפרויקט  

 .26 ..………………………………………………ף או לרכוש ן לגונזיקי  

 .27 …………………………………………ידי הקבלן  -שיפוי החברה על  

 .28 …………………………………………………………… ב י ט ו ח 

 .29 …………………………………………………פיקוח על ידי המפקח  
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 כלליות ת בוייחתה –ד' פרק 
 

 

 .30  …………………...………… רהגאלום , קבלת רשיונות ותשמתן הודעות 

 
 

 .31 …………………………………………………' יובוכ  פטנטים  זכויות,

 
 

 .32 ………………………………………………………………עתיקות 

 
 

 .33 …………………….……………………לדרך או מתקניםזקים קון נית

 
 

 .34 ………………….……………………………  מניעת הפרעות לתנועה

 
 

 .35 ………………………………… להעברת משאות מיוחדים  אמצעי הגנה

 
 

 .36 ……………………………………………………מקוםהפרויקטי ניקו 

  עובדים –ה' פרק 

 
 

 .37 ………………………………………… י הקבלןיד על  אספקת כוח אדם

 
 

 .38 …………………………………………………כוח אדם ותנאי עבודה 

 
 

 .39 …………………………………..……………………פנקסי כוח אדם 

 
 

 .40 ..……………………….………………………היעדר יחסי עובד מעביד

   

  ומלאכהציוד חומרים  –ו' ק פר

 
 

 .41 …………………………………………תקנים וחומריםמ ,ציוד אספקת

 
 

 .42  .………………..………………………בדיקותועבודה  ים והרמטיב החו

 
 

 .43 …………………..………………………חומרים וציוד במקום פרויקט

 
 

 .44 ……………………………….………………………ם קדומ  ראישו

 
 

 .45 ……….…………………… ות מכוסיםידו לה שנוע יקטי וי פר בדיקת חלק

 
 

 .46 …………….…………………… פסולים ומלאכה פסולה סילוק חומרים

  ייקטע הפרוומהלך ביצ – 'זפרק 

 
 

 .47 …………………………………ומועד השלמתו התחלת ביצוע הפרוייקט

 
 

 .48 …………….……………………בלן הק תושר ל רוייקטהעמדת מקום הפ

 
 

 .49 ………………..…………………יקט מת הפרוילשר להארכה או קיצו

 
 

 .50 …………………………………...……………… עבודותע ה קצב ביצו

 
 

 .51 …………..……………… םאיחורי עלעים מראש ובמוסכמים וק םפיצויי

 
 

 .52 ………………………………………...………………הפסקת עבודה 

 
 

 .53 ………………………..…………… חשמל  או/ו  םת מיפקהפסקות באס

 
 

 .54 ………………….………………ות נושטפו מי תהום   ,שמיםהגנה בפני ג

 
 

 .55 ………………………………….………………ט וע הפרוייקביצ זמני

  וניםק ותיקדבהשלמה,  – 'חפרק 

 
 

 .56 …………………………….…………………השלמה לפרוייקטדת תעו

 
 

 .57 ..…………………………..…………………בדק, ערבות בדק ואחריות 
  

 
 .58 ……..…………………………..………………… תעודת סיום החוזה 

 
 

 רת סיבותיהם וחקי פגמים
 

59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .60 …………………)ב( 52-ו ()ב57, 59הקבלן לפי סעיפים   אי מילוי התחייבות
 

 ים, תוספות והפחתותנוישי –ט' ק פר
 

 
 

 .61 ……………………………………………………………שינויים
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 .62 …………………………………..……………………הערכת שינויים 

 
 

 .63 ………………………….………………………תשלומי עבודה יומית 

  תמדידו –ק י' רפ

 
 

 .64 ………………………………….………………………ת כמויותידמד

  תשלומים  – פרק יא'

 
 

 .65 ………………………………...………………………הר חישוב התמו

 
 

התייקרויות  
…………………………………………………………… 

66. 

 
 

 .67 …………………………………………………………מחירי יחידות 

 .68 .....................................................................................................בוטל 

 
 

 .69 …………………………………………………………………זוז יק
 
 

 .70 ………………………………………………………חשבונות חלקיים 
 
 

 .71 ………………………………………...………………סילוק התמורה 
 
 

 .72 …………………………………………………………מקום השיפוט 
 
 

 .73 ……………………..…………ך העבודה ערים וב במחירי החומר  תדו תנו

   

  שכת ביצועו מהסיום החוזה או אי  –יב'  פרק

 
 

 .74 ………………………………………קום הפרוייקטממ הקבלן  סילוק יד

 
 

 .75 .……………………………שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים

 
 

 .76 .……………………………………אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות

 
 

 .77 .…………………………………………………………סףמס ערך מו

 
 

 .78 .………………………………………………………………רשיונות

  נספחים

א'    המכנת  –נספח  הקב   רזאי  למסמכי  והצעת  א'  )מסמך  למכרז  לן 
 .המכרז(

 

ב'    נספחיההפנייה    1–נספח  כל  על  לפנייהל קבה  תעוהצ  ,  בכל    ן  )יצורף 
 זכייה בפנייה( 

 

  ו רת חוזה וכל עבודה במסגי היכוז נתונר דף   - 2 ' נספח ב 

ג'  הועדהכ מפרט  ה  -נספח  של  בניה  לעבודות     הבינמשרדית   הללי 
לרבומהב                  המעודכנת,  במפרט   דורתו  הנזכרים  התקנים  כל   ת 

מצ                  שהם  בין  שלא  ל ם  פירוהכללי,  ובין  אך    –הם  מצורף   אינו 
 כי המכרז(. סמלממחוזה זה )מסמך ד'   ק  בלתי נפרדחל ה מהוו                  

 

  …..……… המפרט הטכני המיוחד -' דספח נ 

  …………………… ויותכתב כמ  –' ה  חספנ 

    מערכת התוכניות –' וספח  נ 

 ……...……………………………………… נוסח ערבות -' זספח נ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כתב קבלה ושחרור.  -ספח ז' נ 1.1
 

 . וםת סידועת  -ספח ח' נ 1.2
 

 ה. תעודת השלמ  -ספח י' נ 1.3

 

 
 
 
 

 ……………………………………… כתב קבלה ושחרור -' חספח  נ
 

 ם. תעודת סיו -ח' ח  ספנ 1.8
 

 למה. השת  תעוד  -ספח י' נ 1.9
 

 ור עריכת ביטוחי קבלן. איש -ספח יא' נ 1.10
 

 חום. ב עבודות  ע היתר ביצו  ספטו -ח יב' פסנ 1.11
 

 הנחיות איכות הסביבה.   –נספח יג'  1.12
 

יד'   1.13 לעיין  –נספח  ניתן  מצורף  )אינו  קרקע  רדי  שבמו  ב   דו"ח 
 המנהל(. 

 

 

 …………………………………………  השלמה תעודת –' ט ספח נ 
 

 למה. תעודת הש  -ספח י' נ 1.14
 

 י קבלן. אישור עריכת ביטוח -' אי  ספחנ 1.15
 

 ודות בחום. בעהיתר ביצוע   טופס -ספח יב' נ 1.16
 

 הנחיות איכות הסביבה.   – ג'נספח י 1.17
 
 

 

 ……..………………………………………… תעודת סיום  -נספח י'  
 
 

 

  ….……………………… אישור עריכת ביטוחי קבלן -(  1,2)' אינספח   

 
 

איכ   -'  יבפח  סנ מצוהנחיות  )אינן  הסביבה  לדרישות  ותרפות  בהתאם   .
 …………………………………………………………ייה( העיר

 
 

   ( מצורף  נורקע )אידו"ח ק - יג'  נספח 
 

 

 
 
 



 

 ______________________ ן_________ בלחתימת הק

35 

   30/21 'מס חוזה
 

 __ __ _ _ תשנ  _____שנערך ונחתם ב _______ ביום ______ לחודש 
 

 :בין
 

 בע"מ  עיןה שהכלכלית לראהחברה   - ל"חכ
 ש העין רא 11דה  העבומרח' 
 (ין"מזמ "ה ה" או"החבר -)להלן

 מצד אחד 
 :לבין

 
_____________________ 

 (""הקבלן -לןהל)

 שני ד מצ        
 

כפי    ,בראש העיןפיתוח תשתית  שונות של  של עבודות    ןביצוע בוהחברה מעונינת    הואיל  
להלן:  )זמת החכ"ל  בי  ואו  ןי עראש העל ידי עיריית  מידי פעם בפעם    הי לע  וטלויש
   ( ;להחכ" ו/או ות"העבודכלל "ו ירייה"עה"

 
לביצוע יל  והוא  הצעות  הזמינה    30/21  'מס  רזכמבאמצעות    העבודותכלל    והחברה 

 ;( המכרז"" -שפרסמה )להלן 
 

 הקבלן הגיש הצעה למכרז; ו והואיל 
 

 ;  "(קבלןה עתהצ"  –)להלן  בין ההצעות הזוכותרה חבנ  ןהקבל ו שלתהצעו ל והואי
 

כדי להבטיח לו ביצוע בפועל    זזכייה במכרו כי אין בע לידו צהיר בזה כי  לן מקבהו  והואיל 
ו  כלללהיכות  אם את הזכי    ,העבודותכלל  משל איזה   את החובה  במאגר הזוכים 

פנייה בכל  זה,  פנייה    דע  ט, למעמכרזהבתנאי  , כמשמעה  להשתתף, מכוח מעמד 
שתבוצע    ,ול דעתושיקוהנתונות ל  ש הצעה גילה  ןלבקבשנה בה לא מחוייב ה אחת  

לביצוע    ומכוחו אל כל הזוכים להציע הצעה  וזה  הח תקופת    לך מהידי החברה ב על  
מסוי פי  ת ועבוד )לתוח  "הימות  "הפנייותלן:  או  הענייןהפנייה"  לפי   ,"  

 עירייה;הצרכי  (, לפי"העבודות" או הפרויקטו"
 
  , הכל עות לפניותהצ  לשם כך מתחייב להגישות ודובמעוניין לבצע את העוהקבלן    ל  יא והו

 "(;צעה לפנייה הה)להלן: "  נאי המכרזפי תעל 
 

מצהיר  והואיל  ובמיד  והקבלן  אם  כזוכה  הלפנייש  שהגי  צעהוהה  הכי  את    תיבחר  יבצע 
   ;ההחברחיות  נולה יה, לתנאי הפני בהתאם לתנאי חוזה זה דלהלן ותהעבוד 

 
  ו קבלן רשום לפי חוקיותלרבות ה תנאי המכרז    לכל  ה נ והוא ע והקבלן מצהיר כי    והואיל 

פי   1969דסה בנאיות תשכ"ט  לעבודות הנ   רישום קבלנים על  בענף    –  ווהתקנות 
לביצוע.  (לפחות  1-'גג  ובסיוו   020  ישרא) העבודות    המתאים  בהיקף  עבודות 

זה,   חוזה  אחלממ  הואוכי  נשוא  הקא  התנאים  גופים    יםע ובר  עסקאות  בחוק 
)איירציבו חשבונותם  ניהול  מס   םלותש,  כיפת  מ  חובות  והעסקת  ינימום  ושכר 

   ;1976 –( תשל"ו ם כדיןם זריעובדי
 

מצהיר  בקוה          והואיל היכו  י כלן  לו  הכיש תליש  ה,  הכספיים  ורים  האמצעים  מקצועיים, 
   ה זה;   חוז  אי נתליקט, הכל בהתאם ווע הפרוהטכניים וכח האדם המיומן לביצ 
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 מן: כדלקדים תנה בין הצד, הוצהר והווסכםה ךלפיכ
  
 על:ופ, גם אם לא צורפו אליו ב ותנאיו  פרד מחוזה זה תי נ הלן יהוו חלק בלים דל המסמכ .2
 

 ב' למסמכי המכרז(   –הקבלן למכרז )מסמכים א' ו  תרז והצעתנאי המכ–א'   פחנס  2.1

 .פנייה(כה ביז ורפו אם ובמידה והקבלןצי רש)א ה לפנייהוההצע  ההפניי    - 1 נספח ב'  2.2
  

   .וכל עבודה במסגרתו  ז נתוני החוזהכוריף ד –2נספח ב'  2.3
 

כנת, דורתו המעודהמב  ינמשרדיתב ההכללי לעבודות בניה של הועדה  המפרט    -פח ג'  נס 2.4
ובין  כל התקנים הנבות  לר זכרים במפרט הכללי, בין שהם מצורפים להם 

נפרד    בלתי    קאינו מצורף אך מהווה חל  -  "ולכונה "הספר הכח מה  –שלא  
 מחוזה זה . 

 

 מיוחד. המפרט הטכני ה - ד'  ספחנ 2.5
 

ככת  –'  הספח  נ 2.6 רלוו  ויותמ ב  כמויות  כתב  יתווסף  עבודה  כל  י  יט נ)לגבי  על   לחו והוא 
 .(בודה ביצוע הע

 

והן יחולו על   תולוונטי )לגבי כל עבודה יתווספו תוכניות ר    מערכת התוכניות  –'  ו ספח  נ 2.7
 (דההעבוע וצבי

 
 . לקיום ההסכם ת ערבו ח סנו  - 1' זספח נ 2.8

 .  ועח ערבות הביצ נוס  - 2נספח ז'  2.9

 ושחרור.   בלהכתב ק -' חספח  נ 2.10
 

 . השלמהתעודת  -' ט ספח נ 2.11
 

 . םסיות  תעוד  -ספח י' נ 2.12
 

 עריכת ביטוחי קבלן.   אישור -ספח יא' נ 2.13
 

 וצר. ביטוח חבות מעל קיום    אישור  – 1נספח יא' 2.14
 

 .  לדרישות העירייה( התאםב .ת)אינן מצורפו בהיהסב  ותכיא  הנחיות –פח יב' סנ 2.15
 

 .  ן לעיין בו במשרדי המנהל(נית )אינו מצורף בשלמות.   דו"ח קרקע –ג' פח יסנ 2.16
 

ביצוע   .3 מ וב עכל  תמורת  המכרז ת  וד בוהעדה  ידי  נשוא  החוזה    הקבלן  על  להוראות  בהתאם 

ה  תמורשלם לו רה לחבה  בתמתחיי ים לביצועוש ד הדרווהציו , כוח אדםכל החומרים אספקת ו

של התו  הצע  בסך ס  ה צמוד  ,  לפנייההקבלן    זוכה  כל  או  כנובע למדד  אחר    מן  במישרין  כום 

   "(.התמורה" -התנאים של החוזה לביצוע )להלן 

 

  "מ כחוק.מע  ףסתוולתמורה י .4
 

 י החוזה מפורטים בתנאי החוזה לביצוע. תנא תר י .5
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 :   לןה לכדהצדדים יהיו כתובות    החוזה זלצורך  .6
 

 . ראש העין 11/1העבודה רח' ה : כתובת החבר     
 

 ___. ____________ _ _____________________:  כתובת הקבלן     
 

 ___________;_____________ דוא"ל: ___________________
 

 
 ו הצדדים על החתום: ה באלראי

 
       _______________      __ _______ ______ 

 ה רבחה        הקבלן  
 

 ד: תאגילן הינו והקב במקרה

מאשר בזה כי    בלןהק__________, כעוה"ד של  __ מ.ר. _ ____עו"ד _אני הח"מ,    -עו"ד    אישור

התקפים ההתאגדות  למסמכי  הקבל ל שמעודכנים  וה  בהתאם  רשו,  ל ן  ע  על  חתםאי  זה  ל  חוזה  

_ ת.ז.  _________ ___על ידי הקבלן באמצעות    ן תם כדי"(,  וכי החוזה נחהחוזה נספחיו )להלן: "

_________ ___ ת.ז.   _____________ ו  לחת________  המורשים  חתימתם  _  וכי  בשמו   ום 

 ר בתוספת חותמת החברה מחייבת את הקבלן.מוכא

 

                                                      ____________________________ 

 ד"ו , ע                                              
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   3חלק 
 נאי החוזה  ת

 כללי  – א' פרק
 
 
 תושונו הגדרות .1
 

כ בחוזה,  המשמעותפי  )א(  הבאים  למונחים  תהיה  להלן,  מוגדר  בציהנק  שהוא   ם דובה  
 ניין( : משתמעת מגופו של עת חרונה א אם כו)פרט 

 
    השיור מוה  נציגי לרבות ןלראש העי  לכליתכההחברה   - ל"חכ או  "החברה"
 עמה. וכל מי שמוסמך לפעול מט ,כיםוסממה     המזמין""

  
 . ראש העיןית רי עי  " העיריה"
 
החברה   " להמנה" מטעם  הפרויקט  מנהל  שנקבע  אמי  כל    םדלרבות 

המנהל את תפקידו לצורך    א במקום ידו למל על    בתמורשה בכה
ממנו חלק  כל  ו/או  שי   החוזה  מי  ע או  מעת    ליקבע  החברה  ידי 

 .  עת ל
 
ש  "  לןבקה" נציגיו  הקלרבות  ומורשיושלוחיו,  בלן,  ל    מכים המוס  יורשיו 

שבילו או מטעמו, בביצוע  , בקבלן משנה הפועל בשמו  ות כללרב
 . ןה העבודות  או כל חלק מ

  
שנ " המפקח" במי  מזתמנה  על    ןמכתב  לפקח  החברה  או  המנהל  ע"י  לזמן 

 ו.  נחלק ממביצוע הפרויקט או כל 
 
 והמתכנן" א"
  החברהל או  התכנון שמונו ע"י המנה   משרדפירושו: האדם ו/או    "סדהנ"המ 

 פרויקט.  ך תכנון הלצור
 
ונדסמה "  היועץ" כמויות  מחשב  יועץ,  וטככל  ,  הנדסי  מקצוע  גי  לוונבעל 

,  קשר עם העבודות או איזה מהןברה בהחידי    עסק על וי אחר ש
 פרט לקבלן. 

 
 הפרויקט" "

זכייתו    יצוע  בל   ןל קבו לר סמשי  העבודות    ת"ובוד"העאו  ובפנייה  במכרמכוח  ז 
   .תאם לחוזהבה

 
 ובדיקתן. תן בודות, לרבות השלמע העביצו " דותהעבוצוע יב"
  
לב   "  החוזה" החוזה  טופס   : כל   , הפרויקט  וע ציפירושו  יו,   נספח  על 

 . כם בטופס החוזה שיהוו חלק בלתי נפרד מהחוזהוסשה
 
המקרק  "ויקטרפהום קמ"  : אשיע פירושו  מעלד  ם,הבר  ן  או  מתחתם    יהם, רכם, 

מ כל  לרבות  העבודות,  אחרקרקעייבוצעו  שיעמדון  לרשותו    ים 
 חוזה.  ך השל הקבלן לצור

 
הערבויותסכו" שמי  סכום  כל   : פירושו  ז   בעקנ"  ה   הבחוזה  של  עתו  בהצנקוב  ו/או 

לצורך    קבלן,ה מסויים,  אחוז  קביעת  ע"י  ואם  במפורש  אם 
 , ע"י הקבלן.  צתןמק וא כולן ,ום הוראות החוזהיבטחת ק ה

 
הנקוב    רה"התמו" הסכום   : כ  כתמורה,  יהלפני צעה  הב פירושו  ל  לרבות 

שתתוו בהתאםסף  תוספת  הנקוב  החוזה,    לסכום  להוראות 
להוראות    אםב בהתהנקו  מהסכום  תתה שתופח הפח  ולהוציא כל

 . החוזה
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-ת עלור התוכניות המאוש  ןת שהינפירושו : התוכניות המחייבו     "תכניות"
בחותל  המנה  ידי מטעמו  "ומי  חתימה  מת  והנושאות  לביצוע" 

על    –ות  ייב ת תאריך מאוחר יותר מח ות הנושאו תוכנייך. הותאר
ב יותר.  מוקדם  תאריך  הנושאות  אלה  או  ה  םאפני    ימ מנהל 

מ  מטעמו לקלא  כאמורן  בלסר  התוכניות    יהיו  –  תוכניות 
ל  ות כבר ל  –טכני המיוחד  הבמפרט  המחייבות אלה המפורטות  

 מאותן תוכניות.    איזהמאושר ע"י המנהל ל י נו יש
 

 
הכללי "  הכללי המפרט " בנ   המפרט  הביןהו   בהוצאת  יהי לעבודות    משרדית-עדה 

ב אגף  הביטחון  משרד  הב  ונכסים,  וינ יבהשתתפות  ינוי  משרד 
בינוי  גא/וןוהשיכ  אגף  בהוצאת  או  ומע"צ  והנדסה  תכנון  ף 

הנזכרים    םניקתה  כל  תוב לר  דורה האחרונהה"ל, במונכסים וצה
מצורף  אינו  כללי  צורפים לו ובין שלא. המפרט ההם מבו, בין ש 

 וזה זה. מח  מהווה חלק  בלתי נפרד אך 
 
 המפרט הטכני  "

התנא    "המיוחד לפרתייחמהמיוחדים  ה  םימכלול  הנסים  ,  דוןויקט 
ללי ,  השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכ/ הנוספות  דרישותה
מיוחל תנאים  ונ יד רבות  ממסמכ   ל לכם  יפוסם  החוזאחד    הי 

 .  'בנספח דט פורכמ
 

 יים  תנאים כלל"
והורא " מיוחדים  שקבעות  התנהגות  מיוחדהמ  כללי  באופן  לקבלן,    פקח 

 למקום הפרויקט.  
 

 מיוחד כאחד.  הטכני הוהמפרט ללי  כ ההמפרט    "טרפהמ"
 

ו/    "חומרים" הקבלן  ידי  על  שהובאו  המזחומרים  הפרויקמ או  למקום    ט ין 
ת אביזרים, מוצרים, בין  לרבוהעבודות והשלמתן,  ע  צו יבת  למטר
ת חלק מן  היווכן מתקנים העתידים ל   א מוגמרים בין לרים ומוגמ

 העבודות.  
 

כלשס  ואקבלנים    "  קבלנים אחרים" יבצעו    םהפקים  סוג שהוא  עבודות  אשר  מכל 
, בין  קבלןהט ע"י  תוך כדי, ובזמן ביצוע הפרויק  במקום הפרויקט

 .  אעם כל צד שלישי שהוט מ ןיוב ברה חהמטעם 
 
 ברה.  ה על ידי החמונשי וןמודד בעל רשי "  החברה מודד"

 
 החברה. י ד ישימונה על ידי הקבלן ויאושר על  דד בעל רשיוןמו  "  בלןקה מודד"
 
בשיעהריב  " ריבית חשכ"ל" הכללי   ית  החשב  ידי  על  פעם  מידי  שיתפרסם  ור 

הנחיות  ם לתאהבה  שייעש  ות חישוב הריביתבוצר לרבמשרד הא
 י שיתפרסמו מזמן לזמן. י כפ החשב הכלל

 
פבשיעור  הריבית   " וריםגיית פ"ריב מידי  הכללי   עם  שיתפרסם  החשב  ידי  על 

יעשה  ים שיהפיגור  תשוב ריביחי  תבמשרד האוצר פיגורים לרבו
 ללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.ם להנחיות החשב הכתאבה

 
מתקרמה עין"המקרק" עליהם  בפנייה,    תדוובהעעות  צ בקעין  –כמפורט 

  . 1-ב'פח סנ
 
מ " המבנה" כל  קלרבות  או בנה  שיוא   בע  במסגררעי  הקבלן  ידי  על  ת  קם 

 עבודות. ה
 

 .ם שםת רגדהי  פל  ע וש ורפחים יפה ובנסוזמונחים שהוגדרו בח (ב)
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במישרין  זה    חוזה ות  הורא (ג) בו  והכרוך  הקשור  וכל  הפרויקט  ביצוע  על    אוחלות 
הצי  , םדהאכוח    ת לרבות המצא  פין,יבעק דברוד,  החומרים, הכלים,  וכל    המכונות, 

 . ץ לשם כךרעי, הנחובין אבוע ואחר, בין ק
 
לחהנס (ד) הוראותי   וזהפחים  ודין  הימנו  נפרד  בלתי  הורא כ  םהזה מהווים חלק    תודין 

 החוזה.  
 

 . הת החוזמשמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנו סעיפיםתרות הוכ (ה)

 

קוק  ת החוזה לעניין זה כחיאו א יחול על החוזה ויר  1981  –  שמ"אתהחוק הפרשנות   (ו)
 חוק.   באותושמעו כמ

 
ה רבכפי שנוסחו בכל עת לא יחול על היחסים בין הח  1974חוזה קבלנות תשל"ד  ק  חו (ז)

 זה. חוזה מכוח  ן ללבין הקב
 

שוא פנייה,  נעבודה  יחולו ביחס לכל  המפורטות בו    והתחייבויות הקבלן  החוזה  איתנ (ח)
 לן. בקה תע ה הצכזבה ת

 
 

 זוכים במכרזיה להליכי הפנ. א1
 

טיח לו ביצוע בפועל של  להבחתימה על חוזה זה כדי  רז ובבמכ  זכייהאין בידוע לקבלן כי   (א)
כי העבודות,  מכלל  הזכותאם    איזה  להשתתף, ו  יםהזוכ  במאגרלהיכלל    את  החובה  את 

פנייה, כמשמעה בתנ זה, בכל  פניראי המכמכוח מעמד  עד  ב  הז, למעט  לא    בה  השנאחת 
לה הקבלן  דעתו,    הצעהגיש  מחוייב  לשיקול  על  שתבוצוהנתונות  החברהע  במהלך    ידי 
ו החוזה   פימכותקופת  עבודות  לביצוע  הצעה  להציע  הזוכים  כל  אל    מסויימות ח  ו תחו 

העניין  נייות"הפאו  יה"  הפני")להלן:   לפי  הפרויקטו"  ",  או  צרהעבודות"  לפי  כי "(, 
 . העירייהאו  ה ו/רהחב

 
.  ןהנדרשת בהת  ימ סויהמ  בקשר לעבודות  מידע  וכלליובלן  , בין היתר, גם לקנופ וי  ותהפני  (ב)

  העבודות  של  עוח זמנים, תקופת הביצותוכניות, מפרט ופרטי ל  ות,כתב כמוי   יכילו  ותהפני 
של וב כי החברה אינה מתחייבת להיקף מינימלי כלשהו  ובהר שהבדק. מלרבות תקופת  

 היקפים נמוכים. גם בהיעשות בגין עבודות ל  הלכו י יהי נכל פ עבודות וכיה נת הזמ
 

כתב הכמויות שיצורף את  ות ולמלא  /יצוע העבודה הצעת מחיר לב  שלהגי  יתבקש  הקבלן (ג)
 . לפנייה

 

מהצעת המחיר    זהות או נמוכות  שר יהיוחיר, ואות מעצלפניות הש  יגמתחייב לה   הקבלן (ד)
מכרז. בכל ה  כימסמ  ושאר  םים הטכניימפרטל  םהתאוב  במסגרת המכרזשהוגשה על ידו  

  ו ל ידרו, כפי שהוצע ע לא יעלה על מחי  בלןקהלפריט שיוצע בפנייה על ידי  חיר  מקרה, מ
 עתו למכרז.  בהצ

 
 כרז.  א' למבמסמך  ענון שנקב נגמלההצעה הזוכה בפנייה תקבע בהתאם  (ה)
  אין הואבה    עתו,דול  שיק, לבשנהאחת    החייב להגיש הצעות לפניות, למעט עד פני   בלן קה (ו)

 . הצעהש גיה לב מחויי
 
הא רשאית לבטל  , החברה תות כןה לעשהצעה לפנייה, על אף שחייב הי  ןבלהקלא הציע   (ז)

ים. ן הזוכיבר שאינו  ותי ברף למכסת הזוכים, תחתיו, את בעל ההצעה הטובה  ולצזכייתו  
 .   .שנתן המציע לקיום ההסכםט את הערבות ה החברה זכאית לחלהית נוסף,ב
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ב ה  יה (ח) הקבלן  פעיל"לב  שחיי נייה  פויזכה  מ   "קבלן  ה חוייוהוא  את  לבצע  נשוא  ב  עבודות 
ימים ממועד ההודעה בדבר זכייתו    7וך  למסור לידי החברה, ת ן  הקבלמתחייב  ,  ןכ.  יההפני 

, בנוסח  בתוספת מע"מוכה בפנייה,  הזו  הצעת  מסכום  10%של    ת בשיעורבורעכקבלן פעיל  
לחוזה   "המצורף  ערבות  יצועבהערבות  )להלן:  תום  וקף  בתה  י הת  ביצועה"(.    יום   60עד 

  בעהכפי שנקע לערבות הבדק  בות הביצורת ערום המבלת תעודת ההשלמה ו/או מים קמיו
משך כל החברה ב  בידי  תשאר  סכםהה  םלקיובפנייה.  למען הסר ספק יובהר כי הערבות  

שתומצא עם   עהביצו   קופת המכרז, לרבות בתקופות האופציה וזאת ללא קשר לערבותת
 ת. סוימבפנייה לגבי עבודה מ ןלב קהשל  ו תזכיי

 
ת (ט) הביצוע  ערבות  מסירת  ההוימים    7וך  אי  הקממועד  של  זכייתו  בדבר  תביא    בלן דעה 

רשאית תהיה  והחברה  בפנייה  הזכיה  ערבלחל  לביטול  את  ה  שביד  המכרזקיום    תוט 
 דעתה הבלעדי. לשיקולדורגה כהצעה הבאה בתור בפנייה, הכל  עבור לזוכה שהצעתוול

 
   ותוחדים בביצוע העבודימ םישגד  .'ב1

שתתפים מופנית לדברים ומת לב המיך תש י ההלמבלי לגרוע מהאמור בשאר מסמכ

 ים:  הבא

במ- לבצע  יידרש  הזוכה  אשר  והעבודות  ההך  לה מאחר  שרות  קתתקופת 

ו/או במימ   גופיםעבור  ת  מיועדו יידרש הזוכה  שונים  גופים שונים,  ון של 

לתנאכת חששי  כל  ללום  גמעבון,  המממנים,    שתרידבם  וד  ככל  הגופים 

ו מסמכים  להמצאת  בקשר  א/שישנם,  לחשבונוישוריאו  עריכת  ם  או  ת 

על    דהפקעבודות אשר בוצעו על ידו. ידוע לזוכה כי אי ה ס ל בדיקות ביח

,  אישור החשבון ו/או העברת התשלום  ת  א  נעש, תמכנדר  מסמכים  ףצירו

 .  ךכאו תביעה בגין  ה כל טענמבלי שתהיה לזוכה 

  

  ם /לדיי  גןקיים  )ואו ציבור  ה חינוך  מבנ  ה של עבודות בשטחמקר  לכב-

יסה לעבודות עם  זוכה לתאם את הכנ ה  לע  -  (/ מבני ציבור  ספרמעון /בית  

הי  גן  מנהל/תיםדלמנהל/ת  מהמעון    ,  הצמנהל  בית  ורב יבנה  הנהלת   ,

  בדרישות כל דין  ד ה לעמוהספר ועם אחראי האבטחה שם .בנוסף על הזוכ 

ר, לרבות מתן תצהירים  הספבית  בדים מטעמו לשטח  עו  סתנכלהבקשר  

שנד,ככ הרשע   ,רשל  בעבירות  להעדר  כה  והצגת  אמין  היתר  ל  או  ישור 

 הנדרש לפי דין.  

  

מהעבודו- להתעש   תחלק  בשכצבויות  מע  וכי  אמגורים  ונות  וכלסות 

ביצוע עבודות הבניה. בהגשת על  מאשר המציע    ,הצעתו  קיימות מגבלות 

מווהכי   בי מה  כלל  דע א  הקיימות  לגבלות  באזור  חס  עבודות  ביצוע 

)מניעת רעשתקנות למנמכח    לרבותמגורים,   כי  ).  יעת מפגעים  כן מובהר 

ומסי  עם ע  ראשיים  הירי תנועלצ  ךחלק מהעבודות עשויות להתבצע בסמו

 ערך גם לכך.  רה ועל המציעים לה בותח

 
רגנות,  תאההו   בודהעההגישה אל שטחי    ילל דרכתכנון אתר העבודה, כו-

תוכני ארואישור  המתאימת  הגורמים  אצל  האתר  בעגון  יהיה    ירייהים 

רשויות המקומיות ובעלי התשתיות  ור האישריות הקבלן ובכפיפות ל באח

 המפקח.   עם םתוך תיאו,



 

 ______________________ ן_________ בלחתימת הק

42 

אי הקבלן   עבותאם  אתרי  תי דות  אל  הגישה  בדרכי  השימוש  את  ו, 

לקבל  ו ,  קחפמה  ידי   ל עאשר יוקצבו לו    ת תארגנוהעבודות ואל שטחי הה

   כתב.את אישורו ב

 

בצורה שתבטיח כי  ת להתבצע  חייב  עבודה על הקבלן לקחת בחשבון שה-

וכן כי    עורפהקיימת, במיוחד שימוש בכבישים ובשבילים לא יו ות  הפעיל

 לכל הגורמים.  ל הדרכים הקיימות,לכ ת תמידיישות בטח נגות

 

ת, את  ינוח בה  כלוק מ ד ביהיה על הקבלן ל  בשטח,  לפני התחלת העבודות-

העבודה עלי   אם  .שטח  כלשהן,  הערות  לקבלן  לה היו  איו  בכתב  גיש  ותן 

 עבודותיו בשטח יראו בו אחראי לכל דבר. ן בלמפקח מרגע התחיל הקבל 

כל,  הרבכל מק בקעבודות המבוה   ביצוע  קיימים תת  רבת  צעות  מתקנים 

ו באישור  יהיה  קרקעיים  ועל  בעלי  בתיאוםקרקעיים  הגורמים    עם 

ו  ומים עבור פיקוח הרשויות יהיהתשלובפיקוחם הישיר.  ל,  נ" ה  יםהמתקנ 

 ונו. ן ועל חשבהקבל ע"י

 

ו/או   ה ע״י הקבלן, כאמור לעיל, מתחייבתבודתמורת ביצוע הע-   החכ"ל 

ו/אהמז ההוראות  ת  א   לקבלןלשלם    החברה  ומינה  פי  על  החוזה  שכר 

לפי המאו מס  המפורטות במסמכי הבקשה להצעות   וא  יין,נע כי המכרז, 

בה   חספבנ והכל  הכללייםתאם  התמורה,  התנאים  מסמך  ,  להוראות 

כימוב תיק  הר  העבודוככלל  בגין  התמורה  ל בע  העבודות  ת  שיטת  פי 

ל  ייקבע  התשלום  כאשר  הכממ  יפלמדידה,  בפויו דידת  והות  כפלת  על 

הנקוב מוהכ במחירים  הכמויות,  יות  בכתב  זאת  ים  ו/אועם   ,החכ"ל 

החברהנהמזמי ו/או  תקופת  ל  בכ  ,יתרשא  היתה  ה  במהלך  עת 

מבקתקשרהה היא  כי  לקבלן  להודיע  לשות,  א שת  ההנות  תנאי  סכם  ת 

גרתו התמורה שתשולם לקבלן תהיה בשיטה  במסולעבור להסכם אשר  

ת  -  ת הפאושלי מוסו מהיינו,  ורה  מדידת  רא מ  קבועהכמת  וללא  ש 

 הכמויות של העבודות בפועל.

 

החכ"- ו/אוהודיעה  הח   ל  ו/או  מבקשת    יכ  ןלקבל   הרבהמזמינה  היא 

ל השיטה    הסכםלעבור  ומתן   יםהצדד  ינהלו  -הפאושלית  לפי  משא 

אתבת לשנות  מנת  על  לב  למנגנון  מנ  ום  התמורה  וככל   הפאושליגנון 

הצד בם  ידשיגיעו  זה  ונלהסכמה  שהתמורה באופן  ההסכם    ןיתוקשא 

 . הפאושלית לקבלן תיקבע לפי השיטה  
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 ן עבודהמויו חהמפק לשוסמכויותיו דיו יתפק.2
 

רשאי     )א(            ביצו  המפקח  את  העבלבדוק  עודות  ע  את ולהשגיח  לבדוק  וכן  ביצוען  ב  טי  ל 
ע  שנעשית  המלאכה  וטיב  בהם  בביי ה"החומרים שמשתמשים  דות  ע העבוו צקבלן 

וביןן  בי הכל,  ו הביצוע  לבדוק אם הקב  במקום  הוא  רשאי  כן  לו.    ע לן מבצמחוצה 
 כדלקמן :  הוא הל ואת הוראותיו  המנת וא ראת הו ,כהלכה את החוזה

 
שר לא בוצעו ת אינוי והריסה של העבודו, שתיקון  הקבלןרוש מ. המפקח רשאי לד1

והקב  להוראותיו  או  לתכניות  חייבי   ןלבהתאם  את  היה  המהורא   לבצע  ח  פק ות 
 קבלן.  החשבון  ידי מפקח וכל ההוצאות תהיינה על -התקופה שתקבע על תוך 

 
ם  ודה, הנראים לו כבלתי מתאימיי עב ול כל חומר או כללפס  יא שריהיה    ח. המפק 2

 פרויקט.  ודה בלעב
 
ה ד ויק את ביצוע העבודות בכלל, או חלק ממנה או עבהפס. המפקח יהיה רשאי ל3

מ אם  ו סבמקצוע  ד ים  אלפי  בהתאםה  יןעתו  נעשה  המפרט    פרויקט  לתכניות, 
 נדס.  הטכני או הוראות המה 

 
ביחס לטיב החומרים,    עורררון בכל שאלה שתת חהאו  די חבע היוק . המפקח יהיה ה4

 לום המגיע בגינן.  התש לרבות ביחס לשוויין ו  פן ביצועןולאו בודותלטיב הע
ת הקבלן  או  יפטר  ח, לאד המפק צמאו מחדל  ה  שעשום דבר האמור בסעיף זה, מ

  לוראותיו ולא יטי ההתאם למאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולבצוע העבודות ב
 יא בקשר לכך. ל שהל החברה אחריות כעו א  חקפ על המ

  
יית5 עומד  מת בכתבקד עה מון הוד. הקבלן  לפני שהוא  עבודה  לכ   למפקח  סות איזו 

ולק לבקרה  לו  לאפשר  בכדי  כסוע  ו בשהיא  אהילפני  את  ה,  של  נכה   ביצועופן  ון 
הנדו  כזאת  העבודה  הודעה  תתקבל  שלא  במקרה  המפרש  -נה.  להורות  קאי  ח 

 ק מהעבודה על חשבון הקבלן.  ל חל עבודה או להרוס כ הל  מע  יוהכיס תא להסיר 
 

ה6 כו   מפקח .  בא  החבר הנו  של  המקצועי  ביצוע  את  ה.  חה  עם  בקשר  ההוראות  כל 
התכ ואישור  הק   ות י נהעבודות  ולביקבל  אך  בא ן  והערות  מפה  מצעותרק  קח 

 מפקח.  המצעות  בקשר לביצוע העבודות יועברו אך ורק בא הקבלן
 
המ הפ  לשמו  יוקבאין  .  7 ידי  על  הנ"ל  מפקח  יקוח  הקבלן  שחרור  איזה  משום 

 . זה ה למילוי כל תנאי חוזהיו כלפי החברות ויייבהתחמ
 
  מנכ"לל  ש  מראש ובכתב  ות אישורונע ט. אישור עבודות נוספות ו/או חריגות יהיו  8

כ"ל חכ"ל  נישור מ, בוצעה עבודה שלא ניתן לגביה אכתנאי לתשלום  חכ"ל בלבד ה
תו  למען הסר ספק אין בסמכו  זו ,ודה  ם בגין עבת לתשלובייחומ   להחכ"  ןיבכתב א

 . גותבודות נוספות ו/או חריוח לאשר עהפיק  של
 
מסמכותו  .  9 זה  המפקח  אין  מלאשר  של  למעןשךמ ת"ניהול   , בכל   הסר  "  ספק 

 . היה בחוזה זה "ניהול מתמשך"י  מקרה לא
 

   
ירשום  ן  בלהקבשלשה עותקים והל  ו נ י  ן . היומ("היומן"להלן :  )  עבודה   ינהל יומןהקבלן  )ב(   

 :   מדי יום פרטים בדברו ב
 

 ל ידו בביצוע העבודות.  ם עם המועסקיובדים לסוגיהמספרם של הע .1
 ם ממנו.  ובאיו המ ע אהביצו למקום    םם המובאייה ני . כמויות החומרים למ2
   .עבודות. כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע ה3
 נו.  העבודות והמוצא ממ םקומל המובא י. הציוד המכנ 4
   ודות.ע העב . השימוש בציוד מכני בביצו5
 ם הפרויקט.  מקווויר השוררים במזג הא  . תנאי 6
 ם.  היו . ההתקדמות בביצוע העבודות במשך7
כ8 לדע דב  ל.  אשר  הקבלןר  המצב /ו  ת  את  לשקף  כדי  בו  יש  העניין,  לפי  המפקח,   או 

 ת. ודוהעבבמהלך ביצוע   יעובדתה    
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 ר :  פרטים בדב יומןום בשררשאי ל המפקח , ן האמור לעילוע ממבלי לגר. 1)ג(           
 

 . דותבועה בדבר מהלך ביצוע  , הסתייגויות והערותו המפקחל א הוראות המנה ()א
בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע    פקח ישלדעת המ כל דבר אחר ש  ()ב

 . העבודות
 

י  יומןה.  2 כל  בתוםוייחתם  בו,  שוריה  ם,  הקבלן  ם  ידי  מכן    אחרלוע"י  המפקח על 
   בלן.סר לקו יימ ם ממנוהעתק חתו

 
  אל   מים אלהשויר ום ביומן הערותיו בקשר לביצוע הפרויקט, אולם  לרשהקבלן רשאי    )ד(    

סר ספק מובהר בזה כי בביצוע הפרויקט הוראות המפקח  למען ההחברה.  יחייבו את  
 אות המחייבות.  רהן ההו

 
ם ציון  ימים מיו  5תוך    יומןפרטים הרשומים בג מכל פרט מהסתיי הרשות להלקבלן          ה()        

 סתייגותו של הקבלן תרשם ביומן.  ר הרט ביומן. דבהפ
הקב  לא הסתייגע  ןל הודיע  בפסק כאמ  ת ול  גור  תוך  (  2)ה  זה,  מעת   5לסעיף  ימים 

 ן.  מורטים הרשומים ביפם עם ההרישום, רואים אותו כאילו הסכי
 

(,  )הטן  א לסעיף קלסיפ  פיפותהם ובכלאלה שהקבלן מסתייג מ   פרט  רישומים ביומן,           (ו)
לעצמם  כש  והצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמש ין  ישמשו כראיה ב

צוין במפורש ע"י אחד מן הצדדים פי החוזה, אלא אם  ל  ע   תשלוםת כל  לדריש  ה לעי
 ת. ידעילה לתביעה עתי  יהווה שהדבר

 
קום  בכל עת למיכנס  דו להקח או לכל בא כוח מורשה על ילמפ  הקבלן יאפשר ויעזור       (ז)

מקום ולכל  לכלאש  הפרויקט  וכן  החוזה  לביצוע  כלשהי  עבודה  נעשית  בו  ם  מקו  ר 
 וע החוזה.  וחפצים כלשהם לביצת  נו, מכוומריםבאים חומ שממנו 

 
פקידי המפקח ע ת ו ציבלכנדרש    שימושו של המפקח למבנה    יקים, על חשבונו,  הקבלן   (ח)

 צוע הפרויקט, כמפורט במפרט.  ם ביבמקו
 
 ה.וש החבר הינו רכהיומן       (ט)

 
 

 
 מסמכים והוראות מילואים  ן בי סתירה .3
 

ה  בזה  מתחייבהקבלן   )א( עם קבלתם, לבדקם  כים  ת והמסמב את התכניוטילקרוא 
 .  םהבונים  תנתאמה ו/או העדר  הה, אי  ולהפנות את תשומת לב המפקח לכל סתיר

 
אות החוזה למשהוראה אחת מהוראובין  הקבלן סתירה  גילה   (ב) הקבלן    שהיה   נה 

מך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה  מס  בפירושו הנכון של  ופק  מס
בלן בכתב למפקח  יפנה הק  -ת החוזה  א  כה ש כהלן מפרן הקבל יאשלדעתו    לןבקל

וש שיש לנהוג  ר פיה  רבדורך בצהבות תכניות לפי  רכתב, לוהמפקח ייתן הוראות ב
 חלטת המפקח תהיה סופית.  ו. הלפי

 
 פויות לביצוע הסדר הבא :  עדיתואר לעיל, יהיה סדר ה ל סתירות כמה שמקרל בכ

 
   .עבתכניות הביצו (1)
אםהכ  יבכתב(  2) תינתן נ  ובמידה  מויות.  הכמויות,  כתב  דיסקט  גם  במכרז    כלל 

להוראו שבכתעדיפות  פני  בת  על  צוין    טקס ידשבאלה    הכמויות  כן  אם  אלא 
 נאים אלה.  ת בתאחר

 ד.   המיוחבמפרט הטכני   (3)
 .  הכללי במפרט (4)
 
 זה ותנאי החוזה לביצוע. חוההוראות  (5)
ישראליים,(  6) תקנובה   בתקנים  כפלב מקו  בינ"ל  םיעדרם  שייקים,  ידי י  על    בע 

 המפקח.  
 

 :  אדר הבסהיהיה וסדר העדיפויות לתמחור 
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   ויות.מ ככתבי ה (1)
 . מפרט מיוחד (2)
 .  ביצוע יותנכ( ת3)
 . ידה ני מד ואופ  מפרט כללי (4)
 ם בינ"ל מקובלים, כפי שייקבע על ידי  קניאליים, ובהעדרם תם ישרתקני (5)

 המפקח.  
 

קרה של אי התאמה בין המסמכים השונים  . בכל מא אחריו על הב  ם עדיף ודהק
החמורה   הדרישה  התחשב  שהו מ יותר  באיזה  המ  אופיעה  "ל  נה   יםכ מסמן 

 . בלעדיוסק הק, המפקח יהיה הפבו קיים ספ מקום. ובכל ובעתקכ
 

 בר כהשלמה ממסמך למסמך.  הד לא סותרות ייחשבוראות לגבי ה 
 

המדיד אופני  כן  שבוה  ה כמו  הכמתכתשלום  או   עדיפים   ויות,בי  המדידה  על  פני 
 הכללי.   והתשלום במפרט

 
המ רשאי  וכ )ג(     להמציא    ןנהל  הזמל  ן מזמבלן  קלהמפקח,  ביצוע  כדי  תוך  קט,  פרוין 

 ביצוע הפרויקט.  הצורך, ל ת לפיתכניו לרבות    -הוראות משלימות 
 

לם  בלן, אואת הק חייבות מ  ג() וראות המנהל או המפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטןה   )ד( 
 האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'. אין 

 
בזאת     ( )ה           סע  יכ   מוסכם  בתכנתו המ  ףיכל  המסומן  או  במפרט  יות  אר  כלול  ואינו  החוזה 

הכלול במפרט ואינו מסומן  יף  סע   בתמורה, כמו כן כל  נחשב ככלוליות  הכמו  וכתב
 רה. מותבבתכניות יחשב ככלול 

 
גילה הקבלן סתירה, אי התאמה  ור ליות האמ לגרוע מכלל   ילמב עיל, מוצהר בזה, כי אם 

ד א אי  המסמכיו  באחד  הולח ם  יפ רהמצו  םיוקים  אל  פנה  ולא  בב  מפקחזה,  בקשה כתב 
ל הקבלן הוראות  קיבוא אותה סתירה, או אם  העבודה נשע את  ם ביצלמתן הוראות בטר

לפיהן נהג  ולא  לפנ   מהמפקח  ההבב  תובלא  אכאמור  ה,ר הבקשת  א,  פנ ו  בבקשת ה  ם 
כל   לן באחריות עבורבישא הקלאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה,  רק  כאמור  הבהרה  

 .כךרמו עקב ייגש  םיקהנז
 
 

 
 אספקת תכניות .   4
  

 disk onעל גבי    וםתשלבלן על ידי המנהל ללא  כניות ימסר לקתחת מה מכל א  עותק   (א)

key  .לפח לעצמו  יכין  תוכנכמעותקים    3  תוהקבלן  ול  הקבלןחשבועל    זאתית,  עם   ן 
כל ה יחזיר הקבלן למנהל את  בין שה  תכניות השלמת הפרויקט   ו צאו למושברשותו, 

 ר.בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחותן  נהל ובין שהכין א מה  "יע
  
זקו על ידי הקבלן במקום הפרויקט, יוחמהחוזה,    קך המהווה חלהעתקים מכל מסמ (ב)

המפ שו  חקוהמנהל,  אדם  עלוהכל  רשאי  כללת בכתב  ידם    רשה  יהיה  זו,  לבדוק ית 
 . הדעת  ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על
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   ו/או מי מטעמה הרב חה לש ות אחר תעבודו.     5
 

העבודות  צהמו אותן  רק  כי  בזה  לפי המבוצער  המפרט,  החוזה    ות    ותהכמויכתב  לרבות 
  או/ר ותמסו או  /מסרה ו  הר לן כי החבבקלוהתכניות המצורפות יהוו את נשוא החוזה. ידוע  

  ביצוע  ,םבניית מבניללות  ונות הכבלנים ולספקים שונים ביצוע עבודות שורשאית למסור לק 
ואספקת חומרים.  , צימערכות, מלאכות  ות,יתשת ו/א וד  מ ו מי שהחברה  יה יבוא  יו  טעמה 

מי   לכל  למסור  בצור שיזכאים  עבודה  כל  הפרויקט  במקום  לבצע  בעיניהם  אופן  ו  ה ראה 
יצוע עבודה/ות אחרת/ות כאמור לרבות  לסייע ולאפשר ב   בזהיב  מתחי בלן  להם והק  ושירא

אפשמ לקבלניר תן  שימוש  וברשתו  יםקנתמבכאמור    םות  החשבפרויקט  והמים  ת  שמל 
ול הפרויקט  אשבמקום  ה קיים  כל  תהוראות  ת  לצורך  לו  יורה  ביצוע  יא שהמפקח  ום 

שלב  יב למתחילן  הקב.  עיף זהסבים כאמור  ר חאהעבודות עם עבודות אחרות ועם גורמים  
ולש  הזמנים  בלוח  בפרויקט  העוסקים  הקבלנים  כל  את  את  ה   בודותיהםעקף  נים  מזבלוח 

 ור.  לאיש וצג למפקח ולחברה יש  יללהכ
 

עבודות אחרות  ,  בקשר עם, או עבורהחברה  כלפי    ותרישד  אועות  תבי  לא תהינה לקבלן כל
ו/או קבלני    ,כאמורשונים,  נוספים ו/או    די קבלניםי  לכנ"ל המבוצעות על ידי החברה או ע

 .בפרויקט מטעמה עבורה ו/או עבור מי, משנה ו/או ספקים
 

ה ליתןה  ביי מתחר,  תי בין  לפיפעו   אפשרויות  קבלן  נאותה,  המפקח    לה  קבהוראות  לן  לכל 
  ידי המפקח-וכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על רהידי החב-על ו/או יועסק  המועסק  אחר

וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר   ,בסמוך אליווהן  פרויקט  הן במקום ה   ,םן לעובדיהוכ
א השימ להם  וות  המצוי  במידת  בשאה ש  שהותקנ ם  תיור יפשר  למען  ידיו.  -על  וובמתקנים 

ה לשימוש האמור  ורבתמ  לדרוש תשלום כלשהו  היה רשאילא י  הקבלן   הסר ספק מודגש כי
זכאי לרווח  יהיה    יל, לאע זה לבסעיף    ר ומקרה כאמ  ל כבו/או מכל צד שלישי ו  מאת החברה
 קבלן ראשי. 

 
 תעבודוחברה למסור הזכות .     6
  

אשר    בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זההוא  יל לא יתפרש כאילו  לע  5  בסעיף  רושום דבר האמ   
 ביצוע כל חלק מן הפרויקט.  ם רה למסור לאחר או לאחריאית החבפיה רשל

 
   םירחם קבלנים א תאום ע  .7
 

  פעול בתיאום מלא עם קבלניםהקבלן מתחייב בזאת ללעיל,    5  ר בסעיףמן האמו  רוע גל מבלי  
נוחיות ומבלי שיגרם להם נזק  ף ובלעבוד באופן שוט לווכי ו יופרעו  אכך שהאחרונים  ל אחרים
עמידת איזה מן הקבלנים האחרים בלוחות    איאי פעילותו של הקבלן.    לותו אוא מפעיכל שהו

 ידו.   יצוע העבודות עללב רכהבאו קבלןרה את הקמיזכה בכל  אלהזמנים  
 

  פקחמן הרצוביצוע הפרויקט לשביעות .    8
 

יבצ הפר  עהקבלן  מבהתאט  קיו את  בטיב  לחוזה  בסעי,  עולהם  האמור  מן  לגרוע    2ף  ומבלי 
המ לשביעות  עיל,  דל המפקחרצונו  של  של  ,  וחלטת  הוראותיו  כל  אחרי  זה  לצורך  וימלא 

 רטות בחוזה.  מפונן שאי ובין בחוזה,   ת הן מפורטוש ןהמפקח, בי
 
 

 לקיום ההסכםערבות  .9

 

חברה, לן ל או מקצתן, מוסר הקבן  ל וכ ה,  החוז  ייבויותיו על פי ח של הת  להבטחת המילוי     (א)
חוזה   של  חתימתו  ערבמעמד  בנזה,  ישראליטונ או   קאיתבות  בנק  מאת  -)להלן    ומית 

העההסכםלקיום    הערבות" שבדוגמת  בנוסח  המצורפת ובר "(  ז'  ת  ,  לןלה   1בנספח 
שנים   3של    הופלתק  הינההערבות  תקופת  .  ריכוז נתוני החוזה  דףכפי שרשום ב  וםסכב

רתו  היה צמודה למדד כהגדרבות ת. העהחברה  ותינתן לטובת    זהוחה ימת  חת  דממוע
 סודי כהגדרתו שם.ה על בסיס המדד היז נתוני החוז ף ריכובד
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היה  וסבנ    (ב) הקבף,  הצעת  לי ילפנייה,    ןלותזכה  פע"חשב הקבלן  ככקבלן  זה מתחייב  יל". 
לידי   למסור  פ ממוע  םימי  7  וךת  –ברה  חה הוא  כקבלן  זכייתו  בדבר  ההודעה     ,ליע ד 

התמורה שתחושב מ 10של % בשיעור "( ביצועת בוער)להלן: " נוספתבות בנקאית ער
פי  ע ל ל  ההצעה  בתוספסכום  מע"מ.  פנייה,  המ   הביצועות  ערבת  בנוסח  י  וצתהיה 

תהיה צמודה למדד    יצועבה  ערבות.  החברה  ובת  ן לטתינת  ועהביצערבות  .  2בנספח ז'
ום עד ת  דרתו שם ובתוקףכהגודי  היס   דדמה  וזה על בסיסי החכהגדרתו בדף ריכוז נתונ

ערבות הבי  תמיום קבלת תעודיום    60 ו/או מיום המרת  רבות הבדק לע  צועההשלמה 
  כפי שנקבעה בפנייה.  לאחר

 
תקופת   לכ  ךחברה במשתשאר בידי ה  םההסכום  לקי הערבות    יכבהר  ספק יו  רלמען הס

כייתו  ם זצא עשתומע  וציר לערבות הבא קשת בתקופות האופציה וזאת ללהמכרז, לרבו
 יה לגבי עבודה מסוימת. של הזוכה בפני

 
אי  לבמ (ג) זה,  בחוזה  האמור  מכל  לגרוע  תוך  רת  מסיי  הביצוע  ממו  7ערבות  עד  ימים 

ז בדבר  הקביכההודעה  של  לביטו   ןליתו  הזכיהתביא  תהיוהחברבפנייה    ל  רה  ת  יא שה 
ער את  ללחלט  ולעבור  שבידה  המכרז  קיום  דורגה  צעשה  הזוכבות  ה  הבא  עהצהכתו 

 דעתה הבלעדי. , הכל לשיקול יהבפניתור ב
 

 
 "( הערבות"ן: להל או יחד ייקר  ערבות הביצועו  ום ההסכםיקל)הערבות  

 

ולמל  (ד) לקיום  כבטחון  תשמש  של    יוהערבות  ה  ל כמדויק  י  זהחוהוראות  הקעל  . בלןדי 
 וי של: ולכסעיל תשמש הערבות בין היתר להבטחה ליות האמור ללכבוע י לפגמבל

וי  למ עם כל הפרה או אי    ו בקשר עקב א   חברהלהיגרם ל  הפסד העלול   או   ק זכל נ (1)
 זה.  חוזהתנאי כלשהו מתנאי 

הכ (2) שההוצל  והתשלומים  א  חברהאות  לשלם  או  להוציא  בה  ועלולה    םלהתחייב 
 זה.  החוז בקשר עם 

ד  ועלולה לעמ   החברהדה שת, שיפוצים ובדק העבוומל ונים, השל הוצאות התיק כ (3)
 ן. בה

לחברה בשלב  ה ויתברר  אם ובמיד  –כל כספים  של    ברהן לחבלקה  זרה על ידי חה (4)
   קיבל ממנה כל כספים ביתר.הקבלן ש וכלשה

 
ה   (ה) תהא  כאמור  מקרה  סכום    חברהבכל  את  לגבות  כולו  עהרשאית  מקצתו,    וארבות 

א בפע אחת  במספם  פעמיםו  ולהיפרר  ההוצאות  תמ  ע ,  ההפסדים,  הנזקים,  לגבי  וכו 
 ור.  כאמ  והתשלומים

ו פעם לפעם את סכום העלהגדיל מ  יב חיתמ  הקבלן   (ו) ויים ני שלרבות ולהתאימו לתמורה 
תהיה בתוקף לתקופה כמתחייב מהוראות ס"ק י"א    בותהערבטיח כי  שהצטברו, וכן לה

והכל  ןלהל המ  ילפ   -,  ע  ל.נההוראות  כןלא  ר  שה  ההקבלן  את   הר חבשאית  לממש 
   הערבות כולה או מקצתה.

 ל הקבלן. בות יחולו עערה ם בהוצאת וקיוכות ההוצאות הכרו  (ז)

 . גדרתו בדף ריכוז נתוני החוזההכ  מוד למדד הבסיסות יהיה צסכום הערב   (ח)
 

  תהיה   –רבות  עהבדבר הארכת    לרבות התנאי  –פר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו  ה    (ט)
את רשה  החבר לממש  מנלל  הערבות,  אית  יהא  והקבלן  מוקדמת,  הודעה  כל  וע  א 

 ור. אמכ תתה של הערבו גביימלהתנגד ל
 

לקניינה הגמור והמוחלט מבלי   ךפעל ידי החברה ייה  –לל בכ אם –הערבות שיגבה ם כוס    (י)
זכות כלשהי לבוא כלפי החבלקביה  שתה מועצת  לן  וגם/או  ם/או   גונהלים שלה  מהרה 

מי מ   אל  ום/או  וגנהליה  מקרב  כלשהן  / םגמורשיה  תביעות  וגם/או  בטענות  יועציה  או 
 הערבות.  ימושבקשר למ

 
מינימלי לחברה   יחשב לפיצוי מוסכם הערבותסכום  –רת בחוזה זה נקבע אח  אם אלא    (יא)

 ן.קבל י הבגין הפרת החוזה ע" 
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כדי  יף זה,  על על פי סע ופבמימושה ב  וא ין באפשרות למימוש הערבות ע"י החברה  א    (יב)

 . דין המוקנית לחברה על פי חוזה זה וגם/או על פי כל תרחתרופה א  רוע מכללג
 

לקבלן  עו ציבהערבות   (יג) מ תעודת השלמה  מסירת  ממועד  יום     60תוך    תוחזר  ם ו יו/או 
יום לאחר   60תוחזר לקבלן    לקיום ההסכםבות  רע  .המרת ערבות הביצוע לערבות הבדק

ת או קתום  החוזה  לפני    ךפת  תקבללא  ב סיו  עודתת  החוזה  לעם  אחרונה  ה  הדבויחס 
 מכוח החוזה.שתבוצע על ידי הקבלן 

 
  תועהודמסירת       .10
 

הנ  כתובות     כמפורט  הצדדים  כל  ן  ויראו  זה  לחוזה  אחד  וה במבוא  מצד  שנשלחה  דעה 
תוך  יעהג  כאילו  למשנהו  לתעודתה  רשו  72ה  בדואר  משלוחה  ממועד  הודעה  םשעות   .

, בפקס  ילו הודעה ששוגרה  א ו  ד מסירתהבלה במועשהתק  הודעהכ  שבה ביד תיחרסשנמ
 . גור בפקס יהששור י איגב לע עד המצויין במו  תיחשב כהודעה שהתקבלה

  
 החוזה  ול בי   .   11
 

 על הקבלן.  ולו, ככל שיחול, יחמס בולים לחוזה זה הוצאות   
 

 הסבת החוזה .     12
  

רשא (א) הקבלן  ל  להסב/ למסור  יאין  בחר  לא   העביראו  הפרו יצוע את  של  כולו ו    וא  יקט 
המשנה,  מקצתו,   לקבלני  החברהלרבות  בהסכמת  ומראשבכת  אלא  אשב  או  תינ ת  ר,  ן 

הבלעדי  תסורב דעתה  זהלשיקול  חוזה  בתנאי  וכמפורט  בין    ,ת  עובדים,  העסקת  ואולם 
מש משת לפ  תלםששכרם  ששכרם  ובין  העבודה  זמן  העבי  שיעור  לפי  בה  ד ולם  אין  ה, 

 חלק ממנו, לאחר.   לשיקט, או הפרו של יצועו מסירת ב לעצמה משום שכ

 

אי  (ב) כאמור,  הסכמה,  החברה  בהנתנה  לפן  כדי  הקא  רוטסכמה  ריותו  מאח בלן  ת 
ישא    והתחייבויותיו והוא  זה  חוזה  פי  של מבא בעל  לכל מעשה/ מחדל  צע חריות מלאה 

 ודות, נציגיהם ועובדיהם.העב
 

על    וי תאת זכויוג'  לצד  המחות  ו/או ל  ן רשאי להסבל ביל, אין הקעל מבלי לגרוע מהאמור   (ג)
אש ה מר החבר ת  מכסללא קבלת ה  זית,פי הסכם זה, לרבות הזכות לקבלת התמורה החו

 ובכתב.  
 

ת  איובנ   חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  יפ וא קבלן רשום לר בזה כי ההקבלן מצהי (ד)
למס  1969תשכ"ט   לא  מן ומתחייב  איזה  ביצוע  לקב  ור  שאינו   ןל העבודות  קבלן    משנה 

   ור.אמשום, כר
 
מזכו  היה תהחברה   (ה) חלק  או  כל  את  לאחרים  או  לאחר  להסב  ו/אויותי רשאית    ה 

צורך לקבל את   יושיקול דעתה הבלעדי ומבל  ה זה לפי ראות עיניהיה לפי חוזתיווביהתחי 
על    ה יביצוע התחייבויות בתנאי שהחברה תישאר אחראית לאת  ל זהסכמת הקבלן לכך. כ 

 זה.   הפי חוז
 

איכות, קט, צוות הנדסי, חברת בקרת יורמנהל הפ ות לגבימיוחד דרישות .  13

 . בודההע  יצועם לבעיצמאשנה ופירוט ני מיועצים, קבל

  שותרש המשתתף לעמוד, בין השאר, בדרי דיי המשתתף, יהעבודות על ידבמסגרת ביצוע 

 הוראות שלהלן ועל חשבונו:וב

 מהנדס ביצוע (1

ח היהזוכה   .1 להיה  מהס עייב  מטעמו  ביק  ההנד  וע יצנדס  סה  בתחום 

ניסיון ש  ת יהאזרח שנים    3ל  הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל 

צוע העבודות ולהיות בקשר  ת נוכח באתר בזמן ביהיודס ל המהנל  ע  ,לפחות  

 וף ותמידי עם המפקח.צר
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זהות המהנדס האמור, יצרף את פרטי קורות  ו את  צעתבה  המשתתף יפרט .2

 . רישיונותק של יצרף העי ניסיונו וט ריים שלו ופחה

 ה דובמנהל ע (2

נהזוכה יעסיק מנהל עבודה רשום במשרד התמ״ת, ב .1 ם  ינ ש  3יסיון של  על 

הלפחו זמשת ת.  את  בהצעתו  יפרט  להתף  ויצרף  העבודה  מנהל  תו  עצהות 

המעי ומסמך  שלו  חיים  קורות  עאת  רד  מנהל  ל  התמ״ת.  במשרד  ישומו 

 יצוע קופת הבלאורך כל ת ףון קבוע ורצ פ וודה יהיה נוכח באהעב

 יחות  ממונה בט (3

נה בטיחות  ממו  יעסיק ממונה בטיחות. על המשתתף לציין את זהות  הכוהז .1

 חיים שלו.  רותף קוולצרו  מעטמ

 חות.בטייועץ  (4

יחות  בט  ונהות . על המשתתף לציין את זהות ממח יהזוכה יעסיק יועץ בט .1

 שלו.  מטעמו ולצרף קורות חיים

 קבלני משנה  (5

העס .1 מש   תקלעניין   ידיע  נהקבלני  )הזוכההקבל  ל  יחולו  ן  ראות  וה ה( 

 והתנאים הבאים:

ידי .א על  בפרויקט  משנה  קבלן  כל  להעסקת  עמידה  ן,  בלקה   תנאי 

הקבלן הראשי של  עובד,    בסטנדרטים  ביצוע  של  י הקבלן  במקרה 

טעו)כשכירים(  הראשי   ומועד    ןיהיה  החברה  רו"ח  של  אישור 

כשכירים העובדים  קודחודשי  3לפחות    בחברה  העסקת  ם  ם 

, וכן  מנהל הפרויקטשל  אישור    . בכל מקרה עניין זה טעון  הבקשה

ובכתב  אישור חכ"ל  מראש  מנכ"ל  חכ"מהנ   או/ו  של    ל דס 

משנה כקבלן  הקבלן  ביצו   להעסקת  לצורך  העבודות  בפרויקט  ע 

ידי אותו קבלן משנה, וזאת מבלי לגרוע מכל  לביצוע על    המיועדות

 מכי המכרז.סמהוראה אחרת ב

ר  הפרויקט  מנהל .ב משנה  שיק  לפישאי,  יהיה  קבלן  לפסול  דעתו,  ול 

ף  ליהחל  ןלו בפרויקט, או לדרוש מהקב ר הקבלן יבקש להעסיקאש

מועסק כבר  אשר  משנה  שיקיד   על   קבלן  לפי  הכל  בפרויקט,  ול  ו 

ומדע הפרויקט  מנהל  של  המוחלט  לנמק  תו  חייב  שיהיה  בלי 

 החלטתו.

רשיה יקט  הפרוימנהל   .ג לש  יאה  הלא  או עבודה,  עברת  אשר    מטלה 

קבלן מכל    אחריות  ידי  על  לביצוע  שהוא  את    סוג  ולדרוש  משנה 

עביצ הזוכה  הקבלן  ידי  על  לנמק  זא ו  , ומצוען  שיידרש  מבלי  ת 

 .החלטתו

הוקה .ד לכל  להישמע  מתחייב  הפרויקבלן  מנהל  של  כאמור  ט  ראה 

הצעתומצהיר   בהגשת  בחשבון  זה  נושא  הביא  יבכי  ולא  אל    אוו 

 , ניין זהביעה בע, דרישה או תבכל טענה "לכחה

בכל צורה    קבלן משנה כדי לגרוע ה בביצוע העבודות על ידי  יהילא   .ה

 . ןל בקשהיא מאחריות ה
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  ,רורך ביצוע עבודות כאמולצ  נה,בחר הזוכה להתקשר עם קבלן מש .ו

ק אותו  לאישור  כתנאי  הזוכה  המסמכים  ימציא  את  משנה  בלן 

 המשנה: מבין קבלני דחל אכל  ס, בהתייחהמפורטים להלן

ין  ם כדה הוא תאגיד שהתאגד ורשו המשנ קבלן  הם  לפירים  אישו .1

ע לא  ואשר  הליכיבישראל  נגדו  ותלויים    ות לדח   ומדים 

 ם או כינוס נכסים. יכיהל ירעון, לרבות פירוק, הקפאתפ

רשל    העתק .2 על  המעידה  תקפה,  רישום  קבלן  תעודת  של  ישומו 

הנד מרשם  בכל  פיהמשנה,  על  אישור בצי  דין  לכ   רש    רוף 

דינו   קבלןמעורך  של   מאשרההמשנה    של  כדין  רישומו  את 

 נה. קבלן המש 

והמי .3 לפי  כל המסמכים  הנדרשים  זה אדע  ידרש  שיי  פ כ  ו מסמך 

הפרויקט   מנהל  ידי  הניסיון   נחתולה על  עם  בקשר    דעתו, 

משנה לעבודות על פי  ועי וסיווגו המתאים של קבלן ה המקצ

 צע. לב  ועדימ  אאותן הו  ז זה, מסמכי מכר

מהצהרה   .4 קבבכתב  המשנ טעם  לפיה  לן  כי  רור  בה  לו 

ולא יהיה  זה, תהיה עם המשתתף  ההתקשרות, על פי מכרז  

ו  ה אהחכ"ל ולא תהיה לו כל טענ   יןלב  ונ יקשר חוזי ישיר ב

אחריות החכ"ל;  כלפי  קבלביעה  ביחד  ת  תהיה  המשנה  ן 

כלפי מב  ולחוד  וזאת  הזוכה,  והקבלן  לההחכ"ל  על  לי  טיל 

זה     לעניין  המשנה.  ות כלפי קבלןיות או חב אחר  ל כל"כחה

 החכ"ל.  - יהיה החוזה חוזה לטובת צד ג׳

כי   .5 הקבלן  מודגש  את  על  להמציא  מסמכים  והע  דימ היהיה 

ן  ר קבלמשנה קודם וכתנאי לאישולן  קב  כאמור לעיל לגבי כל

 המשנה. 

לו  ת בסעיף זה יחוכי הדרישות המפורטו  מודגש ולמען הסר ספק  .6

, מבלי  הסר ספק, וזאת למען  לני המשנהקב  תהחלפ  יבגם לג

א  יהיה ש החכ"ל  את  לחייב  כדי  הפרויקט  באמור  מנהל  ו 

 . הים להחלפת מי מקבלני המשנלהסכ

או בעובדי הקבלן    שנהן מעורר שאלה האם מדובר בקבל שת  לככ .7

מדובהמרשאי   שאכן  לכך  סימוכין  לדרוש  בעובדי  פקח  ר 

הקב רו"ח  באמצעות  לפחות  ר  כשושי  לת  ובצירוף  לןהקבלן 

ו/או  רויקט  מנהל הפ  בקשתלפי  ,     אחרונים תלושי שכר    4  -ב

מסמך,  הא  ציימהמפקח   כל  אוקבלן  אישור  תעודה    נתון, 

המשנצול  ושרדשיי קבלני  עמידת  הוכחת  ברך  ים  תנאה 

      .כאמור

 
  ך רדרשו לצוכל מסמך, נתון, אישור או תעודה שייהפרויקט ימציא הזוכה לקבלן  ת מנהל  לפי בקש

   ם כאמורהמשנה בתנאי ידת קבלניעמ  תהוכח
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   ו ת יר  א ח .14

 
הסכמתה נתנה   את  לע  החברה  לאמור  בבהתאם  א   13  -ו   12סעיפים   יל         ה כמהסה   ןילעיל 

באחריות     ישאלפי החוזה, והקבלן    ריותו והתחייבויותיו מאחלן  הקבפוטרת את    האמורה  
ם,  חיהם, עובדיהרשיהם, שלו מו  חם,ו כ  יויקט, בא עשה או מחדל של מבצעי הפרלאה לכל ממ

 .ועובדיהם  שלהם י המשנה קבלנ

 

 תחייבויותיוהצהרות הקבלן וה .15
 

 בות יסודית כי:ייתח הב תהקבלן מצהיר ומתחייב בזא       

קבה    (א) קבלניםרשולן  ינו  רישום  חוק  לפי  בנאיות    ם  הנדסה    1969תשכ"ט  לעבודות 
י  ולפנות כחוק  ספרי חשבול  הנ, המןביבודות וט באופן התואם היקף העוהתקנות מכוחו  

לנכות מכל ר וכן אישור המאפשר  וכי יש בידו אישור תקף לאמו  המס,יות  רשו  רישתד
לו המגיע  בזניכ  וזח א  -תשלום  ממציא  והוא  במקור,  לוי  אישור  מזמ ה  מכל  עותק  ין 

 ר. כאמו

 

בכל  ע    (ב) החוזה  חתימת  לפני  ההתקשיין  מסמכי  ובכל  הקשוהנספחים,  לביצרות    עורים 
נירבות מסמכל  ה דהעבו מכים אשר הוזכרו אך לא  ת מסוו, ולרב סח בעצמים אשר לא 

 ת או הערות לגביהם.נוטע ול  כי הם נהירים לו וכי אין , כי בחן אותם היטב,צורפו
 

הקשורים   ים וגורמים דרישות, ההסכמים עם יועצכל המסמכים, התוכניות, הת  א  קדב    (ג)
ת כל יתאם א  לא קיבל, וכימהמזמין וש  קי ל שב"נה אין מה מבפרוייקט לשביעות רצונו ו

בדבר  ודותבהע הנוגעים  הגורמים  כל  המ עם  רק  לא  אך  לרבות  חברת ,  בזק,  פקח, 
 ניין. לע  עיםשאר הגופים והרשויות הנוג כלו הי ריהחשמל, הע

 
כלי    (ד) לו  כ  דועים  הנדרשיהחומרים,  והאמצעים  האדם  בהתאם ח  העבודות  לבצוע  ם 

גל  מסו  וו, והינ הישג ידברשותו או ב  הם נמצאיםו  םתאספק  תוזה ואפשר להוראות החו
 חוזה.דות בהתאם להוראות המכל הבחינות לבצע את העבו

 
לקבל תמונה מספקת  יה  ל הה את כל ההסברים מתוכם יכולאהמ  ו נובל לשביעות רצ ק    (ה)

פר העעל  שהטי  בחשבון  הביא  והיקפן,  מפרטבודות  מהווים  אינם  שקבל  ים הסברים 
בודות ואת ל העשנאמנה    ן תמונה מנת לתת לקבלספיקים על  מ  והי   םה  םאים, אולמל

ים רט הפ ל כ הסברים לא כללו אותם, ואת בון את כל הפרטים שההאפשרות להביא בחש
 של העבודות.לא ט מהאחרים שיחדיו יהוו מפר

 

קבלת כל מסמכי התכנון הנדרשים לו פל סמוך לאחר חתימת חוזה זה בלן לטל הקבע    (ו)
 ם.  ים לאספקתעד ומת וה ו דובצוע העבל

 
, וג ולכל שאר המסמכיםן וסכל מסמכי התכנון מכל מי  ספקתאום אלת  ראין אחהקבל     (ז)

 וע העבודות. יצלב םי שהתוכניות והנתונים הדרו
 

כניסתוכ    (ח) העבודות    עבודה התר  לא   י  בללביצוע  רשות  כבר  בכדהינה  בה  אין  וכי  י  בד 
במשתמע,   ו/או  במפורש  לו,  כלשלהעניק  ליןעקבמקר  יה זכות  לרבות  עכבון ,  זכות    א 

בבמקרקע או  מהכ ין  מתח  ל  והוא  המקרקעין  על  חזקה  שיוקם  לתפוס  שלא  ו/או  ייב 
 ה שיוקם על המקרקעין.מ כלב  וא זכות אחרת במקרקעין 

 
העבודותלן  הקב    (ט) את  לבצע  דין  מתחייב  כל  להוראות  חו  בהתאם  כל  העזר  לרבות  קי 

 הג או חרי הדין,  ידיעת  טענת אי    סמך  ן עללב קעות של ה. לא תאושרנה תביבראש העין
 מהדין. 
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לו     (י) ידוע  כי  בזה  מצהיר  עבוד הקבלן  ביצוע  במהלך  הפרויק כי  במקום  ישולבו   טותיו 
תשתי   יםלנבק עבודות  שיבצעו  ואחרים  אחריםבנות  קבלנים  ישתלבו  עו  שיבצ  סף 

בתחום   ובניה  חפירה  יחידועבודות  לבנית  המיועדים  דיוהמגרשים  ומטעמםת   לש  ר 
ים, כאמור, ויספק להם את כל האחר   הקבלניםפעולות  הקבלן  יתאם  לישיים.   ש  םיצדד

לא תאושר לו כל הארכה של י כ  ם יכסרך כך. ידוע לקבלן והוא מהמידע הנדרש להם לצו
נים אחרים נים מאושר בקשר עם פעולות קבלוח זמ ביצוע ו/או כל חריגה מל ת הקופת

ה ו/או  כל טענ  וותר מראש עלכך והוא מ  בקעאו  /ו   לף זה לעיבסעי  ו/או נוספים, כאמור
 לעניין זה.     ביעהת

 
ספק (יא) על אף האמולמען הסר  מ,  בכל  בר  לקבלן    חוזהקום  אין  תר מראש וומ  א והו זה, 

ע זכות  על  החומריון  יכבובמפורש  ו/או  העבודות  ו/אעל  סכום ם  כל  בגין  המקרקעין  ו 
 ע לו לטענתו מן החברה. שיגי

 

 היא. ה של סיב תמשך מכאין ניהול מ בחוזה זה כי ווע ל די  ר בזה כיהקבלן מצהי (יב)
 

 ועהכנה לביצוע וביצ  –' בפרק 
 

 יקות מוקדמותהכנה לביצוע ובד .16

 

מ    (א) את  י  כ  ריהצהקבלן  הצעתו,  הגשת  לפני  המקובדק,  טיבםם  וסביבותיו,    פרויקט 
הקייהותנאיהם   המבנים  עליהם  טופוגרפיים,  כמויות)מים  את  שקיימים(   יהםככל 

והחומריבעה  לש  םוטיב לבודות  הדרושים  הפם  דרארויקט,  יצוע  למקום ת  הגישה  כי 
שב בכך כי  תחבה  ,הב פ"י מגבלות הסביהרצויה ע  ההתארגנות  את סביבת  הפרויקט, וכן

בפרוייקט   עבודות  מה  בהק מדובר  בו  מבוצעות  שיבצע   שונותאשר  לעבודות  במקביל 
ה  הקבלן.  מצהיר  הידקכן  כל  את  השיג  כי  לגבבלן  ת והאפשרויו   םיי יכוסה  י יעות 

הע להול האחרות  עלות  ניתנה  הצעת ל  שפיע  כי  הקבלן  מצהיר  כן  לבצע ו.  הזדמנות  לו 
 קות כאמור. בדי

 

כי    קדמותע על יסוד בדיקותיו המווכנ י שהירים לו כל תנאי החוזה וכנ  כי ריה מצהקבלן      (ב)
 לת לכנג ותמורה ה  מהווהרבות המחירים שבכתב הכמויות,  התמורה שהוצעה על ידו, ל

החוזה  חייבויותי הת לפי  לו  ב תמורהתוספות  בכפוף  לו,  תגענה  אם  לו,  שתגענה  גין  ה 
תוספות  יהיו    שינויים.  חדשות. אם  א.  הל אכוהוראות  של  טענות  כל  על  מוותר  י  והוא 

 . הםם כלשה, אי ידיעה, פגם או מותאמה
 

ו  מרשיג  םיק ריות לנזהקבלן ישא באח  ערכות תשתית קיימות.קבלן מתחייב לבדוק מה    (ג)
 ה. עבודהביצוע  בקשר עםתשתית כאמור למערכות ה

 
 תקופת ביצוע ולוח זמנים  .17
 

ישלים את  ה    (א) הבביצוע  קבלן  פנייה. תקופופכ  עו ציהעבודות בתקופות  בכל  שייקבעו  ת  י 
מהתאריךביצה החל  יימנו  בקבה  וע  עבודה"וע  התחלת  לעבו"צו  ביחס  כל דות  ,  נשוא 

 פנייה. 

 

לקבלן    (ב) לוח    ידוע  הע  מרגלנים  מ זהכי  תבודביצוע  הינו  יסוות  והפרתו  זה    בחוזה   דינאי 
 תהווה הפרה יסודית.  

 

קבלת צו התחלת העבודה הצעת   וםי מ  םימי  14תוך  קח לשם אישור,  קבלן ימציא למפ ה    (ג)
מפורט  זמ  לוח בנים  דרכי  והסדריםלרבות  בכוונת  יצוע  לפיהם  את והשיטות  לבצע  ו 

להור בהתאם  הכל  הביצהעבודות,  ה  ע ואות  ס  קחפמ של  הפעולות   מבחינת  ודרך דר 
בתוכנית יצוע )לגמר בת לוח הזמנים  ינו חורג ממסגרתחלה וסיום ואות הבעולה לרהפ

 MICROSOFT של    MS PROJECT  2000  יערך על גבי תוכנהי   ני זמ ה  חו ל  (.ודיסקט
 ורה המפקח.  , ובשיטה כפי שיכפי שיורה המפקחואילך, הכל  4.0סה  גיר
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יהיההמ    (ד) ל שר  פקח  תיקוניםנ כהאי  ב /יס  הזמנילושינויים  ורו  לאיש  קודם  האמור  ם ח 
מסגרת   הזמ בתוך  לגמלוח  ביצוענים  לבכפ  . ר  להלן,  וף  ד'  בסעיף  ים מנ הז  חו לאמור 

ל יהיה  בלבד  הוא  )להלן  הזמוח  המאושר  המחייב.  המאושר"( וח  "ל  –נים  הזמנים 
  הזמנים   וחלבורט  פמכחוזה זה  בביצוע הפרויקט לפי  כי הקבלן חייב  מובהר מפורשות  

 . בו רטיםדה המפוובלבי העולפי שושר מאה
 

לעיל,      (ה) האמור  לדר המפקח    יהיהלמרות  הרשאי  מאת  בלווש  שינויים    יםמנז ה  ח קבלן 
להביא להשלמת  במטרה הכל  והקבלן מתחייב לבצעם, ות במהלך ביצוע העבודהמאושר 

 הקצר ביותר.   הפרוייקט במועד
 

נים  הזמ  לוח  קבוע אתשאי המפקח ל רבוע לעיל,  הק  ועד מב  םלוח זמנימציא הקבלן  לא ה    (ו)
  חול ל וייחשב במקרה כזה    וענין  יב את הקבלן לכל דברלשיקול דעתו הבלעדי והוא יחי 

ו/או דרטענ כל  . לקבלן לא תהא  נים המאושרשמה ו/או הסתיה  ח  יגות בקשר ללוישה 
בעתיד    ה נהיי תש  וימות ו/א לן מצהיר בזה כי ידוע לו שלחברה קיהזמנים, כאמור. הקב

שניתנו    כויות"(,"בעלי הז  -  ים בפרויקט )להלןלישי שצדדים    ת כלפי  יות חוזיויבותחי ה
  ד'פח  ס ני  הטכנובהתבסס על המפרט  ושר  מאה  םינמ שתינתנה בהתבסס על לוח הזאו  

מ  חוזהל כן  כמו  כיזה.  הקבלן  הזמנים    צהיר  להוכאמור,  לוח  הנספח  זה   חוזהמפרט 
בעל  יהתו יבוייחת לעמוד בהיאפשר לחברה   הזכו כלפי  לבתמהקבלן  יות.   י  ת צע אחייב 

 גד החברה. לה מבעלי הזכויות  נ הפרויקט באופן שימנע כל עי 
 

ן  אותו המפקח במפורש ובי  ישרשא   ט בסעיף זה ע"י הקבלן, ביןורמפה  ר מצאת החוהמ    (ז)
 ליו. בלן מאחריות כל שהיא המוטלת עאישר אותו, אינה פוטרת את הק שלא

 
ל יהא כדי להסמיך את  לעי  כנדרשים  לוח זמנבאי המצאת  ,  האמור לעיל  ן מרוע  גל  מבלי     (ח)

תשלום/תשלומים  החברה    שעשו לעכב  כספים  כל  לנכות  עד גי לה  םייו/או  לקבלן  ע 
דעתההק  יותלמילוי התחייבו לשיקול  כאמור,  בכך הבלע  בלן  יהא  ולא   של החברה  די 

     דין.        ו עפ"י כלו/א ה זהז וחתה עפ"י  לרשו  לגרוע מאיזה התרופות העומדות כדי
 

לכל יהא  קבלן  ה    (ט) ו/  אחראי  תביעה  ו/או  נגד  נזק  שתוגש  דרישה  נגד  או  ו/או  החברה 
בלוח   ר כלשהוהם כתוצאה מאיחוו ל גרמשלישיים בגין נזקים שי  מיםורג  ידי  העיריה על 

ה המאושר  זמנים  ה מביצוע  הו/או  ו/או  למעעבודות  הכנה  ו/או  ו/אמערכות    ו רכות 
פ שלא  לספק,    קבלני המשנה/הקבלןשעל    םית ירושל פי  י הועל  על  ו/או  זה  ראות חוזה 

ל פי חוזה זה ועל פי כל ע   לןבקה   יבויותיו שלגרוע מכל התחי, וזאת מבלי לןאותיה הור
לן, באם שלם כדמי נזק כאמור במקום הקבת  רהבחכם בזאת כי כל סכום שהמוסן.  די
 האותי ספת הוצן בתולקבל  הגיעל  יוהעש   ם וכל סתו מכלנכו  תא רשאייהיה התשלם,  ת
 בלן בכל דרך אחרת.  ית לגבותו מהקתהיה החברה רשאוכן ר לכך קשב
 

 שרד עבור  המנהל מ ט,ולישו ןסימו ,מים וחשמל  .18
 
 ות לרבות הקמת הדרושים לביצוע העבוד בונו את המים והחשמל  חשעל  פק  הקבלן יס (א)

הנחוצ הרשתות  ופריסת  הקווים  כמערכת  לשם  א  על  הויעש  , ךים  כל חשבונו  ת 
הדרוש הסידורי להעב ם  מרים  בהתם  השימוש  למקור  האספקה  : מקור  כגון  ם, 

גופי התחברות,   כבלים,  צינורות  וכ,  רהוא ת  הנחת  רזרביים  מכלים   עם   ד'.צינורות, 
הק  יפרק  העבודות  אהשלמת  הפרובלן  ממקום  ויוציאם  הנ"ל  כל  על  ת  זאת  וכל  יקט 

 חשבונו בלבד.  

 :לקמן זאת כדוזהר בקבלן מה הוז חהמכי  סמב בוע ף לקבנוס (ב)

ריית ראש העין  טלו עליו באמצעות עיצעות מד מים, יובמים שלא באמבלן  השתמש הק (ג)
משטרה, בכל מקרה החכ"ל ה בלונכבדים וזאת בנוסף להגשת ת  ותנס ק  ו לקנסות ואפי

ללא תת העירייה  של  בשקול הדעת  שיוטלערב   זה. משמעות הקנסות  יזוז  ק  –ו  נושא 
 לעת. י שיהיו מעת  לקבלן  כפע יג המ   ןובמחש

ס  עןלמ (ד) ל הסר  הקפק  קיזוז  העניין  מחשבון  בננסות  ודברים  דין  בין  קבלן:  ייעשו  דון 
 בלבד ללא התערבות חכ"ל.  יהרי יע ה הקבלן ובין

ביצוע    יהיה אחראי לסימון הנכוןן  בלקה (ה) ולוהמדויק של מקום  של העבודות   נכונותם 
מע  של  והמרחקים   התשהגבהים  אלמנטש  יב והכ  תיתרכות  בפרויקט  וכל  מרגע   אחר 

השטק הפרויקט.    ועד  ח בלת  של  הסופית  נקלמסירה  לפי  יתבצע  קבע הסימון  ודות 
 ו/או המפקח.    יותקומ לכל הדרישות של הרשויות המם  תאהבו  מסומנות בתכניות
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הפרויקט  וצאותכל הה  (ו) ביצוע  בתחילת  כול   לסימון  על חשבון הקבלן,  יהיו  ל ובמהלכו 
עימם ואינו מקבל קשר    בלן אין פילו לקשל החברה, א  קים אחריםוספ  לנים ב קלסימון  

ע על  לדא אחוזים  הקבלן  על  מעולים  בודתם.  מדידה  למכשירי  רויקט הפם  וקמבוג 
 .  פקחשיועמדו גם לרשות המ 

 
ץ למקום הפרויקט  והן  ת קבע הן מחויומן ושלמותן של נקודו הקבלן חייב לשמור על ק (ז)

נ בתוך מקום הפ נקודות הקו או טושנמח  ו אוסר הרויקט.    צתן,קלן או מקבע, כוטשו 
  ןלב קא מדי פעם בפעם. במידה וההקבלן על חשבונו הו  ידי-יחודשו הנקודות האלה על

ואף לא עא  ל ידי  -כן על  לעשותימים לאחר שנדרש    3תוך  כך  שה  חידש את הנקודות, 
   החברה על חשבונו של הקבלן.המפקח, תחדש אותן 

 
חשבונו את על    ןייב לתק ויהא ח  בסימון  יוקיםאי ד   ו/אות  ו א לשגי  יאאחריהא    הקבלן (ח)

אשר  ח הפרויקט  הדילקי  אי  מתוך  כאמוקינבנו  במדידות  השגיאות  או  ם, א  גם  , רום 
תיקו  אפשרות  ואין  מייהן,  במידה  הבלתי  הפרויקט  חלק  וכל דויק  רס  מחדש,  וייבנה 

 נחיות והוראות המפקח.  פי ה -זאת על
 
לגרוע (ט) האמו  מבלי  פרק/ש  יוםבס  , דלהלן  60  עיףס ב  רמן  הכל  של  פי    על    -עבודות  לב 

ב מקרה  ובכל  המפקח  העבודות,  דרישת  ביצוע  תוכניות  גמר  הקבלן  מודד    ת וד עיגיש 
עביר  אחל תהינה  התוכניות  פצוע.  מל  שיקבעי  שכבות  ידי  פרט  ותוגשנה החברה    על 

במיד המפקח.  פלאישור  על  לא  תהינה  שתוגשנה  והתוכניות  המפרט  ה  הוחי י    לןב קיב 
הע התוכניותבעלות  השכבות    ברת  השיכון  מתאיהלמפרט  משרד  תעריף  פי  על  ם 

 ודה משרד.  ת עבלשעו -עבודות מדידה ל
התשלום דעתו,    קול י שי פ שתידרש על    פתלדרוש מהקבלן כל מדידה נוסשאי  ר  קחהמפ ז(  )

 .מויותהכ כתבביפים סעככלולות ב  תחשבנה  ד והןבנפר ולםבגין המדידות לא יש
  

יום מיום קבלת צו    15חשבונו, בתוך  -על    יםשלט  2  באתר    יבב בזאת להצקבלן מתחייהח(   )
לשינוי הצורה,   –של החברה לקבלן  תיה  התחלת העבודה. דוגמת השלט כפופה להוראו

 הכיתוב והתצוגה על גבי השלט, לרבות באשר לכל סמל/ים ציור וכיוב'. 
ת עץ  יוצר מלוחומ', הוא י   X3.00 מ'     2.00ל  בכפוף להוראות המנהל יהא השלט בגודל ש       

תוב  ; הכי   4בקוטר "  מ"מ; רגלי השלט ייוצרו מצנורות מגולוונים  1עם ציפוי פח בעובי  
 ות ולשינויים מאת המנהל. שבשלט כפוף להורא 

באופן שוטף את כל השילוט למקום הפרויקט כמתחייב על פי  על חשבונו  הקבלן יתחזק        
 דין.  

 
 נהל בור המה עמבנט(   )

הק1)      על  ו(  לספק  חשבונו  בלן  על  באתר  המנהל    –העבודות  בגדר    –להציב  עבור  מבנה 
מטר רבועים לכל    12ובגודל של  "( בן שני חדרים  מנהל ה  "המבנה עבור  –זה    )בחוזה

 פחות, אשר יכלול בתוכו ציוד וריהוט כדלקמן: ה
     תחות. עולים ומפבמנצויידות משרדיים עם מגירות משולחנות  2         
 כסאות.   8         
 ות. י מתלה לתוכנ  1         
 ם ומפתחות. ארונות פלדה מצויידים במנעולי  2         

 ל. מחובר לרשת ופעי  –ל או אלחוטי קו טלפון רגי   1         
 . מכשיר פקס 1,  מכשירי טלפון  2         
בין    –ל  ג אויר פעי זורה ומיערכות תאוו מיותקנו ב מחובר לרשת החשמל ו  המבנה יהיה         

 ים. מפוצל לשני החדר אם לכל חדר ובין אם מזגן
יוצב במק             ע"י ההמבנה  וזיוודו    מנהל ום שיקבע  ימים מיום    7יושלמו בתוך  והקמתו 

 הצו להתחלת עבודה. קבלת 
אחראי              יהא  חשבונו    –הקבלן  היומיומילשמירת    –על  לנקיונו  להמבנה,  אספקה  , 

   מיזוג האויר.    טלפון אליו וכן לפעולה התקינה שלמל, מים, וחשרה של  סדי
ויסלק  2)     יפרק  הקבלן  הא(   מן  המבנה  מאת  תעודתתר  קבלת  עם  ובהתאם    יד  הגמר 

 להוראות המנהל. 
 

 עבודות שלא ימדדו  (י)
בעדן, רואים אותן   העבודות המפורטות למטה לא ימדדו ולא ישולם

 ת:ותן מפורטוהי מבלי   רז / חוזההמכככלולות בשכר 
כי התמורה הכוללת   .1.1 וע העבודות שיוזמנו הנן  מוצעת לצורך ביצה מובהר בזאת 

     קבלן וייכללו: ע"ח ה
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ת לרבות  א המציע שיזכה עם ביצוע העבודוכל הוצאות  שיוצי . א
שסוג   מכל  ויועצים  שירותים  נותני  למתכננים,  תשלומים 

 שהוא. 

והחומרים,   .ב ציוד  עבודה,  ולרבכל  הפחת  זות  מוצרים ה  בכלל 
המכא עזר,  וחמרי  לוואי  עבודות  לביצוע  דניים,  רושים 

 חיו.  בודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספהע

עם .ג קבכל    תיאום  כולל  הגז,  הגורמים,  חברת  אחרים,  לנים 
חש כאמור  חברת  וכיוצ"ב,  בכבלים  הטלוויזיה  בזק,  מל, 

 נספחיו.בהסכם ההתקשרות ו 

הפר .ד למניעת  זהירות  ל  עותאמצעי  קיימת  ה  פעילותותקלות 
 .ק לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מיםבפאר

ב .ה ושימוש  פיגומיאספקה  עבודה,  כלי  מכני,  טפסנות,  ציוד  ם, 
זדרכ ציוד  ים  וכל  הרכבתם, מניות,  הוצאות  לרבות  אחר 

ביצוע  אחזק בסיום  וסילוקם  פירוקם  העבודה,  באתר  תם 
 העבודות . 

וצרים  שיזכה, המיע  ת כל החומרים שיסופקו על ידי המצהובל .ו
ציוד ו/ כל  סביר    או  למרחק  או  העבודה  לאתר  אתר מאחר 

החז ופריקתם  העבודה,  העמסתם  זה  ובכלל  הסעת  רתם  וכן 
    תר העבודה וממנו.ם לאעובדי

וציוד ושמירת .ז ם וכן שמירה על חלקי עבודות  אחסנת חומרים 
 ד למסירתם. שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם ע

, ע"י מודד מוס . ח ו של  וקו וחידוש יררבות פ וסימון ל  מך,מדידה 
 רושים לשם כך.דהסימון וכל מכשירי המדידה ה

עבודה    ע כלהנדרשות לביצו   ל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא,כ . ט
התוכנ הנגרמותלפי  ההוצאות  כל  לרבות  ביצוע    יות,  בשל 

ופעים  העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים מש
הוצא כל  ולרבות  מעוגלים  הות  או  ההריצוף,  או  חיטיח,  פוי, 

עםהצ אלמנטים  של  שהוא  סוג  מכל  ישרות  יפוי  לא    זוויות 
 .   ואלמנטים משופעים או מעוגלים

ההוצאות .י העתקיהנד  כל  להכנת  מסמכים    רשות  או  תוכניות 
 י הסכם ההתקשרות ונספחיו. אחרים על פ

עוקפות,   .יא ו/או  זמניות  דרכים  וחידושן במשך הכשרת  אחזקתן 
הב תקופת  וביטולן יצוכל  העגמלאחר    ע  ביצוע  וזה  ר  בודות. 

 ז זמני.והוא הדין אף לגבי ניק

ההוצ .יב וכל  התוכניות  פי  על  הנדרשות  הסכםאות  מסמכי   שאר 
)  ההת ונספחיו  לצוקשרות  צורפו(  לא  או  צורפו  אם  רך בין 

עוגנים,   ברגים,  של  מהן,  חלק  בכל  או  בעבודות,  ההתקנה 
ל  פו ב, הטיזר וכיוצ"י עים, חיבורים, ריתוכים, צבע, חומר טריז

חו גומחוהשארת  שרוולים(,  בלי  או  )עם  פתחים,  תמרים   ,
כבחריצים צינורות,  למעבר  שקעים  או  או  ,  תעלות  לים, 

 מעקות וכו'.   עת דלתות, חלונותלקבי

 וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   ניקוי אתר העבודה .יג

 דמי בדיקות ככל שיהיו כאלה. .יד
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לקרנות  ד .טו מיסים  למיניהם,  ביטוח  והטבות ביט מי    וח 
קני ליסוציא מס  מכל  ות,  והיטלים  אגרות  בלו,  מכס,  וג  סה, 
 שהוא. 

הסכ  הוצאות  .טז פי  על  כנדרש  שילוט  ההתקשרות  להצבת  ם 
 ם השוטף. לוח זמנים ועדכונכנת ולה

 רט בהסכם ההתקשרות ונספחיו. אספקת מים וחשמל כמפו . יז

 גרש לעיריית ראש העין.    הוצאות הכרוכות במסירת החזקה במ .יח

 תקן אחר ים או כל מרעבנים אין הקמת מבג הוצאות .יט

, ספרי מתקן,  ם, הוראות הפעלהיהוצאות בגין אספקת קטלוג  .כ
 הדרכות וכיו"ב.  

וה  . כא ההוצאות  שיזכה נזקיכל  המציע  של  מילוי    ם  עם  בקשר 
 מפורטות בהסכם ההתקשרות ונספחיו. התחייבויותיו ה

מי . כב מכל  והנזקים  ההוצאות  למציע  כל  שייגרמו  שהוא  וסוג  ן 
 בדק.ם בתקופת הניותיקו  שר עם בדק בק שיזכה

למתכנן ו/או   וממצאי הגישושים עבודות גישושים ככל שיידרשו . כג 
 אפק" ו/או לחכ"ל.עין אגיד העירוני "לעירייה ו/או לת

בע . כד ומדובר  )וככל  הקבלן,  ביטוי  רווחי  לידי  באו  שלא  נוספות  בודות 
ק ט' בפר  הקבועחריגות יהיו ע"פ המנגנון    בכתבי הכמויות ו/או עבודות 

והפחת  נויים,שי  – שבמחי  תותוספות  היחידה  "מחירי  לב  ון  רבשים 
סופיים   קבלניוהנם  רווח  כגון  תוספת  כל  ולל  ללא  וכ"ו  כל משנה   א 
 (.תוספת שהיא"

       הסכם ההתקשרות ונספחיו ל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי כ .כה
ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה  ) בין אם צורפו או לא צורפו(  

בין שההוצאות האמורות כולן   והערבויות,ן  המימו  ות הוצאותלרב
 ין שהן תיוועדנה בעתיד.  ת עתה לצדדים ובוידוע 

התמומובה . כו  כי  בזאת  הר  לצורה  המוצעת  ביצוע כוללת  רך 
 :  הנן ע"ח הקבלן וייכללו העבודות הר"מ שיוזמנו

 תיאום עם כל הגורמים.  .1.1.1
האתר,  .1.1.2 הבטיח  שילוט  אמצעי  כל  ונקיטת  שטחים  המשתמעים  גידור  ות 

 באתר.  ע העבודות צומבי
 תקלות לפעילות הקיימת בשטח.יעת הפרעות ואמצעי זהירות למנ  .1.1.3
 ם.ומריחמבני עזר לאחסון ציוד ו .1.1.4
 רוק וחידוש סימון.סימון, פידידות, מ .1.1.5
 לאתר לצורך ביצוע העבודות.  חשמל ספקת מים וא .1.1.6
ה  הנוצרים מעבודת הקבלן. עם גמר העבודסילוק עודפי חומרים ופסולת   .1.1.7

מא הקבלן  כל  תר יסלק  והפסולת    העבודה  החומרים  אגרת  עודפי  כולל 
 מנה הכרוכים בעבודתו. לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:מט
 . לשימוש חוזר כמילוי  ינו מיועדחפור שאומר  כל ח ▪
 א לאתר ונפסל לשימוש.שהובכל חומר  ▪
 וכו'. כל חומר המתקבל מפירוקים, הריסות   ▪
ה, בין אם  וד המצוי באתר העב  כל לכלוך, צמחיה וחומר זר אחר ▪

 לא.  עקב עבודת הקבלן ובין אם
 זר שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר.  כל חומר ▪
חומרים   ▪ כאפסולו עודפי  יסות  המור  ע"י  חשבונו  לקו  ועל  קבלן 

לאתר  אל   המובילות  העבומחוץ  והדרכים  הסילוק  מקום  דה, 
הרשות וכן  וממנו  כל    אליו  הנ"ל,  ובדרכים  במקום  להשתמש 

 תו ועל חשבונו. , על אחריולןיתואמו ע"י הקב אלה
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 ולל תחזוקתה. גישה לאתר כ הכנת דרך ▪
 

ה  שולם עבורכי לא יוזה  / ח   זכל עבודה אשר לגביה נאמר במסמכי המכר .1.1.8
 בנפרד 

פע  .1.1.9 כל  עבובעבור  או  שולה  בזמן  דה  המתחם  תפקוד  להמשך  תידרש 
 העבודות,  
גיש .1.1.10 אפשרות  סמתן  ופינו  להספקה  אפשרות  העסק,  לבתי  או  ה  חורות 

העסק,  מ  אמצעים הקבלןבתי  אם  )גם  אשפה  לפנות  פינוי  את    יידרש 
 הפחים מחוץ למתחם העבודות.

 כל עבודות הגידור .  .1.1.11
ים,  דגל   ים  שלטים,ולמקם מחדש מס' פעמ  יר ולהזיזרש להעב ייד  קבלןה .1.1.12

לקבלן תשלום   יינתן  לא  זאת  בעבור  ועוד אמצעים  )לרבות  גדרות  נוסף 
 (זהיר וכו' וקתקנה, הצבה, פירביסוס, חידוש, החלפה, ה

ע"פ   .1.1.13 והנדרהקמת מתחם לדוגמא  במפרט המיוחד,    40ש בפרק  המפורט 
 .  4סעיף קטן   40.2תת פרק 

וי במיד .1.1.14 הקה  לבצע  ידרש  לג בלן  חפירות   / צינור גישושים  וילוי  או  /ות 
תת מיוחדים  -כבלים  במכשירים  שימוש  לעשות  או  לצורך  קרקעיים 

ג חפירות  הקבלן  יבצע  בגילויים,  יהיו  אלו  הקבלןאחישוש  ועל    ריות 
א מקרה  בכל  לחשבונו.  הקבלן  ומניעת  חראי  הנ"ל  המתקנים  שלמות 

ה כדי  תוך  אם  מהם.  שירייפ  בודה ענזקים  כלשהגעו  נזק  ותים  כל  ם, 
 קבלן הכול בכפיפות לסעיפי הסכם זה. ון הוקן על חשבשייגרם ית

או  /ל שיידרשו וממצאי הגישושים למתכנן ו עבודות גישושים ככ  .1.1.15
 כ"ל.  ירוני "עין אפק" ו/או לחלתאגיד הע ו לעירייה ו/א

 ו/או עקירה ו/או העתקה של עצים  כולל פינוי וסילוק. כריתה  .1.1.16
תנו  שיינשל הממתג    בלן יהיה לפי הנחיותמשרדי הק  ות מבנהחזיתגמר   .1.1.17

 גרפיקה וכדומה  לקבלן במועד הנדרש, ויכללו הגדרות לגוונים, כיתובים
 



 

 ______________________ ן_________ בלחתימת הק

58 

 
 

 נזיקין וביטוחהשגחה,  –' גפרק 
 

   הקבלןמטעם השגחה .   19
 

א     המהקבלן  כוחו  בא  עו  וישגיח  הפרויקט  במקום  מצוי  יהיה  השגחה  לצורך  יו  לוסמך 
ובמשךבכל  ות  רציפב העבודה     יום  משמרות  תקופת  כל  לצורך  הביצבכל  העבודות  של  וע 

טעון אישורו  וסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא  ביצוען של העבודות. מינוי בא כוח מ
ו או לבטלו בכל זמן שהוא  לתת את אישור , והמפקח יהא רשאי לסרב  ם של המפקחקדהמו

נימוק לכך. אישר   ביטל את    ני או סירב לאשרו אוכח פלו-באויו של  מינ  מפקחהמבלי לתת 
זה  ישורא למינוי  ע  -ו  שנטל  התחייבות  מכל  במאומה  הדבר  יגרע  זה.  לא  בחוזה  הקבלן  ליו 

ה  ן ימסור לחברהקבלהקבלן כדין הקבלן.    ל בא כח שלכ   אות מהמפקח, דיןלצורך קבלת הור
"(. ג הקבלןנצי"  –לן  ייד )להל' נן וטואת זהותו ופרטי בא כוחו, כאמור, לרבות כתובת, טלפ 

 ם לנציג הקבלן תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו. סמכיאו מסירת מהודעה ו/
 

 סקת מהנדס ומנהל עבודההע   .02
 

 בא לגרוע ממנו. וזה ואינו לח  13ה בא להוסיף סעיף זא(  )
 

המ  מנה)ב(   וכן  ביצוע  הנדס  זמן  בכל  הפרויקט  ביצוע  במקום  ימצאו  העבודה  דות  העבו  ל 
   .ל הפרויקטיפות לצורך ביצועו שעליו ברצ  וישגיחו

 
ממקום  ) העבודה  מנהל  ו/או  המהנדס  את  יעביר  לא  הקבלן  מקום  ג(    אל  הפרויקט  ביצוע 

 הקבלן.   עבודה אחר של
 

המהנדמ  )ד(    טעוןינוי  יהא  העבודה  ומנהל  המוק  ס  יהא  אישורו  והמפקח  המפקח  של  דם 
או   אשורו  את  לתת  לסרב  שה  בכל  בטלולרשאי  המפקחזמן  את   וא.  לנמק  חייב  אינו 

ן מאיזה  הסר ספק מובהר כי במינוי, כאמור, אין כדי לפטור את הקבל מען  ל  החלטתו.  
 ל פי חוזה זה. מהתחייבויותיו כלפי החברה ע

 
מנהל העבודה של הקבלן, כדין הקבלן,  המהנדס ו/או בלת הוראות מהמפקח, דין  (  לצורך קה)

 י המפקח. ושר על יד אחר שא וסמךוח מכ-אלא אם מונה בא
 

ימנה את)ו(  הקב פהמה  לן  על  שידווח  לביצוע העבודות  כמהנדס האחראי  של הקבלן  י  נדס 
על תהליך ההכנה    קבלן אחראיה   יהיה המהנדס של  החוק וע"פ כל דין לרשויות. כמו כן

 לפרויקט.  תעודת השלמה  לקבלת  
 

תר, מתחייב הקבלן  ו/או להי  לרישוי  מבצע וק הק לכל עבודה בגדר הפרויקט שלביצועה ז)ז(   
 ום/בעל רשיון כאמור. שרש עסיק רק מי לה

 
 הרחקת עובדים.  12
  

כ ימלא  מנומקהקבלן  שהיא  בין  המפקח,  מטעם  דרישה  לפיל  שלא,  ובין  דעתו  ש  ת  יקול 
והסופי של המפקח, ה ידי    בדבר הרחקתו  בלעדי  על  ממקום הפרויקט של כל אדם המועסק 

י דרישה  ק לפאדם שהורח  .ס ו/או מנהל העבודהאת המהנד  , לרבותויקטהפר   םהקבלן במקו
ור  בין במישרין ובין בעקיפין. אין באמ   לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום הפרויקט,  -כאמור  

 להלן.  40 יףמהוראת סע ועלעיל כדי לגר
 
  זהירותושאר אמצעי  שמירה.  22

ת ובמהלך  של העבודוהביצוע חלת י התנהקבלן מתחייב להתקין, לספק ולקיים, החל מלפ  (א)
ביצוען   העבודות כל  הבלעדי  ע   –  של  חשבונו  פנסים   –ל  לרבות  אזהרה,  תמרורי  גידור, 

יבור, באתר חותו של הצנו ודה ולבטחונו ולבהבים ושאר אמצעי זהירות לבטחון העב מה
ל כ זה וגם/או הדין וגם/או כל הוראה של    חוזהדרישות של  ובה, בהתאם לובסביבתו הקר

 . או המפקח המנהלשות דריגם/או וסמכת וות מרש

 
ושלמותה  לתקן כל פגם בגידור האתר ולהיות אחראי על תקינות הגדר    חייבקבלן מתה (ב)

  או תוספות ככל שידרש ע"יה כיסויים  ל  באתר וכן להוסיףבכל עת במהלך בצוע העבודות  
 . המזמיןהמפקח ו/או 
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להתקין על  על הקבלן  ולכן,    תוח.חם פתמ  הינו ובהר בזאת במפורש כי מתחם העבודות  מ (ג)
 אמצעים אשר ימנעו כניסה ו/או  מעבר של זרים דרך   -יידרש  דבר  כל מקום שהב  -חשבונו

התקנ זה  ובכלל  העבודות,  ביצוע  גדרות  מקום  שערים,  ככל ומת  וככל   חסומים  שיידרש 
 נהל ו/או המזמין או נציגיו מפעם לפעם. מפקח ו/או המשיורה לו ה

 
מתחייה (ד) לעבזא  בקבלן  ככלת  ל  שות  מפ יכולתו  תאונות,  כל  התפומניעת  ,  צצותולות, 

של העבודות, ולשמור על כל  שריפות ותקלות באתר ובסביבה הקרובה לו, במהלך ביצוען  
 לגהות. ו ין באשר לבטיחותהוראות הד

 
זלי לגרוע מאחריות הקבלן  במ (ה) פי חוזה  דיןעל  כל  פי הוראת  על  ו/או  הקבלן מתחייב    ה 

ח על  כיסוהוא  בונו שלספק,  ל:   הגנה  וכןיי  ומכוניות,  אמצעי  אנשים  רות  זהי   שאר 
זה, הוראות הדין והוראות כל   לביטחונו ונוחיותו של הציבור בהתאם לדרישות של חוזה

 ח. פקוסמכת  לרבות המרשות מ
 

הקבי  מבל (ו) לעיל  האמור  מן  ומתלגרוע  מצהיר  כילן  ע"י    חייב  יינקטו  הזהירות  אמצעי 
 ת. העבודו יצועפת ב והקבלן במשך כל תק 

 
 

 ובפרט בנושא בטיחות בעבודה  בכלל ות מוסמכתדרישות הדין וכל רש קיום .23

 

ית המוסמכת קומרשות המדין ואחר כל דרישות הרישות הל הקבלן למלא אחר כל דע    (א)
לנקיטת אמצעי זהירות  בפרט  ודות בכלל, ולביצוע העב בקשר    כת אחרתרשות מוסמ  כלו

מהנדס   קוח על הבניה ומחלקתמחלקת הפ  לרבותב  י רכוכל  לוביטחון להגן על הולכי רג
 ן על עובדי הקבלן. וכ  רהעי

 

החובוה    (ב) כל  אחרי  למלא  מתחייב  הבטי קבלן  בפקודת  המוטלות  וההתחייבויות            חות ת 
חבועב )נוסח  ובתהפקודה"   -  )להלן  1970תש"ל  דש(  דה  בעבודה "(  הבטיחות           קנות 

       י   כפ  ו מכוחווכל תקנות שהותקנ  "(התקנות"     -)להלן    1988  -  חהתשמ"  -)עבודות בניה(  
העבו ביצוע  בעת  בתוקף  ששיהיו  וכפי  היום  בתוקף  כל דות  שהן  קביעת  אחר           ולמלא 

 הבטיחות.   נוגע לנושאב ק, פסיקה או דיןחקו
 

  ,הד, אינם נושאים באחריות המתחייבת מהפקוהו/או בא כוח  חברהלן, כי ה דוע לקב י    (ג)
הקבלן החובה לקיים צו על    כמו כן חלהנושא הבטיחות.  בדין  כל  מכוח    או/ות ו התקנ מ

בד עבודה  מפקחי  ע"י  הניתן  חומבטיחות,  או  ציוד  או  מכונות  של  בטיחות  רים בר 
סכנ שיפ   ה,המהווים  צו  העוב או  של  ורווחה  גהות  עור,  כנדרש  ארגון  דים,  חוק  פ"י 

ירה ומהווה הפרה ק, הנה עב אות החוהור  ילוי מ. אי  1954-  ג הפיקוח על העובדים, תשי" 
. למען הסר ספק, מובהר בזה, כי ה בות  חוזה זה לרשל   או    חברהתנאי החוזה לביצוע 

דה והאיכות, ללא כל , טיב העבויםך ורק לוחות זמנ (, יבדקו אה)כגון מפקחי  הבא כוח
וזה י החא תנבריות לנושא הבטיחות בביצוע הפרויקט, כפי שייקבע  יבות ו/או אחהתחי 

   לביצוע.
 

  פגיעה בציבור .   24
  

מתחייבבהק לזכות  כי    לן  יפריע  ולא  הציבור  בנוחיות  יפגע  לא  הפרויקט  השימוש  ביצוע 
דרך, בכביש,  אדם  כל  של  ל  המעבר  ובפרט  לצד  א  מדרכה,  כן  יפריע  כמו  שהוא.  כל  שלישי 

זמנית  תחייב הקבלן  מ ו/או דרך  צורך,  דת הבמי  –על חשבונו    –לדאוג להתקנה של מדרכה 
שו ל ולניקיון  הפרויקט  במקום  מהגי  דרכיניקוי  טף  ואבק,  אגרגטים  מכל  פסולת  שה   כל 

ועבודת מעבודתו  מעבודו  הקבלנים  הנובעת  להימנע  וכן  בשעותהאחרים,  רעשניות  יורה  ש  ת 
בהמפקח החברה  את  ישפה  הקבלן  שתחו.  סכום  נושאת  כל  היא  כי  שיקבע  כך  עקב  בו  ב 

 וע הפרויקט.  אי של ביצוצר לווהם תהם ששבאחריות למטרדים כל
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  ן למקום הפרויקטזיקינ   . 52
  

ע א(  ) מיתר התחייבויותיו  זה,  מבלי לגרוע  צו התחלת העבודהפ"י חוזה  ועד למתן    ממועד 
ק ה  תעודת לכל  עפ"י  שלמה  בפרויקט  בטע  להלןהאמור  זה  אחראי    ,חוזה  הקבלן  יהא 

עלי  ולהשגחה  הפרויקט  מקום  למב  .ולשמירת  מכלי  האמ גרוע  שמירה לליות  לרבות  ור 
ום הציוד, המתקנים והדברים האחרים שהובאו על ידי הקבלן למקים, חה על חומר והשג

על ידי החברה. בכל ע הפרויקט  צו הקבלן לצורכי ביביצוע הפרויקט או שהועמדו לרשות  
, ויקטרדן שנגרם ברשלנותו של הקבלן ו/או של הבאים מטעמו לפשל נזק או אבמקרה  

י ולהביא לידי כך שעם אפשרוא בהקדם האת הנזק על חשבונו הבלן לתקן  א על הקיה
 אים בכל פרטיו להוראות החוזה.  השלמתו יהא הפרויקט במצב תקין ומת

 
קט  )ב( סעיף  תחולנהן  הוראות  על    )א(  שנגרם  נזק  כל  על  תוגם  הקבלן  עבודות  ידי  כדי  ך 

הבדק ת בתקופת  ידו  על  שבוצעו  ובדק  ל  יקון  תעואחר  אף  השלמת  מתן  הפרויקט, דת 
 ה. אות חוזה זלהורבהתאם 

 
להלן יהיה  )ד(    ור בסעיף קטןידי סיכון מוסכם כאמ-)ג( בכל מקרה נזק לפרויקט שנגרם על

ת  וש ממנו לעשוי, אם ובמידה והמפקח ידר הקדם האפשרב  ן לתקן את הנזק, על הקבל
 כן, והוצאות התיקון יחולו על החברה.   

 
בחוזה "  )ד(  מוסכםסיכו זה  פירושו  ן  אויב  -"  פלישת  מד מלחמה,  פעולת  או  ינה  ,  אויבת 

 קרבות )בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו(.  
 

במפרטים    תוכניות אוב  בים סטטיסטיים ,ק שנגרם לעבודות כתוצאה מטעות בחישו)ה( נז
וטעות של המנהל או המפקח או אך ורק כתוצאה משימוש  ידי הוראות מאו במישרין על  

א החב  לש מי מט רה  בחלק  ו  בטרם  עמה  העבודות אף  תעוד מן  עבורו,   ת השניתנה  למה 
 דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם 

 
 נזיקין לגוף או לרכוש    .26

  
ה) אחראי א(  יהיה  או  ל  קבלן  נזק  ע  אבדן,כל  השתתפות  של  מצלרבות  במקרה  הפעלת  ית 

כדי או עקב   מטעמו תוך הבאים    ידי   ו עלא שייגרמו במישרין או בעקיפין על ידו ו/  ביטוח, 
ו/או הפרתו    ,לכך  בקשרפרויקט או  ביצוע ה או על ידי אחר אולם עקב רשלנות הקבלן 

משפטי כל שהוא,  וא או גוף  שהכושו של אדם כל  לגופו או לראיזה מהוראות חוזה זה,   
ומ מכלרבות  לגרוע  קבלי  מורשיו,  שלוחיו,  עובדיו,  עצמו,  הקבלן  האמור  לני  ב לליות 

והמשנ שלו  עובדיה,  עובדיהם,  ה  החברה,  מוושלוחי וכן  מן    ורשי ,  שהוא  כל  ג'  וצד 
אדם,הציבור כל  לפצות  מתחייב  הקבלן  כא  .  נזק  כל  בגין  החברה  את  וכן  מור  כאמור 

ו/או מי מטעמה  טר את החברה  דרישה ראשונה. הקבלן פו  מיד עם   -ם  מהשייגרם למי  
 . מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור

 
מב)ב לגרו(  האמולי  מן  )אע  קטן  בסעיף  לעיל  ומאחריור  ש(,  מתחייב  תו  כאמור,  הקבלן  ל 

ף קטן )א( למניעתם של נזק או אבדן כאמור בסעי  בזאת הקבלן לנקוט בכל אמצעי סביר
   .לעיל

 
  ידי הקבלן-רה על שיפוי החב .27

 

  חייב מת   הזלעיל או תקפה של כל הוראה אחרת בחוזה    26ראות סעיף  לי לגרוע מהובמ    (א)
בגין    או תחליט לשלמוויב  ה תחסכום שהחברת את החברה בגין כל  קבלן לשפו בזאת ה

תביעה   דרישה  כל  סואו  מכל  שהוא  שהיא  ג'  צד  כל  של  שהוא  הקבללג  עצמו  רבות  ן 
  שלוחיה ומורשיה ,החברה עובדי  ,בדיהםבלני המשנה שלו ועו ק ,יומורש , וחיושל ,עובדיו

גין כל וי, כאמור יהיה גם בהשיפ.  26  פי סעיףעל    להם  ישהקבלן אחראשעילתה בנזקים  ו
 המשפטיות והאחרות שנשאה בהן בקשר לדרישה האמורה.  צאותההו

 

בסע ע    (ב) כאמור  הקבלן,  ידי  על  ביטוח  אי   28יף  ריכת  את  נהדלהלן,  הקבלן    משחררת 
 ולהלן.ויותיו לעיל מאחריותו והתחייב 

 
כשלהו      (ג) תשלום  החברה  ע"י  בפי  -שולם  )סכאמור  דקה  תשלו  -לעיל  א(  כזה יחשב  ם 

המגיעה לחברה מאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה.   כחוב המשפטיות    בצרוף ההוצאות 
 קבלן. ל לום  המגיע ממנהא רשאית לקזז כל תשלום כאמור מכל תשהחברה תה
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הקבלן הוראה בלתי חוזרת לחברה לנכות מכל  ל נותן בזאת  מבלי לגרוע מן האמור לעי     (ד)
ממנו    זה  החוזעל פי    ל תשלום שיגיע לחברהכ   חוזהי הרה על פמהחבלו    ע תשלום שיגי

 בשל אי מילוי איזו מהתחייבויותיו כלפיו. 
 

כהקבל     (ה) על  החברה  את  לפצות  בזאת  מתחיייב  לה ן  שייגרם  נזק  לעבודוב  ל  ת   קשר 
מקצועי משגיאה  רשלכתוצאה  וגם/או  המקצועית ת  חובתו  במלוי  הזנחה  וגם/או  נות 

כתוצ משא וגם/או  ב  בחומרים מוש  ה  וגם/וגם/או  לקויים  כתוצאה  אביזרים    מטיבאו 
 מי שמטעמו.  ידו וגם/או ע"י כל-לקוי וגם/או כתוצאה נזקית שנגרמה על

 
חוזה זה   עד המוקנים לחברה על פי  כות ו/או סז  ה כדי לגרוע מכלאין בהוראות סעיף ז    (ו)

 ו על פי כל דין ו/א
 

  יטוחב .28
  

רת י ערך בחב ל דין, הקבלן מצהיר כ או לפי כחוזה זה  לפי  לן  ב מבלי לגרוע מאחריות הק    (א)
בהמשך )להלן: "ביטוח    טוח בעלת מוניטין פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורטיב

ל  רייה ו/או עיהחברה ו/או על הע או על  /על עצמו ו   גןיות"( על מנת לההעבודות הקבלנ
ו/או מפ  המנהל  מכוחם  הבאים  על  ו/או  המשנה  קבלני  אנעל  או    בדן,י  אחריות  נזק 

שוא חוזה זה במשך תקופת ביצוע העבודה ועד נדות יצוע העבוקשורים או הנובעים מבה
הב תקופת  אתום  יכלול  הקבלניות  העבודות  ביטוח  הדק.  הביטוח  פרקי  ורטים מפ ת 

 : להלן

 

פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך    ובדן או נזקאנזק רכוש:    –(  1רק )פ (1)
הב מבכול   טוח יתקופת  גם,  לגרוע ל  החומ  לי  האמור,  הציומכלליות  ד  רים, 

כיסוי יחול גם  תקנים וכל דבר אחר  שהובא לאתר העבודה לצורך העבודה. המוה
ו/או אחרים מטעמו, בין  ידי החברה  ל  שר נמסר לקבלן עעל רכוש במלוא ערכו א

 עבודה ובין שלא.ובא למקום ההש

)פ (2) חבות    –(  2רק  ג':  צד  כלפי  בגצד    לפיכ אחריות  פגיעהשלישי  נזק    ין  או  גופנית 
  2,000,000$  -תקופת הביצוע, בגבול אחריות שלא יפחת מ   במשךשייגרמו    לרכוש

גוף מפגיעת  בגין נזקי  ת  חול גם על תביעוהכיסוי יורחב ל   רוע ולתקופת הביטוח.לא
 ובה לבטחן וכן על תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. אשר  אין ח יכלי רכב מנוע 

הנגרמת באתר    תופנין פגיעה ג חבות כלפי עובדים בגי עבידים:  אחריות מ  –(  3)  קפר (3)
כדי ועקב ביצוע ה  יפחת  במשך תקופת הביצוע, תוך  עבודות, בגבול אחריות שלא 

 קופה. למקרה ולת ע,$ לתוב  1,000,000 -מ
 

 הביטוחים הבאים: וך הקבלן אתרכן יע   (ב)

פב (1) בגין  דין  פי  על  כנדרש  חובה  ע ג יטוח  גופנית  רכב,  הקב  יעה  בכלי  וכן  שימוש 
א  רכביטוח  בגין  שלוחריות  שלא    ש  לסך  עד  רכב  בכלי  השימוש  עקב  שלישי  צד 

 בגין נזק אחד.  80,000$ -יפחת מ 

שב (2) המוצר  אחריות  המביטוח  אחריות  לא  טח גבול  פיו  מסך    על  ,  500,000$יפחת 
כ  בעבודות,  בגין  כלשהו  פגם  עקב  להגרם  העלול  נזק  או  פגיעה  כל  ול  למשך  זאת 

אחר והתק קיימת  שבה  לפי  פה  זו  כיות  לפי  או  קיום    . דין  ל חוזה  בדבר  אישור 
מסי במועד   למפקח  יוגש  מוצר  אחריות  סעיף  ביטוח  לפי  העבודות  להלן    56רת 

 1 -י"א   פחבנסבנוסח הקבוע ויהיה 
 

 .חברהיהיה ה ( לעיל 1רה נזק המכוסה על פי סעיף )א( )במקהביטוח   יהמוטב לתגמול   (ג)
 
 יטוח בהתאם. רך תקופת הב משך העבודה, תוא תארכהשל  במקרה    (ד)
 
כיבכ    (ה) מוסכם  החוזה,  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  למילוי  מקרה    פוף  בקרות 

 וא חוזה זה,שניות לעבודות נבודות הקבלהע( של ביטוח  1ק )ביטוח, המבוטח על פי פר
הביט  חברה ה   תמתחייב  תגמולי  מתוך  כספים  לקבלן  יתקבלוו להעביר  אשר  על  ו בפ  ח 

)אם  המבטח  בג  מאת  שנגרםיתקבלו(  הנזק  ללקבל   ין  לשלמם  למבטח  להורות  או    ו ן 
 קבלן.מום האבדן או הנזק לעבודות על ידי הבמישרין עד לסכום  הדרוש לשם קי
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ח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את על פיו המבט  –ו תנאי מפורש  הקבלן יכללי  ביטוח    (ו)
לחד ו/או שלא  כןשהיקפם  אלא אם  הוד  ר מס  ם,  לחברה  בדואר רשהמבטח  על  עה  ום 

 יום מראש.  60כן  עשותל כוונתו 
 
פיו    (ז) על  מפורש  תנאי  יכללו  הקבלן  א  ביטוחי  ביטוח  לכל  ראשוניים  ביטוחים  חר  הינם 

 .הובתחברה או לטה  שנערך על ידי
 

הש    (ח) בביטוחמם  בסעיפיבוטח  המפורטים  הקבלן  דלעילי  לכלול  ם  יורחב  החב,  ה, ראת 
המאכן  ו  העירייה  ביטוחי  נהלת  יכללו.  ב  הקבלן  מפורש  ודסעיף  זכותו  בר  על  יתור 

( המבSUBROGATIONלתחלוף  מיחידי  יחיד  כל  נגד  וכל (  משפחותיהם,  בני  וטח, 
 ודה.בו, או הקשור לעבכתב לשפות ב שהמבוטח התחיי  אדם או גוף 

 
על מ,  זה  חוזהחברה במעמד חתימת  בלן מתחייב להמציא לידי ההק    (ט)   סמך אישור 

, העתקים חתומים של  הרישתד, וכן מיד עם  המצ"ב  י"אח  בנספוחיו כמפורט  טבי
בי  התאמה  אי  של  מקרה  בכל  הקבלן.  הקבלן  ביטוחי  ביטוחי  בהעתקי  האמור  ן 

י הביטוחים  לגרום לשינו  , מתחייב הקבלןחברהרישת הלדחוזה זה,  באמור  לבין ה
זה. חוזה  להוראות  להתאימם  מנת  על  במ  האמורים  בזה  אין    שפורמוסכם  כי 

בשינויים כדי להוות אישור בדבר    ו/או   ורים, בהמצאתםביטוחים האמבעריכת ה
להטיל   כדי  בכך  ואין  ההתאמתם  על  כלשהי  את   חברהאחריות  תצמצם    ולא 

   כל דין. יזה ו/או על פ  החוזעל פי  לן אחריותו של הקב
על  ה  (י) הנערכים  הביטוחים  כל  תנאי  את  לקיים  מתחייב  כ פ קבלן  זה.  חוזה  מי  חייב  ת ן 

 על פיהם.  חברהוש של זכויות הומימ לשם שמירה ברה חפעולה עם ההקבלן לשתף 
 

כדי לצמצם אתכ (יא) בו  ה   ל שינוי שיש  לידיעת  יובא  בכתב,   חברה היקף הכיסוי הביטוחי 
 מראש ובכתב.  ה רכפוף לאישוה ויהי

 
 פים אלה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה. וראות סעי ה (יב)

 
הוראות החוזה, פי    ללהתקשר בהם ע  ח, אשר עליון בכל חוזי הביטו ל הקבא התקשר  ל    (יג)

, לאחר תרשאיחברה  חוזי הביטוח, ה   או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות
ביטוח תחתיו ו/או לשלם   התקשר בחוזילר( ימים,  עש  .)  15ל  ש  לקבלן התראה  נהתשנ

ריבי דמים,  לרבות  ביטוח,  הצמדה,    תדמי  חולפ והפרשי  במקרהי  הביטוח.   שכזה,  זי 
קבלן. אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן  ותיו על האיחולו כל הוצ

   חבות כלשהי.רה חב רטות בסעיף זה, או כדי להטיל על ההמפו
 

 
 הפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. קרי החוזה ויה הינו מעז 28סעיף 

 
 

 די המפקח יפיקוח על  .  29
  

וע הפרויקט אלא אמצעי להבטיח כי  קח על ביצפקוח שניתנה למות הפיאין לראות בזכ     )א(        
ת  חייבויות ואחריולביו במלואו, ואין בה כדי לגרוע מהת הקבלן יקיים את החוזה בכל ש

ו/או להוס  הקבלן  כליכדי  זכויות  ליחסים  ף  מעבר  כלשהו,  ג'  לצד  ו/או  לקבלן  שהן 
 . 1974תשל"ד  בלנות,י חוק חוזה קפ -עלבלן  לקין מזמין עבודה ב משפטיים ש

 
 למילוי תנאי חוזה זה.  פיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה  ה  )ב(      

 
 חייבויות כלליותהת –פרק ד' 

 
 

  ותשלום אגרותלת רשיונות בהודעות, קמתן  . 30
  

הכרו  הקב ב  ךבכל  ימלא  הפרויקט,  אחרי  לביצוע  בקפדנות  על  ראותהון  החלות  דין    כל 
לביצוע  והרלב  ופרויקטהנטיות  הוראות  הוראות  ,  לרבות  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי 
 .מתן הודעותבדבר 

 
 



 

 ______________________ ן_________ בלחתימת הק

63 

   כיוב'זכויות פטנטים ו  .31
  

נזקי  הקבלן  כל  ו   מנע  עלימהחברה  אותה  היטל    פצה  הוצאה,  נזק,  הליך,  דרישה,  תביעה,  כל 
בגיעוררו כתוצאה מפתוכיו"ב שי דו  סמלי מסחר או  דגמים,זכויות פטנטים, מ עה  מות  זכויות 

-ונות או בחומרים שיסופקו עלבדבר השימוש. תוך כדי ביצוע הפרויקט, במתקני החברה, במכ
צורךידי הקב יהיה  א  יקט בקבלוביצוע הפרול   לן אם  כגון לצרכי  זכות הנאה  ו שימוש כלשהו 

כות האמורה  בלת הזה הקבלן אחראי לקיהי   -  או כל זכות דומה  חציבה או נטילת עפר או חול
 ום תמורתה אם יידרש.  ליה ולתשלעמב

 
  עתיקות .32

ה    (א) בפקודת  עתיקות  עתיקות כמשמעותן  בדבר  דין אחר  בכל  או  מזמן  עתיקות  שבתוקף 
חפצים  ן,לזמ כל  וכן  ערךשאחרים  בעלי  טבע   הם  אוצרות  או  ארכיאולוגי  או  גיאולוגי 

רות יקוט באמצעי זה בלן ינסי המדינה הם והקנכ  -ט  לו במקום הפרויקגאחרים אשר ית 
 א. ידי כל אדם שהו-ים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך עלמתאימ

הזמ    (ב) ולפני  החפץ  גילוי  לאחר  יודייד  ממקומו  למפקע  זתו  התגלהקבלן  על  ויפעל  יח  ת 
ה בקש את  לקיים  הקבלן  יתחייב  כן  המפקח.  הוראות  לפי  לכך  בדבר ור  הדין  ראות 

כולל יקותעת חשבונו  על  במידהחפירו  ,  גישוש  הצעדים ו  ויידרש,  ת  בכל  ינקוט 
ת לא תעכב את הבצוע ולא תגרום והאמצעים בכדי שמציאתם ומציאותם של העתיקו

 . רים בלוח הזמניםלפיגו
 

יש    (ג) לקבל לא  בטל  ןולמו  דמי  עקב  כל  בעבודות  שחל  עיכוב  בגין  כלשהו  פיצוי  ו/או  ה 
 זה.   סעיףב  ות עתיקות כאמוראהימצ

 
 ך או למתקניםים לדרתיקון נזק .33

 

  ת המערכות תחייב להימנע מלגרום כל נזק או קלקול לדרך או למתקנים, לרבוקבלן מה   (א)
ו, רויקט על ידפי ביצוע ה "(, תוך כדיםנ קהמת)להלן : "  קרקעיות-קרקעיות והעל-התת

 ם נזק כאמור. ר ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא שלא ייג

 

ל קבל ה    (ב) בלעדית  אחראי  הדרואיסוף  ן  המידע  ל  שכל  מנת  לדרך על  נזק  מגרימת  הימנע 
הרשויות  וני תכנון, תכניות וכל מידע אחר מן  ולמתקנים, לרבות, אך לא רק, בדיקת נת

גו וביצוע  כקשורים בתים אחרים הרמו/או  הדרך או המתקנים. העדר מידע מספק נון 
ש מאחריותו  יגרע  בכ  ללא  לנקוט  הדרושיאמצעל  הקבלן  הזהירות  למניי  הנזק ם  עת 

 .  זק או הקלקול כאמור בס"ק )ג( להלןנלעיל ומאחריותו לתקן את ה בס"ק )א(  כאמור
 

 ל, רשת מים, ימדרכה, שבביש, דרך,  לכקלקול  שייגרם   אחראי  שכל  נזק  או    בלן  קה    (ג)
להעברת   וצינורות  הטלפון  הטלגרף,  חשמל,  תעול,  כדביוב,  תוך  וכיו"ב  וע  ביצ  די לק 

ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, ו באקראי  מ או הקלקול נגרשהנזק  העבודות, בין  
  אונהל ושל כל אדם  ן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המ יתוקן על חשבונו הוא באופ 

בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב, על הטיפול    ח מכים לפקורשות המוס
ח הטלפשבתעול  הטלגרף,  דלקוצי  ון מל  להעברת  מו  נורות  ואו  אחרים  יו"ב כבילים 

   ר.כאמו
 

ביצוע  קבלןה    (ד) המתאימות  והרשויות  הגופים  עם  מראש  כולל    יתאם  ת  קבלעבודותיו 
ע ונתונים  לעילמפות  הנזכר  כל  )ב  ל  אישוו  ב(סעיף  יד  רכולל  על  המוסמך סופי  הגוף  י 

 ברשות המקומית או הממשלתית או הפרטית. 
 

 ועה תנרעות להפמניעת  .34
  

 ת כל פרויקט ארעי, לא תהיינה הדרכים יקט, לרבוו כדי ביצוע הפרשתוך  הקבלן אחראי   
   דרכים ב  ל התנועה הרגילהקט נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה עלמקום הפרוי  המובילות 

   תשל משאות מיוחדים יתקבל תחילה רשיון הדרוש לכך מהרשוורך הובלתם  צמורות ושלהא
יה והמשטרה ,  ע"י העירי תנועה מאושריםהסדרי האמצעים, לרבות: כל   טוויינק  המוסמכת

כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה   ה, בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובל 
 דרכים.  ל אפשר נזק הימנע ככל האמורות וים  עה הרגילה בדרכילתנו 

 
 
 



 

 ______________________ ן_________ בלחתימת הק

64 

 מיוחדים  תאמצעי הגנה להעברת משאו .35
  

לב צ יאם  יהא  החוזה  להור צוע  שהוא ך  כל  חפץ  עלול  במקום  עביר  נז  השההעברה  ק  לגרום 
באם   וכיו"ב  כבל  צינור,  טלפון,  חוט  חשמל,  חוט  גשר,  הגנה  לכביש,  באמצעי  ישתמשו  לא 

בכתב  יו  -מיוחדים   הקבלן  לפני  למדיע  על פקח,  ש  ההעברה  החפץ  ועל  פרטי  להעביר,  יש 
 תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. 

 
 האמורה.   לביצוע ההעברהל דין הדרושים על פי כ   וריםישקבלן ישיג כל הא ה

 
  ניקוי מקום הפרויקט .36

 
הח      עודפי  את  לזמן  מזמן  יסלק  עםהקבלן  מיד  הפרויקט.  ממקום  והאשפה  גמר    ומרים 

ינ את    קה הפרויקט  הפרוהקבלן  ממימקום  ויסלק  החומרים  קט  העבודה,  מתקני  כל  את  נו 
וימסור את מקוג ש ס  נים הארעיים מכלבהמיוחדים, האשפה והמ ויקט כשהוא  ום הפרהוא 

 מטרתו לשביעות רצונו של המפקח.  ומתאים ל ינק
מירה  ש  ין לרבות לענייןוי והסילוק דלעיל על פי הוראות כל דהקבלן יפעל בכל פעולות הניק

 ח יב'. בהתאם לנספ הכות הסביבעל אי
 

 עובדים -' הפרק 
 

  אספקת כח אדם על ידי הקבלן .37
 

, את ההשגחה  ע הפרויקטודם הדרוש לביצ כוח האל חשבונו הוא את  פק עלסהקבלן מתחייב  
 בכך.   עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך

 
  כח אדם ותנאי עבודה .38

 

להעס קה    (א) מתחייב  מ  יק בלן  ועובדים,  מטיב  אקצועיים  גבוהה  חרים,  ברמה  מעולה 
תו הפרויקט  ביצוע  לשם  הדרוש  לכ  ךובמספר  הנקוב  ובעבודה בחוזך  המועד  ה, 

או    צורך ברישום,  ועה יששלביצ מי  רשיון  דין, חייב הקבלן להעסיק רק  כל  לפי  היתר 
יות בעצמו  להן מתחייב הקבלן  ון או היתר כאמור, לפי הענין. כמו כ שרשום או בעל רשי

ת נ המוסמך יהיה במקום ביצוע הפרויקט בשעות העבודה על מ  כך שבא כוחולאו לדאוג  
 .  ןלו נמסרה לקבל תה כאיל הקבלן, יראו או חו ש כושהמפקח או בא 

 

אפל    (ב) או  המוסמך  כוחו  בא  את  הקבלן  יחליף  המפקח  מאת  בכתב  דרישה  מנהל  י  ת 
   ד.ם מתאימים לתפקיהעבודה, אם לדעת המפקח אין ה

 
הרשאים על פי כל דין לעסוק בביצוע הפרויקט, והקבלן    ורק עובדים  ך ן יעסיק אקבל ה    (ג)

ל י עבודה  שכר  על  בדים עושלם  ויק   בביצועידו  -שיועסקו  עיהפרויקט,  תנאי  בודה, ים 
לקבוע בכל דין או בכל בהתאם לחוזה הקיבוצי החל עליהם, אם חל עליהם, ובהתאם  

   ך.יות המוסמכות לכהוראה של הרשו 
 

בקבל ה    (ד) יחזיק  הפרויקטמן  במקום    קום  השוהים  העובדים  כל  כי  המעידים  אישורים 
בביצוע   טהפרויק כדין. מועסו  ועוסקים  ידו  על  זרים    העסקת  קים  או  / ועובדים 
נת ישראל  נאים מותנית בקבלתם מראש של כל האישורים הנדרשים על ידי מדיפלשתי

פי    עת מייד על  ל לחברה בכ אמור יוצגוכ הקבלן. אישורים  וכל רשות מוסמכת על ידה מן
 דרישה. 

 
עה    (ה) שהועסק  עובד  בעד  לשלם  מתחייב  הפר -לקבלן  בביצוע  לקרנות  קט,  ויידו  מסים 

ותו העובד על פי החוזה הקיבוצי החל עליו, אם בע לגבי אק אלי בשיעור שיוציס   חביטו
  י כל דין.  חל עליו, ועל פ

 
למלא  ה    (ו) מתחייב  חוק  קבלן  הוראות  הלאומהבאחר  מיטוח  )נוסח  התשכ"חשי    -  ולב( 

הבריאות    1968 חוק  פי  ועל  פיו  על  שהותקנו  ולהמציא  הוהתקנות  נהל  למממלכתי 
המוסד של  קילביטו   אישורים  כי  לאומי  התחייח  את  זה. ם  קטן  סעיף  לפי  יבויותיו 

תפרש כמטיל  ולא י  -חובות הקבלן ולא לגרוע מהן  הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על 
 ל ידי הקבלן.  המועסקים ע  םלפי האנשיעל החברה כ ת  חובו
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בטיחות  ה    (ז) תנאי  להבטיח  מתחייב  ברוקבלן  לשמירת  היא תנאים  ורווחתם ות  עובדים 
בכ דר דרוש  ובאין  חוקית,יחוק,  על   שה  שיידרש  חוק -כפי  במובן  העבודה  מפקחי  ידי 

 .  1954 -העבודה, תשי"ד ארגון הפקוח על 
 

דורי נוחיות ומקומות  הפרויקט סי  ע קים בביצובדים המועסעותחייב שיסודרו ל מהקבלן     (ח)
לשב הפרויקט  במקום  נאותים  המיאכילה  של  רצונו  מפקעות  יתוחזקח.  אלו  ו  קומות 

   ן נאות ושוטף.באופ
 

   ח אדםפנקסי כ .39

 

לשביה    (א) ינוהלו,  הפרויקט  ביצוע  שבמהלך  מתחייב  כח  קבלן  פנקסי  המפקח,  רצון  עות 
פר הימים בהם עבד כל עובד ומס  מקצועי שלו, סווגו הועיירשמו שמו, מקצאדם, בהם  

 . וכן שעות עבודתו ושכרו

 

לפי  יקבלן  ה    (ב) כוח האדםישה  דרמציא למפקח  ומית,  י ית השבועית וההחודש  את מצבת 
 .  תכלול גם חלוקת העובדים על פי מקצועם סיווגם ותחומי העסקתם אשר

 
 היעדר יחסי עובד ומעביד  .40
 

וא לבדו ישא באחריות לכל  לן עצמאי וה בלן הינו קרש, כי הקבפו ספקות מוצהר במ  למניעת
עובד של  הסוציאליות  )כגוןיהזכויות  אלה  מ כוני  -ם  לאיי  ובטוח  הכנסה  ת ס  שלומים  ומי, 

מ  לקרנות עפ"י  איגודים  החלות  החובות  ולכל  אחרים(  סוציאליים  ותשלומים  דין  קצועיים 
ו. כן  כלפי עובדי  ד ת על מעביו חבות אחרא   או מכח כל נוהג/קיבוצי רלוונטי ו   חוזהו/או מכח  

ומעבי עובד  יחסי  כל  קיימים  לא  כי  במפורש  ה   דמוצהר  וכל  קבלןה  לבין  חברהבין  עובדיו   ,
בבהמש העבודות,  תתף  אי וצוע  או  המזמין  במישרין  הנובעת  חובה  בכל  הנ"ל  כלפי  חייב  נו 

מיחס הבעקיפין  את  ישפה  הקבלן  ומעביד.  עובד  דרישת  חברהי  כל שוהרא  הלפי  בגין    נה 
 ידי כל פועל ו/או עובד כאמור.  גש כנגדה עלותביעה שת 

 
 

 ים ומלאכהרציוד, חומ –' ורק פ
 

  מתקנים וחומרים ציודת אספק .41

 

ומה    (א) מצהיר  בת קבלן  כי  לביצועו  חייב  הדרושים  והמתקנים  הכלים  הציוד,  כל  רשותו 
ולשביעות   ה,ויקט בהתאם לחוזפרויקט בקצב הדרוש להשלמת ביצוע הפר היעיל של ה 
המפק ולפחרצון  במקרה  ו/או  .  הציוד  המפקח,  של  והסופית  הבלעדית  דעתו  שיקול  י 

הקבלן    , יהיה עלטלביצוע הפרויקמתאים  מספיק ו/או אינו  ינו  א  כלים או חלק מהם ה
שיקול דעתו הבלעדי והסופי    להחליפו על חשבונו שלו, לשביעות רצונו של המפקח, לפי

תק שנקבעהובתוך  הזמן  המפק ע  ופת  ידי  ל ל  וזאת  נוסלח,  תמורה  שהיא א  כל  פת 
 מהקבוע בלוח הזמנים. 

 

להה    (ב) מתחייב  הבקבלן  אספקתם  את  הבניין  טפת  שוטיח  חומרי  שלאשל  כל    כך  יחול 
ה  בעיכו זה    פרויקט בביצוע  חוזה  להוראות  בהתאם  שייקבע  הזמנים  לוח  הכל   -לפי 

 להנחת דעתו של המפקח. 
 

ישת    (ג) המיוהקבלן  בחומרים  לביצוע  עד מש  בים  בההעבודות  לאמור  מיפרטים, תאם 
ובשאר מסמכי החוזה. בכתב הכמויות  למינ   בתוכניות,  יה יהכל החומרים  יו חדשים ם 

כפילדריש  ויתאימו של שנקבע בחו  ות התקנים  יותר מסוג אחד  זה. אם מצויים בתקן 
ר בע בחוזה סוג אח ים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקיתאימו החומר  –חומרים  

 המתאים.  מתוך התקן 
 

 והעבודה ובדיקות טיב החומרים .42

 

מה     (א) בחומרים  ורק  אך  ישתמש  ביותרמהקבלן  המשובח  והואבכמוו  ין  מספיקות    יות 
 העבודות תהיה בעלת רמה משובחת ביותר.   שה בביצועעב שהמלאכה שתימתחיי
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שלא     (ב) מתחייב  ש  הקבלן  בחומרים  אלא  העבודה  בביצוע  כשישתמש  ונמצאו  ם רינבדקו 
 קח. פעל ידי המ לתפקידם  

 
ם  תאימו בתכונותיהירים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  חומ    (ג)

יבים להתאימם לתקן אחר חי  -ראלי  שלגביהם תקן י  ה שאיןים האמורים ובמידלתקנ
כל החומרים שיגי ידי המפקח.  על  חייבים להיות עם תו תקן. בשיקבע  לבנין  מקום עו 

הישר בכ אלשהתקן  מבחין  שי  רמות  וב  למה  במפרטים חומרים,  אחרת  הוראה  העדר 
 .יותרב רמת התקן הגבוהה לובתוכניות, יתאימו החומרים 

 
מתחי     (ד) לספהקבלן  היב  לפי  ולבצע  המפקוק  והמלאכה  ראות  מהחומרים  דגימות  ח, 

יקותיהם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בד  שנעשתה, וכן את הכלים, כוח האדם
ם לבדיקת מעבדה מוכרת ומאושרת, ם של החומריתאו להעבר  וע העבודותיצבמקום ב

   הכל כפי שיורה המפקח.
 

בוצע ישירות  בדיקות, יהורם שיבצע את  לכל ג  נים או למעבדה אוהתק   וןהתשלום למכ     (ה)
 .הקבלן  ע"י 

 
יו"ב, העולים  שימוש בחומרים, אביזרים, מוצרים וכ  לא תינתן כל תוספת כספית עבור    (ו)

 או במפרט.  /ע בתכניות ו ו ו/או הקב  ם על הנדרשיבבט
 

בחומרים  יהקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע הפרו     (ז)  ונמצאו כשרים   בדקושנקט אלא 
 על ידי המפקח. פקידם  לת

 
אחריותו של  חומרים מסוימים על ידי החברה אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מ  סופקו    (ח)

 הקבלן לגבי טיב העבודה.  
 

רשאי    (ט) שהקבל  המנהל  ישתמש  הורות  העבודבלן  ידי  ביצוע  על  שיסופקו  בחומרים  ות 
 ן. בלומים המגיעים לקכהחברה ושתמורתם תנוכה מהס

 

במפורש      (י) החומ  שהחברה הותנה  את  לביצוערתספק  מקצתם,   ים  או  כולם  העבודות, 
 עליהם ההוראות כדלהלן: יחולו   -והחומרים סופקו בהתאם לכך

 
 ת;וצוע העבודאך ורק לבים בחומרים האמורי הקבלן ישתמש (1)

יהיה    -החומרים האמורים או חלק מהם למקום הפרויקט עם הבאת   (2) קבלן  הלא 
להוצי  מהם,    אותםא  רשאי  חלק  כל  אלא  ממקום  או  רשאהפרויקט,  קיבל  ות  ם 

 מוקדמת בכתב מאת המפקח;   

האמורי (3) שהחומרים  מתחייב  בחומריםהקבלן  יוחלפו  לא  מהם,  חלק  כל  או    ם 
  מאת המפקח;   קדמת בכתבבל רשות מוקיאחרים, אלא אם 

י (4) על  שסופקו  החומרים  את  לחברה  להחזיר  מתחייב  ושהקבלןדהקבלן  החברה    י 
 חומרים האמורים; ושארית מה  , וכן כל עודףעבודותתמש בהם לביצוע הא השל

 

אמור, חייב הקבלן לשלם מיד לחברה לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, כ (יא)
 ביום התשלום. מחירי השוק להל בהתאם על ידי המנ ע ורתם סכום שייקב תמ

 

 טיב החומרים והמלאכה    .43
 

ב .א ישתמש  המשח הקבלן  מהמין  ביוב ומרים  לאמורח  ובהתאם  בתכניות  במפרט  ותר  ים, 
הכמויבו ברכתב  תהיה  שתיעשה  שהמלאכה  מתחייב  הקבלן  מספיקות.  ובכמויות  מה  ות, 

 משובחת. 
 
קיימים  ח .ב שלגביהם  מכוןומרים  מטעם  הישרה   תקנים  תכונותיהי יתא  -אלי  תקנים  ם  מו 

הישרא התקנים  מכון  מטעם  תקן  בהעדר  האמורים.  בתכונו ללתקנים  יתאימו  הם  תיי 
 ימים.  תקנים הזרים המתאל

 

עבודה    בדיקת תהליך .ג קיימות  או  ואם  הזר,  לדרישות התקן  זר תבוצע בהתאם  לפי תקן 
 . חד ממסמכי החוזהלפי המצוין בא  -דרישות אלטרנטיביות בתקן 
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 מוצרים למיניהם שלא יתאימו לתקנים הנ"ל.  בחומרים וב וולא ישתמשלא יבואו  .ד

 

תינתן   .ה עכלא  כספית  תוספת  שיבול  אביר  בחומרים,  וכיו"בזרים,  מוש  העולים    ,מוצרים 
 טיבם על הנדרש ו/או הקבוע בתכניות ו/או במפרט.  ב

 

מתחי .ו בחהקבלן  אלא  הפרויקט  בביצוע  ישתמש  שלא  ונ יב  שנבדקו  כשרים מצומרים   או 
 ידי המפקח.   תפקידם עלל

 

כ .ז זו  עובדה  אין  החברה  ידי  על  מסוימים  חומרים  מאחשסופקו  גורעת  של ותו  רילעצמה 
 דה.  ב העבוהקבלן לגבי טי

 

על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה    חייב לספקת הקבלן מ .ח
הם  יוע בדיקותרושים לביצהדכל יתר האמצעים  שנעשתה וכן את כל הכלים, כוח האדם ו

 מפקח. ההעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה  לאו   הפרויקט

 

בדיהקבלת  מחשבונו  .ט דמי  יקוזזו  דגן  בקות  האימות  המופיעחשעור  החוזה.  וז  נתוני    בדף 
  עבדה כאמור ייחשבו רק סכומים שהוצאוכהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במ

א על  זו.  גם  ל ישיב הקב  האמור לעילף  למטרה  לחברה  סכומים העולים על הסך השווה  ן 
בעים מדמי  אלה נום סכומים עודפים ה באור חוזה מסך כל התמהלאחוז המופיע בדף נתוני  

 שנמצאו כבלתי מתאימות לשימוש בפרויקט. ת דגימות קבדי
 

   קדםאישור מו .44
 

לקבל את אישורו המוקדם של המהקבל הן ביחספקחן חייב  יש  החומרי  ותרקולמ  ,  בהם  ם 
כי בשום פנים    אולם מוסכם בזה במפורש,.  חומרים  םאות  לטיבוהן ביחס    דעתו להשתמשב

המקובאישן  אי אי  ר ור  לט משום  החומרים  שור  מאות ו המ יב  ו באים  מקור.  רשאי  ו  המפקח 
יד על  שאושר  ממקום  חומרים  משלוחי  דעתלפסול  שיקול  לפי  מתאימים,  הם  אין  אם  ו,  ו 

טיבם.  מכל  ח  מבחינת  לאומרים  י   הסוגים  על  של  יירכשו  מוקדם  באישור  אלא  הקבלן  די 
דרו  בהם  במקרים  ה  שהמפקח.  מעבדה,  י קבאישור  אילן  לקבל  חייב  מו היה  מן  שור  קדם 

   .המעבדה
 

 חלקי פרויקט שנועדו להיות מכוסיםבדיקת  .45

 

את ה    (א) למנוע  מתחייב  מ  קבלן  שהוא  כל  חלק  של  הסתרתו  או  נועד  ש הפרויקט,  כיסויו 
 .בכתב של המפקחללא הסכמתו   או מוסתר,יות מכוסה לה

 

ח     (ב) ב בכת  הקבלן למפקח  דיע  יוכוסה או מוסתר,  מלק מהפרויקט שנועד להיות  הושלם 
בלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את בדיקה והקלק האמור מוכן  החלש

 מהפרויקט לפני כיסויו או הסתרתו.  החלק האמור 
 

  של הפרויקט לפי הוראות המפקח   רים בכל חלקום ויעשה ח קדח קידוחיי  קבלן יחשוף,ה    (ג)
בחינתול בדיקתו,  מ  צורך  ולאחר  לשבייחז   כן ומדידתו  לתיקונו  רצירו  של עות  ונו 

הל  המפקח.  מילא  המפקח א  רשאי  זה  קטן  סעיף  לפי  המפקח  הוראות  אחר  קבלן 
ל חלק  לחשוף,  בכל  חורים  ולעשות  קידוחים  ולאחקדוח  הפרויקט  להחזירר  של  ו  מכן 

   .לתיקונו
 

  לן פרט אם קיים הקב  ות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק )ג( תחולנה על הקבלן,הוצא ה    (ד)
ס"את   לפי  )א(  התחייבותו  הוכי ק  של   ו שהמלאכהחוהבדיקות  רצונו  לשביעות  בוצעה 

 המפקח.  
 

ן  בלל סכום שיגיע לקזה על הקבלן, רשאית החברה לקזזן מכ   וצאות שחלות לפי סעיףה    (ה)
 גבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.  היה רשאית לתשהוא וכן בכל זמן 
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  ומלאכה פסולה פסוליםסילוק חומרים  .46
  

רשאי  א(   ) יהיה  מזמן    להורותהמפקח  לבצע  ללקבלן,  כדי  זמן  תוך  הקבלן,  של  חשבונו  על 
 מהלך העבודה :  

 
וראה  בה זמן אשר תצוין    ומרים שהם ממקום הפרויקט בתוך תקופתעל סילוק כל ח  .1

 חומרים מתאימים לתפקידם.  המפקח אין ה  קרה שלדעתבכל מ
 

סקה ומרים האמורים בפם החקוימים לתפקידם במאעל הבאת חומרים כשרים ומת .2
1.  

 

וה  על סילוקו, .3 ידי  הריסתו  על  של הפרויקט שבוצע  קמתו מחדש של חלק כל שהוא 
בח  בלתי  שימוש  במלאכה  או  מתאימים  בלתי  בניגוומרים  או  לתנאי  ד  מתאימה 

 ה. החוז
  

ה     )ב(  של  ס"ק  כוחו  לפי  בדיקה)מפקח  כל  אף  על  ועניין  דבר  לכל  יפה  ידי    א(  על  שנערכה 
 אכה האמורים.  מרים ולמלו שבוצע בקשר לחיניים על אף כל תשלום ב קח ומפה

 
ת  ת המפקח לפי ס"ק )א( תהא החברה רשאישעות אחר הוראו  48)ג(   לא מילא הקבלן תוך   

ישא בכל ההוצאות הכרוכות הקבלן  .  ורהקת  15%ספת  הקבלן ובתון  לבצעו על חשבו
בכל לקבלן מכל סכום שיגיע  כותןלנשאית לגבותן או רבביצוע ההוראות והחברה תהא 

 .שאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרתוכן תהא ר  זמן שהוא,
 
 
 

 פרויקטמהלך ביצוע ה –' זפרק 
 

 השלמתו ומועד  התחלת ביצוע הפרויקט .47

 
יה בביצוע  תח קבלן  ביל  שיקבע  תהפרויקט  ידי  אריך  בכתב    החברהעל  בהוראה  המפקח  או 

  ה יקט תוך התקופת הפרובקצב הדרוש להשלמצוע  ביבודה", וימשיך בעשיקרא "צו התחלת  
מפקח הוראה  דף ריכוז נתוני החוזה ובהתאם ללוח הזמנים פרט אם קיבל מאת השנקבעה ב

 . להלן 49ף לאמור בסעיף ובכפו  מפורשת בניגוד לכך
 

  הקבלן רויקט לרשותפקום הדת מהעמ .48
 

או הפרויקט,  בביצוע  להתחיל  ההוראה  מתן  ה  לפני  אותה  מתן  המנהל  יעמיד  אה,  ור בשעת 
תו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של הפרויקט  יקט או אוון את מקום הפרת הקבל לרשו

  לזמן חלקים ן  לרשות הקבלן מזמ ללוח הזמנים. לאחר מכן יעמיד המנהל  והמשכתה בהתאם  
או על פי    , הכל כפי שיידרש לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים,קום הפרויקטמנוספים מ

  סף שיוציא המפקח.ם נונילוח זמ 
 

  קטלמת הפרוישה או קיצור לה ארכ .49

 

הנ    (א) ידי המנהל פקודת שינויים או תכנית שינוי  על    מחייבת את ביצועה של עבודה יתנה 
לז בחשבון נוספת  שהובאה  קביעתל  ו  השל  צורך  א מ מועד  הפרויקט  את ת  המחייבת  ו 

ה חר קבלת בקשלא ו  א  ביוזמתוהמנהל,    ירשא  ו, ביטולו של חלק מהפרויקט או הפסקת
ב   הקבלן מן   שינוי  השלמת מלקבוע  הקבלן    ועד  ידי  על  שמולאו  ובתנאי  הפרויקט, 

 ד(. ) -)ג( ודרישות סעיפים קטנים 

 

המנהל    שלדעת נאים אחרים  ת ו על ידי  וח עליון א כ   הפרויקט על ידי  גרם עיכוב בביצוע נ    (ב)
ל הייתה  ולא  עליהם  שליטה  לקבלן  הייתה  א  ולא  למנוע  רשאי    -  וב  העיכ ת  אפשרות 

יצוע מהקבלן לקבוע שינוי במועד השלמת ת תקופת בכקבלת בקשת הארלאחר    המנהל
 )ה(. -)ג(,)ד( ו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים  הפרויקט ובתנאי שמולאו
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 הינם אלה:  למתן ארכההתנאים    (ג)
 

  ארוע הנסיבות ום  ימ יום    30תוך  קבלן בקש ארכה עקב כל סיבה שהיא כאמור  ה (1)
 . פרויקטלעיכוב בביצוע ה וגרמש

ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן הפרויקט,    ייב להביא חקבלן יהא  ה (2)
 וע הפרויקט. ות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצשהסיב

 

ר על השטחים המוחזקים וכן כי משרד העבודה  לעת מוטל סג  לכך שמעת  קבלן מודעה    (ד)
מדינ מספי מנהיג  צמצום  של  בישראלהעובר  ות  הזרים  אדים  על  הקבל.  אלה  כל    ןף 

כי שביתו  מצהיר  כי  בזה  מוסכם  לפרוייקט.  הדרוש  כ"א  את  להעמיד  ת  ביכולתו 
כל התפ  ומשליכהבמצב המדינה  תחות אחרת שנעוצבשטחים המוחזקים או סגר או   י 

מרון וחבל ושטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה ביהודה וש  על הקשר בין
ו הקא/עזה  לעובו  רשיונות  זרפאת  גירושדים  ו/או  זר  ים  כסיבה עובדים  יחשבו  לא  ים 

 למתן ארכה.  

 

ע  ים לעיכוב בביצוסגר או כל התפתחות אחרת כאמור גורמ/במידה ויתברר כי שביתות     (ה)
מת הקבל הפרויקט  שיהיה ןחייב  בלא  בכל   ,  לנקוט  כך,  בגין  תמורה  תוספת  לכל  זכאי 
הול הטרומדים לרשותו לנעהאמצעים ה  זו, לרבות    לוי תוח אדם שאינו  עסקת כשפעה 

 תחות מסוג זה.  בהתפ
 

ב די הביצוע של הפרויקט ע"י הודעה בכתאי לדחות לפי שיקול דעתו את מועהמנהל רש    (ו)
 ט על פי משך הזמן הנקוב בה. יצוע הפרויקב ר לארכה לתהיה אישו  זולקבלן ודחייה 

 
חברה עפ"י  ת של ה רוע מכל זכות אחרי לגבלם רשאי המנהל, מירג הקבלן מלוח הזמנח    (ז)

נים הדין, לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח זמ  זה ועפ"י  החוז
 חדש שיקבע על ידי המפקח.  

 
 עבודותביצוע הקצב  .50

 

זמ    (א) ביצוע הפרויקט איטי מדי בכדי להבטיח את קח בדעה שקצפן שהוא המאם בכל       ב 
הקבההשלמת   בזמן  האר למתולהש  ועפרויקט  תוך  או  שני,  להשלמתו  כה  יודיע    -תנה 

בכדי להבטיח קח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד על חשבונו באמצעים הדרושים  המפ
     ח עליהם למפק עמתו ויודי נקבעה להשלש מן או תוך הארכהאת השלמת הפרויקט תוך ז 

  .בכתב

 

לפי ס"ק  היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם  ה    (ב) בכדי   אינם(  א)קבלן       מספיקים 
הלהבט השלמת  את  בזמפיח  הקבוערויקט  שניתנה  להשלמתו  ן  הארכה  תוך  או   ,

כי  –להשלמתו   על  בפני התריע  ינקוט מייקבלן בכתב  ך   יש האמצעים ש ד בכל  והקבלן 
לרבות העסקת עובדים בשעות הפרויקט במועדו    הבטיח השלמת לעל מנת    ,לנקוט בהם
וב הקבלןמנוספות  ע"ח  לענייןעבוד.  שמרות  במשמרות  ל  ה  לי זה,  משמרת  ה.  לרבות 

פי דרישות   מתחייב להצטייד בכל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים בדין ועלהקבלן  
ד ינת כל הציו חחשבונו מבלהיערך על  ו  משמרות, כאמור,  הרשויות המוסמכות לביצוע 

 טיחות.  בוהאמצעים הנדרשים לכך לרבות תאורה מתאימה ואמצעי  
 

רשאית החברה לבצע את    -ב(  )"ק  ס תחייבותו לפי  אחר ה  שעות  48קבלן תוך  לא המיא  ל    (ג)
אחר   קבלן  ע"י  מקצתו,  או  כולו  הקבלן.  הפרויקט,  חשבון  על  אחרת.  דרך  בכל  או 

אית לגבות או לנכות את ברה תהיה רשחות בכך והצאות הכרוכהוהקבלן ישא בכל הו
בתוספת   האמורות.  כהוצאות   15  % ההוצאות  שיגשרדימ  שייחשבו  סכום  מכל  יע ות. 

יה רשאית לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף א. וכן תהולן בכל זמן שה לקב
תה זה  המתקקטן  בכל  להשתמש  מלאה  זכות  לחברה  שניה  והחומרים  אים מצנים 

 . הפרויקטבמקום 
 

יהיה  א    (ד) ביצוע  ם  קצב  את  להחיש  שהוא,  זמן  בכל  המפקח,  לדעת  כפי  הצורך  פרויקט 
ות כמיטב יכולתו  תחייב לעש מהקבלן והקבלן  תב אל  ה, יפנה המפקח בכתחילע  שנקב

המפקח,   ידי  על  כמבוקש  הפרויקט  ביצוע  כל להחשת  אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  וכן 
 ושיטות העבודה.  ימי העבודה  ת העבודה,בנוגע לשעוה ת המפקח לצורך זהוראו
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 ג(.  )ות ס"ק הוראה  ס"ק )ד(, תחולנ יא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפל    (ה)

 

ד(, לא יהיה רשאי הקבלן לתבוע  )  -סעיפים קטנים )ב( ובותו לפי  יהקבלן את התחיילא  מ    (ו)
 נוספות עקב מילוי התחייבותו זו.  הוצאות  

 
ווה למשך התקופה שבין המועד  ט בשיעור השקצוע הפרויו פיגר בביילקבלן יחשב כאה    (ז)

הנזכר האחר    שבו השלים הקבלן  מועדה  פי חוזה זה ובין  שנקבע להשלמת הפרויקט על
הפרוי  (ג)בס"ק   בתום  את  הפרויקט  את  השלים  לא  האחר  הקבלן  שאם  ובלבד  קט 

הש זה,תקופה  בחוזה  לקבלן  שהוקצבה  לתקופה  הקבלן    ווה  את  כאילו  הא יראו  חר 
 בלן.  קתקופה השווה לתקופה שהוקצבה לשם כך לרויקט בתום  פשלים את הה

 
 . ה זהוזי בחודויסי תומהיף זה הנה תנאי  עוראת סה

 
 ש על איחורים ים מראועבקיים מוסכמים ופיצו .51

  
ן כל  הקבלן עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין, בגימבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה כלפי      (א)

בביצ ל   ועאיחור  אבני העבודות  הקבועו   עומת  הזמנים  הדרך  בלוח  או  המאושר  ת 
ועים יים קבהקבלן לחברה פיצו שלם  י  ,"פיגור"(  -  הלןלבהשלמת ביצוען של העבודות )

בשיע   ומוערכים של  מראש  מ  יתר י)עש  0.10%ור  התמורההאחוז(  צמודי)כשה  ן   הא 
רויקט להשלמת הפ  בעהמועד הסופי שנקאיחור שבין  גין כל יום קאלנדארי של  למדד( ב

הפיגור    ה כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. למרות האמור לעיל, על  לק מהפרויקט ח או  
 . מן התמורה  0.2% של  ם נוסף בשיעור כל יו היה הפיצוי  בגיןם, ימיי  30על 

 

כל סכום הפיצויים הא    (ב) לנכות  )א( מכל סכום שיגיע  החברה תהא רשאית  מורים בס"ק 
מצעות חילוט ערכויות. ת, לרבות בארכל דרך אחו מהקבלן בות ן בכל עת או לגבלקבל

ניכויים או גב השלים  בלן מהתחייבותו לת הקא   יתם אינם פוטריםי תשלום הפיצויים, 
 בות אחרת לפי החוזה.  מכל התחיי  את הפרויקט או

 
ה    (ג) נתן  כולו  הפרויקט  השלמת  לפני  כלאם  חלק  לגבי  השלמה  תעודת  לקבלן  שהו  מנהל 

יופחת לגבי כל יום לאחר מתן    בחלק האמור,  או השתמש  זמין החזיקהממהעבודות, ו
ח האמורה,  ההשלמה  מהפיצויילתעודת  יחסי  מרהמוסם  ק  והקבועים  אש כמים 

 היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות כולו.  לפי הערך ,ורים בס"ק )א(האמ
 

זה  צול    (ד) סעיף  ביצוע"   " רכי  למשמע    -השלמת  הביצוע   תערב השלמת  קבלת  ודת  ות 
הרש   השלמה העבודות    בדברויות  ואישור   מחלקי  איזה  אם  גם  העבודות,  השלמת 

שני    אות להנחתנ כספי ותמריץ    אינטרסהאמורים משקפים    נסותהק   ושלם קודם לכן.ה
לע מוסכמת  הערכה  משקפים  והם  בפועל,  הבניה  לסיום  במועד הצדדים  הבניה  רך 

   חה. המקורי ובכל מועד נד
 

 כל סעד אחר.כות החברה לזי לגרוע מסעיף זה כד ב אין באמור
 

ו/אלהסרת      (ה) כי אין בקביעת  ו/או תב  ו ספק מודגש,  ו/יעבדרישת        או תשלום בכל דרך ת 
החברה,   ם דלעיל בכדי לפגוע בכל זאת ו/או סעד אחר של  ם המוסכמייהיא של הפיצויש

 . המוסכםי  ים משיעור הפיצוהחוזה ו/או דין, לתבוע פיצויים גבוהעל פי 
  

 ים.נ ן לא יקבל כל פיצוי כספי כלשהו בגין הקדמת לוחות הזמל ספק, הקבלכלמען הסר 
 

בכל מקרה  בזה כי    רים מוסכםויצוי בגין איח וגע לפע מהאמור לעיל בנ לגרוי  בנוסף ומבל (ו)
או לחילופין לא יבצע  להסכם זה ך ה'במסמשהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות 

לה  מהפעולות  לפין  אחת  זה    התחייב  המתחייבת  אהסכם  על  ו  החל  דין  כל  מהוראות 
י  בפיצו  את החברההקבלן  ה  יפצ  ם,לי המקצוע הטובילביצוע העבודות או לחילופין מכ

    .במסמך ה'שט בטבלה ר מוסכם, כמפו
יצוי מצטבר רצף אירועים יהיה הפ  בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגיןמובהר כי  

בטב  אם.בהת ה'(  לה הסכומים  צמו  )מסמך  המחד יהיו  למדד  ממועד  ים  לצרכן  ירים 
 חתימת ההסכם ואילך. 

רשאי את סכומי    תהחברה תהא  מהתמורה    יצויהפ לקזז  לקבלן  שתגיע  המוסכם 
  רך העומדת לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית. יבו בכל די ו/או לח
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 דההפסקת עבו .52
 

הפרויק    (א) ביצוע  את  יפסיק  מקצתהקבלן  או  כולו  מסוי  ו, ט,  לצמילזמן  או  לפי  ת ם  ות 
בהורהורא שיצוינו  ולתקופה  לתנאים  בהתאם  המפקח  מאת  בכתב  יחדשו א ה  ולא  ה 
ניא  אלא המפקחם  ע"י  לו  כך  הוראה  תנה  על  יהיהה  .בכתב  את   קבלן  לחדש  מחויב 

החברה,   דרישת  לפי  הפרויקט  תוך  ביצוע  הורא   7והכל  מתן  מיום  חידוש, ימים  ת 
 . כאמור

 

ביצוע    (ב) כוה  הופסק  מקצפרויקט,  או  ס"ק  תלו  לפי  באמצעים  ו,  הקבלן  ינקוט  )א(, 
 ח. מפקהי י שיאושרו על יד פ, כלהבטחת הפרויקט ולהגנתו

 
כולו אווע הפר הפסקת ביצ     (ג) יום לא תזכה את הקבלן    30ופה של עד  מקצתו לתק  ויקט, 

ו/א פיצוי  בכל  מקרה  כוח  בשום  ציוד,  בטלת  בגין  לרבות  תשלום  ניהול  ו  ו/או  אדם 
 "מכסת הימים המותרת"(.   –ן זמנים )להל  תארכת לוחומשך ו/או המת

 
ביצ    (ד) זמני  באופן  הפרויק   חלקע  והופסק  המו  מעברט  מן  הימים  בילמכסת  וזמת תרת 

רשאי להפנות את הקבלן לביצוע חלק אחר של הפרויקט והקבלן  יה המפקח  ההחברה, י 
זמנים ח את לוח הפקרה כזה יאריך המייב לפעול בהתאם להוראות המפקח. במקמתח
כפובתק נוספת  כיפה  מודגש  הסר ספק  למען  הבלעדי.  דעתו  לשיקול  מעבר   י שתידרש 

ום ו/או פיצוי  ה לכל תשלזזכאי במקרה כ  א יהיהם כאמור, הקבלן לזמניה  להארכת לוח
אדם ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת בגין הפסקה כאמור לרבות בגין בטלת ציוד, כוח  

 ו/או דרישה לעניין זה.  ו/או תביעה  ל כל טענה ותר מראש עמוחות זמנים והוא לו
 

ביצוע      (ה) זמני  באופן  ה וזבי  כולו,פרויקט  ההופסק  ונגרמו  מת  הושל  בחברה  צאות  כך, 
ה  אלה  ולקבלן,  תשלום צאות  לבקש  רשאי  יהיה  לא  שהקבלן  ובלבד  החברה  על  יוטלו 

תוךהוצאו אם,  אלא  כאמור  קב  30  ת  מיום  המפקחיום  הוראות  ההפסקה ב  לת    דבר 
ר  וע יעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל. ש ן למפקח הוד תנהזמנית  

ל מהקבלן  קיבלאחר שו, בכפוף  62יף  ור בסעעל פי האמהמפקח    ידי  עלקבע  יההוצאות  
ו ו/או חשבוניות ו/או ראיה מספקת אחרת עליהן  לקבלן להשמיע לאחר שינתן  קבלות 

 טענותיו. 
    

צמיתות או לתקופה מסוימת, על ידי  או חלקו, ל  וכולרויקט  ביצוע הפ ק  פסוהמודגש:      ( ו)
ו/אבהחברה   מעשה  הקבלן  ושל  של  שנגרמתחול  -  מחדל  ההוצאות  לקבלנה  עקב ן  ו 

וזאת מבלי    ילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלןתוך כדי מ  ההפסקה, בלבד, 
 תאו הוראו/י כל דין ופ  ה כלפי הקבלן עלרוע מכל זכות שתעמוד במקרה כזה לחברלג

 זה. חוזה
 

וזה, ת הח ימצמיתות, אחרי חתלעוד מודגש: הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו,      ( ז)
תן צו התחלת עבודה, אך הקבלן טרם אחרי שני   והתחלת עבודה אתן צו  אך לפני שני

 לא ישולם לקבלן כל פיצוי.  החל בביצוע העבודות בפועל,
 

הפרויקטהופס    (ח) ביצוע  מק,  ק  או  שנותתלצמיצתו,  כולו  אחרי  צו  ,  החברה  ידי  על  יתן 
החברה קבלן זכאי לקבל מיה היה  , בפועלהפרויקט  התחלת עבודה, והקבלן החל בביצוע 

ביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה. הקבלן יהיה רשאי  העבודה ש   ר את התמורה עבו
חלט של ק סופי ומולו ק )ט(, וזאת לסיפיצויים בסך שלא יעלה על המוגדר בס"לתבוע   

ותיו והפסד אין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצתביעותיו בג   כל
בכיםרווח   ,( בס"ק  לאמור  לצפוף  ערךי(.  קביעת  שב   ורך  ידי  העבודה  על  בפועל  וצעה 

 ט כולו או חלק ממנו, שהקמתו הופסקה,עשנה מדידות סופיות לגבי הפרויקית   הקבלן,
לפי העניין ב יימ  7תוך    לכל המאוחר  ,הכל  ניתנה הודעה בכתב, כאמור, ם מהתאריך  ו 

 . לקבלן
 

ירי  חבמ   25%-שווה לסכום היופחת מן התמורה  ור,  אמובה הפיצויים, כג לצורך חישוב      (ט)
ההיחיד במחירי  בפועל  שבוצעה  העבודה  לערך  השווה  סכום  יופחת  וכן  יחידה. ה, 

ב תוכפל  הסכום  2.5%-והיתרה  הפי.  שהוא  הצו המתקבל  המוסכם  לקבלי  בגין    ן מגיע 
מדד בחודש שקדם ההעבודה, יעודכן בהתאם להפרש שבין המדד היסודי לבין    הפסקת

 .  בו הופסקה העבודהודש לח
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ס"הפ לפי  ישאו    ק יצויים  הנקוב זה  למועד  ועד  העבודה  הפסקת  מיום  פיגורים  ריבית 
)יא( ביצוע  בס"ק  כי  בזה  מוצהר  ספק,  למניעת  של.   בשיעור  או  מהיקפו    75%  החוזה 

 ן זכות קבלת פיצויים כלשהם.  א יקנה לקבלליותר, 
 

   X:ה כ תמורה לפי חוז"נוסחת החישוב תהא: סה
   Y :ה עבור עבודות שבוצעו ורסה"כ תמ                                       

   P:פיצוי                                       
         P=(75%X-Y)*2.5%     

 
 

    (י)

מרו (1) את  החצ אים  הסכום  ס"ק  ית  לפי  הוצאות  )מתקבל  בגין  הקבלן  כשיפוי  ט( 
פרט  רווחים,  ל הפסד  בודה, כולת העסקפמיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מה

ה המתקלהוצאות  כמקמת  בגין  נים  הקבלן  כשיפוי  הסכום  ומחצית  להלן,  פורט 
ופיר  והקמה  גישה  דרכי  הכנת  העזר,  מתקני  של  יוכיחוק  אם  כי ה  כיו"ב.    קבלן, 

בסה )הקמוצאותיו  אלה  כאמור,    תעיפים  הסכום  מחצית  על  עולות  המתקנים(, 
הסכו  מחצית  לקבלן  יבנוסו  םישולם  כך  על  לף  תשלומישולמו  עבורו  נוספים    ת 

נ"ל, דרכי  ל: עבודות העזר, גדרות, מפעלי ייצור, לרבות היסודות לירוק שהקמה ופ 
אח ומערכות  מים  קוי  עבודות  גישה,  וכן  עזושרות  "המר  ירותי  תקנים"(,  )להלן: 

ב הקימם  תהכל  הקבלן  ובתנאי  הכמויות  בכתב  פורטו  לא  אלה  שמתקנים  נאי 
 וזה זה.  על פי חהעבודות  יצועב ךלצור

הוצאוהוכיח הקבלן   (2) זכאי להחזר הוצאותיו הישירות  תיו כאאת  יהיה  לעיל,  מור 
  ל החוזה.ש  מתך ההיקף הכוללרך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה  בפועל בע

אלה  ה פיגוצאות  ריבית  הנקוב  וישאו  למועד  ועד  המתקנים  ביצוע  מתאריך  רים 
 בס"ק )יא(.  

 

  (יא)

עיגיע ש  םהסכומי (1) לקבלן  ס"ו  פי  )ל  )ח(,  לעיל,  ק  )י(  לט(  בישולמו  לכך  קבלן  כפוף 
מ יאוחר  לא  סופי  חשבון  הפ  60-שיגיש  מיום  ס'  יום  והוראות  העבודה,    71סקת 

 האמורים.   ום הסכומיםשל גם על ת  ם,שינויים המחייבייחולו, ב

)  שהגי (2) בפיסקה  הנקובה  התקופה  בתוך  הסופי  החשבון  את  ישאו  1הקבלן   ,)
ההוציים  צו יהפ כאמו/או  בסאות  ריביק  "ור  )י(  פיגורי)ט(,  מיוםת  הפסקת    ם 

 העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי.  
 
 

 פקת מים ו/או חשמל סבא הפסקות .53
 

ונ    (א) אספקבמידה  לקבלן  לצורת  דרשת  הפרוך  מים  הביצוע  על  יהיה  להכין  קיקט,  בלן 
הפ תהיה  בהם  המקרים  עבור  למים,  רזרביים  מכלים  המים. באס  עה רבפרויקט   פקת 

גובהםהמכלים,  מיקום   לצורכי  יחושב  ותכולתם   וגודלם,  מים  לספק  שיוכלו  כך  ו 
 רויקט לכל זמן שיידרש.  העבודה והשימוש במקום הפ

ת ראש העין ,  יח' הגביה בעירי באמצעות מ יםושא מד מ נ  על הקבלן להסדירבכול מקרה    (ב)
 הסדרת מד מים יהווה תנאי לתשלום חשבונות הקבלן  

 

ן, על חשבונו במקום  ן להכי על הקבל  רת חשמל, יהיהעלים בעזקבלן פווציודי ה   מידהב    (ג)
למקרה   ספק זרם מתאים להפעלת כל הציוד הנ"לביצוע הפרויקט, גנרטור אשר יוכל ל 

 כללית.  ה  שמל ברשתח  של הפסקת
 
   ונותפום ושטהמי ת ,שמיםגני פב הגנה.  45
 

להגנ הדרושים  האמצעים  בכל  ינקוט  וההציוד,  הפרויקט,  זור  א  תהקבלן  חומרים  הכלים 
י תהום,  ל האמצעים הדרושים להגנת שטח עבודתו בפני מי גשמים ומוכן בכלהקמתו    שהובאו

 .  הואו וזמתו ועל חשבונהקבלן ינקוט באמצעים אלה בי
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   ניהול מתמשך / פרויקטהביצוע זמני  . 55
 

 . ל דיןפי כל  עעות העבודה וימי העבודה במקום הפרויקט יהיו ש  . (א)

יעשות, מטבע הדברים, ללא  יכה להבודה שצרא( חלות על ע)אות ס"ק  ין הורא   (ב)
או   רצופות,  במשמרות  או  נמנעת  הפסק  ובלתי  הכרחית  שהיא  עבודה  כל 

רכול או  נפש  לביטחש  הצלת  ו  וןאו  הפרוי/הפרויקט  מקום  ואולם    -ט  קאו 
סיבות  ל הנכ  לבמקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח מראש ע

 . פורשבודה במ שבע

 ניין של ניהול מתמשך מכל סיבה שהיא . חוזה עחול על הבכל מקרה לא י    (ג)
 
 

 
 

 םקוניבדק ותי  ,למהשה –פרק ח' 
  

 לפרויקט  השלמהת ודתע .56
 

עבודושה    (א) ח ת  למה  או  ממנה  הקבלן  והמפקח    ע יודי  -לק  בכתב  למפקח  הקבלן  כך  על 
תוך  יתחיל   הפרויקט  ההו  מיום   םיו  15בבדיקת  לביצו תנדעה.  קבלת  הבדיקה  אי  ע 

כל   א שהקבלן יסייע לחברה ולכל אדם מטעמה ככל שדרוש לקבלתזה  הור בסעיף כאמו
וך  ת הבדיקה ת א   קח ישליםמפה שלמת הפרויקט.  אישורי הרשויות המוסמכות בדבר ה

מפקח את הפרויקט עומד בתנאי החוזה ומשביע רצונם ה  מצא  שהחל בה.  יום מיום  30
איית נו בכתב  ן  מהנדשור  רשל  העיר  להשלמס  העין  העבודואש  לשבית  רצונו  ת  עות 

 ' טח  ספכנודת השלמה בנוסח המצורף  לקבלן תעהמפקח  ייתן    -וקבלתן על ידי העיריה
ימסור לקבלן רשימת   הבדיקה ואם לא, עם תום  "(  מהעודת השל"ת   –)להלן  וזה זה  לח

תוך לבצעם  חייב  והקבלן  לדעתו  הדרושים  לכ  קופההת  תיקונים  ידשתקבע  על  י  ך 
ה  המפקח. השלמת  תעודת  ואישורתיקונים  לאחר  תינתן  המפקח  ידי  על  השלמה  הם 

גם לפני  ה  קבלן תעודת השלממנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לואולם, ה  לפרויקט.
 ות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה.  דים ו/או את עבוצוע התיקונבי

 

ביצע הקבלן את התיקו    (ב) יהיה המ בע לכך הקופה שקור תוך התכאמ   יםנלא  נהל  מפקח, 
תנכה הוצאות  בעצמו או בכל דרך שימצא לנכון על חשבון הקבלן והחברה  לבצעם  רשאי

או    יגיע לקבלןש  מכל סכוםת  להוצאות משרדיו  כתמורה   15%אלה בתוספת   בכל עת  
הערבויות.  בתג חילוט  לרבות  לה  שתיראה  דרך  בכל  מהקבלן  אותן  הכה    חיר תנאי 

השלמהלתע מלאה  חלקית    ודת  שלאו  מסירה  ולגורמילמתכנ  העבודות  הינו  ם נים 
 כל דרישותיהם.  , לרבות מילויראש העיןיריית המוסמכים בע

 

גם אם   טלהשתמש בפרויק  החזיק ו/אול  של החברהה  )א( גורע מזכות  אין האמור בס"ק    (ג)
ניתנ  ולא  ההשלמה  ו/או  התיקונים  עבודות  בפרויקט  בוצעו  השלמה,   עודת ת   הטרם 

למה תוך התקופה שנקבעה לכך על  ות ההש או עבוד / את התיקונים ויב לבצע  הקבלן חו
 .   ניןשדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות הע  הזמנים ובלבד  ידי המפקח

 
לעה  חברה    (ד) הזכותצמשומרת  את  לקבלן    ה  אותם  א להכתיב  השונים  הפרויקט  קטעי  ת 

ית  איצטרך הקבלן להשלים תחילה. מוסכם בז זו של  , שפעולדי הצדדיםעל  החברה ה 
 קבלן לגבי תקופת הבדק.  ו של המחובותי  לא תגרע

 
הקבה    (ה) מן  לדרוש  רשאית  שימסור  חברה  מוגדר    –לן  זמן  ו/או  לשמוש    –תוך  החברה 

חל  –  יההעיר וק  כל  מומהעבודות  לפני  אף  הזמנים עזאת  לוח  פי  על  העבודות  סיום  ד 
   הענין. יבותנסבובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה 

 
תנ לפ    (ו) קבלת  וי  ההשלמה  לקעודת  יכתנאי  למפקח,  בלתה  הקבלן  , עותקים  .במסור 

עדות   הפרויקט,  (  AS MADE)תכניות  חלקי  כל  של  גבי  ה  .בוממוחשבות  על  עתקים 
על פי מפרט שכבות של החברה ובתאום עם   כי כל השרטוטיםטור מודגש  ליתק יוגשו 

ל פי מפרט רטוטים לא עהשהקבלן יגיש את  ו דה  . במיס החברהדו/או מהנ  מודד החברה
מחירון    ל החברה הוא יחויב בהתאם לשעות העבודה של מודד החברה )על פיות שהשכב

של    לפורמט השכבות   שנה להעברהדרשעות משרד( שתי-משרד השיכון לעבודות מדידה  
 החברה.  
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  בדק , ערבות בדק ואחריות. 57
 

ה אחרת שנקבעה  שים או תקופודח  12תקופה של    :שהוופת הבדק פיר קלצורך החוזה, ת    (א)
המאוחר.  במפר לפי  והכל  דין,  כל  פי  על  או  המיוחדים  בתנאים  או  של טים  מניינה 

גבי  ל ל תעודת השלמה או במקרה שה השלמ המתן תעודת  תקופת הבדק יתחיל מתאריך 
הפרויקט   של  שונים  לגבי  -חלקים  האמורות  התעודות  מתן  החלקים   מתאריכי 

שנים מתום תקופת    שלושבמניינה    תהיה  ופת האחריותתקלמען הסר ספק      ם.יהאמור
  הבדק המוגדרת בחוזה זה.  

 

בפרו נ    (ב) הבתהווה  תקופת  תוך  ממנו,  חלק  בכל  או  קלקויקט,  או  נזק  לדעת  ל  דק,  אשר 
כתוצ  מפקחה סיבה א נגרם  מכל  או  פגומים,  בחומרים  שימוש  או  לקויה  מעבודה  ה 

ב ראחרת הקשו תלויה  או  בפרויקט שביצןבלקה  בחומרים  ע  ,  חייב הקאו  בלן  שסיפק, 
ה דרישת  לפי  הכל  כאמור,  קלקול  או  נזק  כל  מחדש  לבנות  או  ולשביעות  לתקן  מפקח 

ובתו ה לכך המועד שייקבע  רצונו של המפקח,  ידי  על  ובלבד שדך  ישה כאמור  רמפקח, 
יאוחר   לקבלן לא  ;    3  -מתימסר  הדין לגביה חודשים מתום תקופת הבדק  או    קנז  וא 

שנתה תקופתווקלקול  תוך  תיקו  ה  בכל  שבהבדק  שביל  ן  מדרכה,  דרך,  לכביש,  וצע  
המפקח לדעת  נגרם,  ואשר  בחווכיו"ב  שימוש  או  לקויה  מעבודה  כתוצאה  מרים , 

 . פגומים

 

לגרוע מהאמור בס"ק  כב( דלעיל  )קטן  ין בסעיף  א    (ג) ו/או    59די  כפי  מ)ב(  תקופות הבדק 
 ארוכה מביניהן. הי פל   אות כל דיןרשקבועות בהו

 
במילויוצאות  הה    (ד) קטנים  התח   הכרוכות  סעיפים  לפי  הקבלן  ו)ייבות  על  יחולו    )ג(  -ב( 

קיים ית החברה לשאדק או תיקונים ריה והקבלן לא יקיים את התחייבותו לבהקבלן. ה
 באמצעות אחרים על חשבון הקבלן.  עיריהתה ל ו את התחייב

 
שהוסמך לכך  ביחד עם מי  ר  ן לבצע סקלהקב  בייח מת הפרויקט  לשחודשים מה  12בתום      (ה)

זמן שיקבע "( לאיתור ליקויים ותיקונם בתוך פרק המוסמךה המפקח )להלן : "ידי  על  
 קבלן.  שבונו של הח  תיקונים יהיו עלהמוסמך ולשביעות רצונו. ה 

 
ביצוע  תלהבטח  (ו) העבוד   ןטיב  הקב  ותשל  ימציא   הבדק,  בתקופת  תיקונים  ן  לוביצוע 

הפ ל  ך בסמוחברה  ל ביצוע  תום  החשבון   וכתנאיות  וד עבני  ולהחזרת   פי הסו  לתשלום 
הביצוע בנקאית,  ערבות  יש  ערבות  בנק  של  "( הבדק  ערבות"-)להלןראלי  אוטונומית 
י לכל עבודה שבוצעה פ כום החשבון הסושב על פי סחומהתמורה שת  %5   בשיעור של

תהיה  הבדק  ערבות  מע"מ.  בתוספת  הקבלן,  ידי  המצוי    על  ז'פנסבבנוסח  ערבות    .ח 
 .  החברה   ת תינתן לטוב דקהב

 

למדד   הבדק   ערבות (ז) צמודה  בס   תהיה  על  החוזה  נתוני  ריכוז  בדף  המדד כהגדרתו  יס 
)ד(   71כפוף לאמור בסעיף  ן, בזמבלת  הגללא  ,  'זבנספח  שנוסח  , ובהיסודי כהגדרתו שם

 .  דלהלן

הערבות    ( )י  –)ב(    9סעיף  הוראות      (ח) בשייחלגבי  המולו,  עלויבח נויים  גם  ל  ים  פי  ערבות 
 זה.   ףסעי

תו    (ט) וכנגד מילוי דרישות נספח הבדערבות הבדק  ק חזר לקבלן בתום כל תקופות הבדק 
ערב בהחזר  אין  הטכני.  הבשבמפרט  מדות  לשחררו  כדי  בתקופת   ותיווי חייב הת ק 

 האחריות ו/או לגרוע מהן. 

 

 הוזת סיום החודתע .58

הבדק  בתום    (א) ה  תקופת  הא של  שבעבודה  ידי    צעהוחרונה  מכעל  החוהקבלן  זה  וח 
  'ינספח    "( )ראה וזהחהעודת סיום  תלהלן : ") ל לקבלן תעודה  , ימסור המנהובתקופתו

בוצע  -וזה(  לח הפרויקט  כי  לחוזה,לוהוש  המפרשת  בהתאם  כ ו  ם  הבדקעבודל  כי   ות 
   המלאה של המנהל.  והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו
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תעודסמ    (ב) החוזהסי   תירת  א  ום  פו לקבלן  מהתחייבות  ינה  הקבלן  את  הנובעת  טרת 
 עודה האמורה.  מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת הת

 
 ם היבותירת סיקפגמים וח .59

 

פגנ    (א) בז יקבפרו ם  תגלה  סיבת  ט  שיחקור אחר  לדרוש מהקבלן  רשאי המפקח  ביצועו,  מן 
ן אחראי  ן הקבלכזה שאי  היה פגם  קח.פל ידי המשתאושר עיתקנו לפי שיטה  ש הפגם ו

י החוזה,  לפי  שהקבלן  לו  כזה  פגם  היה   ; החברה  על  והתיקון  החקירה  הוצאות  חולו 
בלן חייב לתקן  א הקיהוכן  ,  חקירה על הקבלןהצאות  יחולו הו  -אחראי לו לפי החוזה  

  ב קבלן חיין יהיה האינו ניתן לתיקו  על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם
 רה.ויים לחבשלום פיצ בת

 

בחוזה ב    (ב) האמור  לכל  תוך    נוסף  בפרויקט  פגם  שנתגלה  מקום  גמר   7זה,  אחר  שנים 
ב  חיי  לןהקב  יהתנאי החוזה, יהל התאם  ק, הנובע מביצוע הפרויקט שלא בתקופת הבד

הקבלן    יתן לתיקון יהיהנלתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו  
 .חברהיצויים לם פ וייב בתשלח

 
 )ב(  52 –)ב( ו 57, 59לפי סעיפים קבלן י מילוי התחייבות הא.   06
  

ה אחרי  הקבלן  ימלא  לא  לפי  אם  מתחייבויותיו  ו  57,  59  סעיפים איזה  זאת  ו  )ב(  52  –)ב( 
שלא של  חר  בכתב  מוקדמת  הודעה  לו  אתיום,    14ניתנה  לבצע  החברה  העבודות    רשאית 

בלן  צאות האמורות חלות על הקה שההות, ובמיד דרך אחר  בכל  קבלן אחרעל ידי    האמורות
שיחשבו    15%וספת של  תהא החברה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בת 

מש שיגי  ,רדיותכהוצאות  סכום  רשאית  בכל  ן  לקבל ע  מכל  החברה  תהא  וכן  שהוא  זמן 
 . יותלוט ערבובות באופן של חירלגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת ל

 
 
 

 הפחתותספות וויים, תושינ –' טרק פ
 

    שינויים  61

ות בכל עת על  מפקח רשאי להור , ה  מנכ"ל חכ"לובכתב של  מראש  בכפוף לאישור      (א)
צ  לרבות  שינוי  סגנונו,  ורתו, כל  מתאריו  סוג  ו,יכות א   אופיו,  היקפו,  כמותו,  גודלו,  ו, 

אחר   ייב למלא מתח   ן והקבלןמצא לנכומנו, הכל כפי שימוממדיו של הפרויקט וכל חלק  
השינויים    אותיוהור כל  שערך  מ  ובלבד  בלמעלה   יקטן  או  יגדל  מן    %50  –לא 

רשאהתמורה המפקח  אולם  ב.  הכמות  את  להגדיל  או  להקטין  בכתב כסעיף  י  לשהו 
 א גבלה. שינוי הכמות בסעיף לא תשנה את ערכו הכספי של הסעיף ול כל ה א  ת לליוהכמו

   ת תשלום.בכל תוספ תזכה את הקבלן 

 

לפי סעיף קטן    אישור מנכ"ל חכ"ל בכתב  כפוף ל ב  המפקח  וראותה    (ב) על שינוי הפרויקט 
 רטים להלן :  )א( תבוצע באחד האופנים המפו

 
 המצויות בידי הקבלן.  אלה  ל ספותנווי או תוכניות  נות שי י מסירת תוכני ע" (1)

 

 ".  םי הוראה בכתב שתיקרא "פקודת שינוייע" (2)

 
 

 ויים שינ ערכתה .62
 

ערכו  )א כש(   שינוי  ל  בהל  לפשבוצע  לפיתאם  ייקבע  שינויים,  מחירי    קודת 
ת כל מחירי היחידות  היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויו

לק השינויעביעת  הדרושים  של  כאמור  מחירו  יקבעי  -רכו  החסרים  היחידות  י 
י  אוי מפאת  של השינ  לעכב את ביצועו  יואולם אין הקבלן רשאבסעיף קטן )ב(;  

  .  נויו של השיביעת ערכק
  

 
סרים, כאמור בסעיף קטן )א(, יובא בחשבון כל  החירי היחידות  קביעת מח לצורך )ב(  
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עת כל  יו לצורך קבלי התבסס עשאפשר ל וב בכתב הכמויותקחיר יחידה  דומה הנמ

ייקבע ערכו של    -רי היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים אחד ממחי

דה  ירי היחיים במחמתאימים, הנקוב של סעיפים  יחידה  ירי חמהשינוי על פי 

 (  אחוז  עשרה  ) 10%, לפי הנמוך מביניהם, פחות משכ"לאו  ב"שמששבמחירון 

כל תוספת שהיא  ולא תחול  פייםינם סוה  מחירי היחידה - יחידהלעניין מחירי ה 

 .  ולמחירי היחידה שבמחירון משהב"ש ו/או משכ"ל כגון רווח קבלני משנה וכ" 

לא יהיו נקובים   "ל"שכ"מאו  ש"משב"במחירון חידה שבמחירי הי  במקרה שגם       

ווי  מחיר מנומקת בלי יש הקבלן הצעתמחירים שאפשר להתבסס עליהם, יג

  . ההכרעה. ותר לכל הי %8ני של קבל רווח   כולל ירים ומחתאות וניתוח  סמכא

ל  ל ו/או מנכ"ל חכ"חכ"  דסהסופית תהיה בכל מקרה של המנהל ובכפוף לאישור מהנ

. 

ינוי מחייב את שים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו הקיבל הקבלן פקודת שינוי     (ג)

בקש העלאת  ל  על כוונתו אפשריב בהקדם היודיע למנהל בכת -ורהת התמעלאה

יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל   30התמורה כאמור. עברו  

. אולם  ינוי לא ישפיע על התמורההשכך שתו כאילו הסכים לאו םאיבכתב כאמור, רו 

בלן הוגשה לאחר  עת הקהודרה כאמור גם אם והמנהל יהיה רשאי לדון בהעלאת התמ 

ם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בלן יתן טעהקם, בתנאי שאמוריהימים ה  30תום 

 בהודעתו. 

 

 יומית ודה תשלומי עב .63

 

את ביצועה של עבודה  יםינויש המנהל בפקודת ש דר ,ילדלע 62ל אף האמור בסעיף  ע    (א)

דת שינויים בפקו בלןיודיע על כך לק  ,לדעתו מן הראוי שתיעשה לפי עבודה יומית אשר

 ל פי ערך העבודה.  ה האמורה ע ודביצוע העב ו בעת וא על שכרוהקבלן יב 

 

  מותירשרך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד ע    (ב)

 עת ביצוע העבודה.  ב מפקחשאושרו על ידי ה

 

 מויות החומרים שהושקעו בעבודה.  . כ1

ר העבודה ושכשעות העבודה,  גיהם במקצוע, וכן ימים, סותיההעובדים, מקצועו . שמות2

לל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד  העבודה, כו

 ועובד.  

 . הוצאות הובלה.  3

 בד.  צאות ציוד מכני כהו .4

 

 שני העתקים בסוףבתימסרנה למפקח  4)ב(   -ו 3(, )ב1ב(ס"ק )הרשימות האמורות ב  )ג(  

עתקים  פקח בשני ה למ תימסרנה  2(ב)ק מורים בס", ורשימות העובדים האשבוע כל

לאחר כל יום עבודה, אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח אם ימצאנו  

 .  וםלשלתלקבלן לשם הגשתו  זר חיוראוי לאישור, ו
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 מדידות  -פרק י' 
 

 מדידת כמויות .64

 

במפר ה    (א) הנקובות  הכמויות    טכמויות  הכמוי  אלא  אינןובכתב  של  בלבד  ות  אומדן 
קבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי  ויות שעל הכמ ין לראותן כוא    בפרויקט
 החוזה.  

 

ל ידי המפקח  ע  שנהל סמך מדידות שתעענה  קבעכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיה    (ב)
גשו שיו  ך חישובי כמויותמלשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על ס  והקבלן בהתאם

ידי המ  על ידי הקבלן ויאושרו  ידות תירשמנה בספר ין. כל המד ניהכל לפי הע  פקח,על 
 המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.  

 
ודעה מראש בכתב לקבלן  ו או מקצתו, ייתן המפקח הול , כלמדוד את הפרויקט ואו י ב פנ ל   (ג)

לעשות  כעל   שבו כ וונתו  המועד  ועל  מתח   ונתובכו   ן  והקבלן  כן  להיות  לעשות   נוכחייב 
"י ממלא מקומו לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע בעצמו או עב  במועד הנקו

דה על חשבונו  דיהמ  דרוש לצורך ביצועהוד  הצי את המדידות וכן לספק את כוח האדם ו
 למפקח את הפרטים הנדרשים.   הוא ולהמציא 

 
קח או בא  המפ  רשאי  -דות  עד שנקבע לביצוע המדיבמו  קומוהקבלן או ממלא מ  לא נכח    (ד)

מדידות בעצמם ויראו את המדידות כמידותיהן הנכונות של הכמויות  לבצע את ה  חוכו
ות נוכח במועד הנקוב הין לאם נבצר מן הקבל  םאולן.  ו/או העבודה שאין לערער עליה

המפקח,  לצור ע"י  שנקבע  כפי  המדידות  ביצוע  הודו ך  כך  על  לנמסרה  לפני    מפקחעה 
לב  שנקבע  המדידהמועד  כיצוע  יידחה ות  המדידב  אמור,  יותר יצוע  מאוחר  למועד  ות 

 ג(. )שייקבע כאמור בס"ק 
 

המדינ    (ה) ביצוע  בשעת  מקומו  או ממלא  בכר  -  דותכח הקבלן  לערער  הוא    7ך  תו תב  שאי 
שנמד כמות  כל  על  הכמימים  מדידת  לביצוע  מועד  יקבע  והמפקח  האמורה ו דה,  יות 

אםמחדש יתגם    .  השניה  המדידה  חילוק אחרי  דעגלעו  הקבל י  בין  המפקחן  ות  , לבין 
 יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית. 

 
למדידה    (ו) מוכן  מקצתו,  או  כולו  הפרויקט,  ויה  שתבוצענה  להקבה  מבקש  ות  ידהמד ן 

 ורך בדחייה.  צ את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו   לא ידחה המפקח -בהקדם 
 

תשדגש  ומ    (ז) יאשר  לא  הפיקוח  ס כי  עבור  הכמו עיפילום  בכתב  שהסתיימו יום  ללא    ת 
 . חישוב כמויות סופי

 
 
 

 תשלומים  –' יאפרק 
 

 ה ישוב התמורח .65

 

ומיתמ    (א) הפרויקט  ביצוע  התחייבויותיו  כל  לויורת  על  ה  של  שאר  זה  חוזה  לפי  קבלן 
י החוזה נתונכוז  רידף  ה הנקובה ברותיו מתחייבת החברה לשלם לקבלן את התמוצרופ

ו על בסיס מדידת הכמויות  על צרופותיה  חוזה זראות  הול  יקבע בהתאם ש  שכר    או כל
 כמויות.ה תב ים בכהנקוב  או סוגי העבודות/יחידות ועל בסיס מחירי היחידות ו וספירת 

 

 לבד.  אומדן ב ןבכתב הכמויות הניות שכמו ה    (ב)
 

והתש    (ג) כוללת מע"מ  אינה  על התמורה  יחול  בגינו  החום  בסעיף  ברהל  כמפורט    77, הכל 
 . להלן

 
יהיה  הקב    (ד) לא  תשלזכ לן  לכל  החזר אי  כל  לרבות  וביצוען  העבודות  עם  בקשר  נוסף  ום 

 . וזהפי הח על   יוהוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע חיוב 

 קרויותהתיי .66
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, ככל שתמומש, יהיו  בתקופת האופציה .  תשלם לקבלן  הפרשי הצמדה לארה  החב

הבסי חמ היחידה  בסעיף    סיים ירי  כאמור  א'  23.5מותאמים  אי  לתנ  למסמך 
 ז.  כרהמ

 

   תחירי יחידומ .67

 

העבודות  ה    (א) סוגי  ו/או  היחידות  מחירי  להלן,  זה  בסעיף  לאמור  בכפוף  מצהיר  קבלן 
בכתהנקובי הם  מכב  הנם  תמקבוע  חיריםמויות  כוללים  והם  וסופיים  מספקת ים  ורה 

לפי חוזה    ומתאימה לכל התחייבויותיו של ע הקבלן  יש זה  וכי הם לא  תנו  ל צרופותיו, 
 להם.  לכל תוספת י לא יהיה זכאבלן  וכי הק

 
  מיום מצטבר חשבון המהווים,  המפקח ידי-על  שיקבעו  הביניים ימתשלומ  לכך אי 

 וכל   שבוצעו ייםהבינ  תשלומי  כל יופחתו, הביצוע  חודש סוף עד  דותוהעב   ביצוע ילתתח
, החוזה  לפי  מהקבלן מיןלמז המגיע  םסכו כל כןו  חוזהה לפי  לקבלן שישולם אחר סכום

 . עצוהבי  חודש  לסוף דע

 

יראו כמתייחסים  חימ    (ב) בכתב הכמויות  היחידות  המקרים  לפרטיםרי  בכל  , המתאימים 
ה אם  ברבין  נעשו  בוציפעבודות  בשלבים,  ו/או  קצרת  בקטעים  או  ניכרים  , םי אורכים 

 ות ו/או בחתיכות בודדות.  בכמויות גדול

 

מצהיה    (ג) גם  המ  רקבלן  הכמויות  כל  כי  לו  ידוע  כי  הכמ ומאשר  בכתב  הנן  ויצוינות  ות 
בזאבאו מובהר  ספק,  הסר  למען  ולפיכך  בלבד  במפומדן  תשתנינה ת  אם  גם  כי  רש 

הס  שינוהכמויות  כל  שופיות,  שהה י  שיעור  בכל  בכתב וא,  הנקוב  האומדן  מן  וא 
ים הנקובים רעלאה שהיא במחילן זכאי לדרוש ו/או לקבל כל הות, לא יהא הקבי והכמ

 . כאמורם ם קבועים וסופייבכתב הכמויות שהנם מחירי 
 

לפי חוזה  לאת התמורה שתגיע לו  רה להע א תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה מהחבל    (ד)
הפרויקט   עיוד שעל הקבלן לספק לשם ביצו איזה חומר ו/או צ  של   ה עקב התייקרותז

ל  ו/או להתקנת המתו/או  זה ההקמת הפרויקט  ובכלל  ו/או  תקן,  בגין הטלת  ייקרויות 
לום חובה אחר מכל סוג שהוא, שיחול מעת  ל או כל תשיטס, בלו, אגרה, ההעלאת כל מ

שיהיה    כל תשלום סוציאלי ביה  ובכלל זה על) ,  ל או לגביוו ציוד כנ"א/ל חומר ות על כלע
 זה זה.  וצאה אחרת המוטלת עליו לפי חועת( ו/או בכל ה ל כרוך בשכר העבודה מעת

 
שוני  אם    (ה) יחידה  מחירי  בהצעתו  הגיש  סעיהקבלן  אותו  לגבי  העבודף  ם  ות  מקרב 

 וך ביותר.מחיר היחידה הנממורה לום התלצורך תשבמקומות שונים, יילקח בחשבון 
 

 בוטל .68
 

 קיזוז .69

 
חוב המגיע לה מן    פי חוזה זה כל  לעד כל סכום המגיע ממנה לקבלן  ה רשאית לקזז כנגרהחב

פי על  על  הקבלן  או  זה  ו  חוזה  הקבלן,  לבין  שבינה  אחר  חוזה  כל  קצוב  פי  חוב  כל  ר  אחכן 
 הקבלן לחברה.   המגיע מן

 
  רת, מור בכל דרך אחאת החוב כאכותה של החברה לגבות  עות מזהוראות סעיף זה אינן גור

וזה אחר שבינו לבין  זה זה או לכל חוח לוט הערבויות שהקבלן המציא ללרבות באמצעות חי
 החברה.  

 
ו/או  י חוזה זה  פ  אחר המגיע לו עלשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב  רהקבלן לא יהיה  

 על פי כל דין. 
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  קיים חשבונות חל .70

  בגין ביצוע   ותקיםע  2  -ב  חשבון  הקבלןיגיש  חודש  לכל    25  -ולא יאוחר לעד     (א)
להגשת החשב  בחודשהעבודה   בתוכנ יוגש  החשבון    . ון  שקדם  ת  ע"ג דיסקט 

 .EXELבפורמט   וכן  חיית החברהלהנו/או בינארית בהתאם דקל 

החשבבמ  (ב) להגשת  הע  וןקביל  ותוכניותיוגשו:  החישובים  העבודה,  מיומני  -ASה  תק 

MADE   לק   קיים  ומהווים  חחלת  ים לחשבונוהנלוורמט שיוגדר ע"י החברה  עפ"י פו
 בלתי  נפרד מן החשבון. 

תנאי תשלום ב  למוישולעיל    )א( ו )ב(קטנים    ם לאמור בסעיפיםבהתא  ת שיוגשובונוחש  (ג)
 יום.    60( ועוד  ' העיף האמור בס: שוטף )לש

החשבו  (ד) לאחר  שיוגשו  בסעיף  לחו  25  -נות  כמפורט  יהי  ()בדש  התשלום תנ   ולעיל  אי 
 . אמורסוף החודש הבא כיום, מ   60+ : שוטף ש הבאודלח   25-ב  כאילו הוגשו שלהם

ה       (ה) כי  המפקח    )כהוגש,יחשב    חשבון יובהר  יאוחע"י  ולא  לעד    עם(  חודש  לכל    25  -ר 
כל החאישור המפקח   ה                         וביםיש כי התקבלו     AS-MADE   -ותוכניות 

לבדיקת רשות  נדה,או כל עדכון חדש אחר    2009  -מ  6בהתאם למפרט  משב"ש גרסה  
. בנארית  ו/או דקל לפי העניין ולשיקול החברה  כנת בתוט חשבון  ון ובצירוף דיסקהחשב
  

 
  . תחילת העבודותכחשבון מצטבר מ יוגשו כל החשבונות 

 

יב    (ו) החשבודוהמפקח  את  מיום  ההמהוו   ןק  מצטבר  עד   חשבון  הפרויקט  ביצוע  תחילת 
ויאשר או ישנה   הנקובים בו,ירים  מחוה,  לרבות הכמויות  אליו מתייחס החשבון  היום

ים י תשלומי הבינ עשר( ימים ממועד הגשת החשבון.  )  10קובים בו תוך  הנ  ניםאת האומד
ידי היח )א   החכ"ל בשניס  ויועברו למהנד   ל, כאמור לעיקחמפושבו על  ( חתום  1ופנים: 

 ( באמצעות מייל  ,  2קח והקבלן  )ע"י המפ
אלו       ידי  חשבונות  על  העיר  חכ"לס  נדמהיאושרו  האחומהנדס  של  קביעתו  רון  . 
 . פיתסו תהא    

 

שמת    (ז) הביניים  המפקח  חושבושלומי  בס  ע"י  כאמור  )געואושרו  לעיל,  יף  כל  יופחתו  ( 
הבי ו     נייםתשלומי  המן  כשבוצעו  סכום  החוזגיכל  לפי  מהקבלן  לחברה  היום ע  עד  ה 

 האמור.  
 

אלהאישור      (ח) תשלומים  ביצוע  וכן  הביניים  הסכמת בהם    יןא  תשלומי                  משום 
או של   פקחהמ   החברה  לאיכותם  ו/או  הפרויקט  בביצוע  שנעשתה  העבודה  לטיב 

מי  לומבוססים תשם  נים כלשהם שעליהרים ו/או אומד לנכונותם של מחיואו    םהחומרי
לנכונות ו/או  יחושבו    הביניים  הנ"ל  התשלומים  וכל  בו  הנקובים   כמקדמותהכמויות 

 ה.  ה ז מור בחוזהחשבון הסופי כאועד לאישור כפוף  ב ן,ששולמו לקבל
 

הנ    (ט) למועדים  מעבר  לקבלן  הביניים  בתשלומי  פיגור  של  יהיה  ובים  קבמקרה  בחוזה, 
האמור.   גור, כפיצוי בגין הפיגורפי ום ששולם בשלת פיגורים על התלן זכאי לריביהקב

הנ המועד  מתום  החל  לתקופה  תהיה  כאמור,  לקבלן  המגיעה   בחוזהב  קוהריבית 
הבי למועד  לתשלום  ועד  הב ניים  כאמור, ים  יני תשלום  פיגורים  ריבית  תשלום  בפועל. 

החשבון, ותשלום שוטף בו הוגש  החודש הקלנדרי המתום    100  -ישולם לקבלן ביום ה
ה   זה יישא  ריבית כלשפרלא  ו/או  הי לתקופה החל ממועד תשלום הביניים שי הצמדה 

 ים.  ור יגבפועל ועד למועד תשלום ריבית הפ 
 

על  לס  61  אות סעיףהשינוי לפי הור  גדל ערך    (י) ימציא    –מסכום החוזה    25%כום העולה 
 ע"מ.  ינויים כולל מ מערך הש 5%גובה פת, בס הקבלן לחברה ערבות נו

 
יחזירם לחברה מיד עם דרישתה   ,"מעל למגיע לו "ם כאמור  מיהקבלן תשלול  אם קב    (יא)

מי  הכללי  החשב  ריבית  ובתוספת  ועדיווצרה   וםהראשונה,  החוב  התשלום   ות  ליום 
  ע מהחשבון הראשון המגי  "מעל המגיע לקבלן"ן הקבלן יקוזז הסכום  ה כעש   , לא  ועלבפ

 . ן לקבל
 

 החוזה.ך מער 95%ל  ע  בכל מקרהא יעלה נות הביניים לך כל חשבוס ( יב)
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   סילוק התמורה .71

 

בון  לן חשקבה  יום מתאריך קבלת תעודת ההשלמה לפרויקט כולו יגיש  60  -מא יאוחר  ל  (א)
 .  בו הקשורים ירוף כל המסמכיםסופי בצ 

 

-ן הסופי )להלןהחשבו  ת יום מיום הגש  30  -על ידי המפקח לא יאוחר מ חושב  תמורה ת ה    (ב)
בלן, כפי  לק  הותסולק במלוא  העיר   נדסהמנהל ומה   יד, תאושר על ית"(התמורה הסופי"

לא  שאושרה המנהלהסופית    םקביעתלאחר    יום  90  -מיאוחר  ,  ה מהו   של  עיר נדס 
הביניים  הפחתת  ב ותשלומי  סששולמו  חשבון  כוכל  על  שעה  אותה  עד  ששולם  אחר  ם 

סכום   כל  ובניכוי  לחשיהתמורה,  מהקבלןגיע  בכל ברה  התשל  .  החברה מקרה,  ע"י  ום 
גם אם הקבלן עמד בכל ת החשבון הסופי  יום מיום הגש  90י תום  לפנ  ן לא יבוצע בללק

 א לתקופהאו ריבית כלשהי/רשי הצמדה ושא הפתיא  התחייבויותיו. יתרת התמורה, ל
 פי.  הסויום השלמת העבודות וקבלת תעודת השלמה עד ליום תשלום החשבון מ החל 

 
י המפקח התראה בכתב. לו ע" זה תישלח  ובח פי במועד הנקוב  ן חשבון סו א הגיש הקבלל    (ג)

סופי לאחר   הגיש הקבלן חשבון  ה  30לא  החברה   יערוך  ההתראה  ן  בוחש יום מקבלת 
מיטבהסו לפי  ז  פי  במקרה  מצהיר  הבנתה.  ע"י    הקבלןה  שיערך  הסופי  החשבון  כי 

אות הכנת .  הוצחברהתביעות נוספות לנה לו  הייהחברה כאמור מקובל עליו וכי לא ת
 .  הקבלןיחולו על   – החשבון 

התמורה  י    (ד) הסופי  לפתרת  החשבון  הקבלן  י  לכשימציא  לעיל,  כאמור  לקבלן  תשולם 
הצהר תביעות חיסו  על ה  לחברה  כל  המצוי  יו  ל  חבנוסח  לה  יוכן    'בנספח  את מציא 
   .למזמין עבודותת החודשים ממועד מסיר  12. בתום תקופה בת ערבות הבדק

תמורה,  ב בחוזה, תישא יתרת ההנקו  בלן במועדקל  התמורה לא תשולםקרה שיתרת  במ    (ה)
וב בחוזה ד הנקועהמכפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים לתקופה החל מתום  

 לום יתרת התמורה בפועל.  ש ועד תה ועד למשלום יתרת התמורלת
 

ש לעיכוב  מסכים מראדעות הקבלן    וקישל חיל רה  מען הסר ספק מובהר בזה כי במקל    (ו)
הסופישבהחתשלום   לרבוון  שנ,  שאינו  חלק  אותו  עד ת  כזה,  יהיה  אם  במחלוקת,  וי 

  מסכימים כי דחייתהצדדים  בימ"שע"י  ם  ואאם ע"י הצדדים  ,  ליישוב הסכסוך במלואו
כאמורהתשל סב  ום  בטוחה  החהנה  לאינטרס  הסופי  ירה  החשבון  לסופיות  ברה 
 אות.  ולווד

 
 

בלן  עין )אגף הגביה( שהקיית ראש הרעיהמצאת אישור  ה בותנמ לקבלן    1ן מס'  -תשלום ח (ז)
מונה   באתרקיבל  שהותקן  עלמים  הגביה  מאגף  אישור  בהצגת  מותנה  סופי  חן   מר ג   , 

  . ים(ר על תשלום למד מחובות )אין מדוב
 

 שיפוטמקום ה .72
 

ו/או    השיפוט הבלעדיתסמכות   זה  נושא הקשור לחוזה  לביצועו מוקנית לבתי המשפט  בכל 
 . הקובפתח ת  ורק   אך כיםהמוסמ

 

 עבודהה רךבמחירי החומרים ובע תדותנו .73
 

החומרים  וסמ (1) במחירי  או  העבודה,  בשכר  תנודות  שום  כי  במפורש,  על  ר  אשכם 
(, לא ישנו את  למקום הפרויקטהובלתם    וצאותכולל ה)פי החוזה  ספקם ללהקבלן  

   .כרזתנאי המללמסמך א'  14.5ות בסעיף הקבוע התמורה , למעט התייקרויות 
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 וק יד הקבלן ילס –' בי רקפ

 

  ממקום הפרויקטקבלן סילוק יד ה .74
 

  החזקה בו את    לתפוסם הפרויקט וממקו  )א(   החברה תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן 
ר או בכל דרך אחרת ולהשתמש אמצעות קבלן אחקט בעצמה או באת הפרוי  שליםולה

בכל  לשם   והמתקניםחומריםהכך  הציוד  ל ל   או  קום הפרויקט,שבמ  ,  או  כור מסלקם 
סוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן  מש בתמורתם לכיולהשתאותם או כל חלק מהם  

בכל אחד   –  ימים  10וך  ותם, שלא נענתה תה בכתב לקבלן לפנ דריש , לאחר  לפי החוזה
 ם להלן : מהמקרים המנוייואחד 

  
  10  ולא ציית תוך ו,  יצוע הפרויקט או שהפסיק את ביצועכשהקבלן לא התחיל בב .1

להוראה מי ל  ים  מהמפקח  בבי  התחילבכתב  להמשיך  או  או  הפרויקט  צוע 
 . כשהסתלק מביצוע הפרויקט בכל דרך אחרת

 
ביצוע  מפקחכשה .2 שקצב  איטהפרויק  סבור  להבטיח  ט  כדי  מדי  הי  שלמתו  את 

הק והקבלבמועד  להשלמתו  שהוארך  במועד  או  בחוזה  תוך  בוע  ציית  לא    48ן 
ש ארבע) ושמונה(  בכתב   עות ים  לנקוהמ  להוראה  הנזכמפקח  באמצעים  רים  ט 
הבטיח את השלמת הפרויקט במועד הקבוע בחוזה או במועד  הוראה שמטרתם ל ב

   יך בביצוע שהופסק.להמש  קחמפת ה למתו, לרבות הוראלהש שהוארך

 

החוזה לאחר  הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע    פקחשיש בידי המכ .3
 ת. תוצאות רצויונה לקבלן לא נת  שהתראה בכתב

 

המנ .4 סבכאשר  המפקח  או  אינו  ורים  הל  הקבלן  קבלנים  כי  עם  פעולה  משתף 
ן  משבש   ות ו/אוופן המפריע לעבוד, באאחרים העוסקים בביצוע עבודות בפרויקט

 בכל צורה שהיא.  

 

הכש .5 את  הסב  לקבל הקבלן  העביר  או  לאחר,  מקצתו  או  כולו  את  חוזה,  משנה  ן 
הפרויק הסכמ  –ט  ביצוע  הבלי  ומחברה  ת  זש ראבכתב  למרות  מסכימה  .  את 

כי  החבר הה  עבודות  אולם  ביצוע  משנה,  לקבלני  ימסרו  ותיקונים  הרכבה  ובלה, 
 . להשנה אקבלני מי בלעדית לעבודת אחרא הקבלן יהיה 

 

  לו כונס   שמונה  אוד הקבלן צו כינוס נכסים  או אם ניתן כנגרגל  כשהקבלן פשט   .6
הקבלן הוא  סדר. ואם  הם  ו או עשה עימושי או כשהציע לננכסים, זמני או קבוע,  

זמני או מונה לו מפרק או מפרק    ו של מפרק או מפרקאשר נקבע מינוי כ  –ד  תאגי
כ או  )לרבאשר  זמני  פירוקו  פירו נקבע  מרות  הקו  הגיע  אם  או  המאוגד  גוף  צון( 

או  ל על נכסי הקבלן, כולם  או אם הוט  –שרה או הסדר בינו לבין נושיו  לחוזה פ
 מהיום שהוטל.   ימים  30לא הוסר תוך והעיקול  ,וע, זמני או קב קולמקצתם, עי

 

ל הקבלן  מו ש כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בש .7
ה או  לאדנתן  כלשציע  דום  מענק,  שוחד,  כ רון  הו  הנאה  טובת  בקשר  או  לשהי 

 החוזה.   לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע

 

 בחוזה זה. יומהתחייבויות  דיתהתחייבות יסוכשהקבלן הפר  .8
 

חומרים גרועים וגם/או מנוגדים לכל תקן  יצוע הפרויקט במש לב כשהקבלן השת  .9
 מחייב. 

 

הו  .10 בפנקס הקב שעה  כשהקבלן  כנדרש לביציווג  לנים בסמרישום  של  וען  ובהיקף 
או   הקבלן  העבודות  שבגדר  בתאגיד  השליטה  אדם    –כשהמנכ"ל/בעל  הוא  אם 

בפלילים  הו  –פרטי   כבעברשע  בה  שיש  בקי  דיירה  התחייבויותילפגוע  עפ"ום  י  ו 
 החוזה.  
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קבלן והוא ישא,  ון הא( יהיו על חשב )(  הוצאות השלמת הפרויקט כאמור ברישא לס"ק  )ב 
 להוצאות משרדיות.  מהן כתמורה  5%1של בתוספת האמורות,  וצאותנוסף להב

 
הפרו)ג(    מקום  הקבלתפיסת  של  ידו  וסילוק  סיקט  לפי  ממנו  בהם  )"ק  ן  אין             ם ומשא( 

 ידי החברה. ה על החוז ביטול  
 

 הבאות: אות יחולו ההורא( )ד(  תפסה החברה את מקום הפרויקט בהתאם לס"ק )
 

ת   בכתב  יזמין ח  המפק . 1 הקבלן   שבאת  מדידותם  ועייוך  העבודות    לערוך  של 
קנים  המתד, החומרים ו כן לערוך את רשימת הציו שבוצעו עד למועד סילוק ידו ו

יערוך  כן הקבלן תוך    א עשהקום הפרויקט. למצויים במהן  של הקבל שבועיים, 
 הציוד, כאמור.   ושל  המפקח רשימה של ערך משוער של העבודות כאמור

 
ב .2 ציו  רויקט ום הפמקהיו  אוחומרים,  רשאי    ד  עת שהיא  מתקנים,  בכל  המפקח 

מתקנים  וה  הציוד  מרים,  ק ממקום הפרויקט את החולדרוש מהקבלן בכתב לסל
, רשאית החברה  ימים  10רישה זו תוך  לן לדאם לא ציית הקבק מהם ; ולח  או כל

יה  ולא תה  ום שייראה בעיניהל מקעל חשבון הקבלן לסלקם ממקום הפרויקט לכ 
אאח או  נזק  לכל  להם  ובדן ראית  גורעות  ה   .שייגרם  אינן  זה  קטן  סעיף  וראות 

 א(.)ק רם כאמור בס" למכובמתקנים או החברה להשתמש בחומרים    מזכותה של

 

סהקבל .3 חשבון  יגיש  ען  הורא ופי  יחולו  סעיף  ליו  בפועל    71ות  התשלומים  ואילו 
 להוראות סעיף זה. תאם המגיעים לצדדים ייקבעו בה 

 
לא  המזמי .4 לקן  לשלם  חייב  בקשבלן  יהיה  כלשהו  בכפוף  סכום  אלא  לחוזה  ר 

 ( להלן. 6)-(5לס"ק )
 

היה  ע .5 שהקבלן  התמורה  אילולתה  בה  החהי  זוכה  את  מבצע  בשלמותו    ה וזה 
ה  -)להלן הכ תמורהאומדן  הסכום  על  והתשלומים  (,  הביניים  תשלומי  של  ולל 

לפני לקבלן  ששולמו  הפרוייקטתפי  האחרים  מקום  הוסת  של  השלמת  צאות  , 
וב יסודקו  הפרוייקט  על  המנהל,  שייקבעו  ידי  על  שיאושרו  סופיים  חשבונות  ד 

בפ האמורה  התוספת  ושלרבות  )ב(,  פיסקה  נזל  על  ל  ם קייצויים  מזמין  שנגרמו 
יהיה המזמין חייב    -קט ומפאת נזקים אחריםבהשלמת הפרויי  דחייהמפאת כל  

 אמור; ולל כסכום הכדן התמורה לבין האומ בתשלום ההפרש שבין
 

הסכום   .6 הבהכולעלה  תשלומי  של  לקבלן  ל  ששולמו  האחרים  והתשלומים  יניים 
על    ו שייקבעו קבדת הפרוייקט ושלמשל הוצאות ה  י תפיסת מקום הפרוייקט,לפנ

חשבונ סויסוד  שייאושרו  ות  האמורה  פיים  התוספת  לרבות  המנהל,  ידי  על 
פיצויי ושל  )ב(,  דחייה בהשלמת    את כלזמין מפ נזקים שנגרמו למ  ם עלבפיסקה 

בתשלום    יהיה הקבלן חייב   -אחרים, על אומדן התמורהט ומפאת נזקים  וייקהפר
 רה. ותמלבין אומדן הור ום הכולל כאמההפרש שבין הסכ 

 
 הצדדים זכויות על ידי מוש ב שימוש או אי שי. 75
 

זה     (א) וה  רה מסוים, לא תהובמק  הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה 
 וה למקרה אחר. ה שוא ילמדו ממנה גזירם  ולקדית

  במקרה מסוים,הנתנות להם לפי וזה זה  לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות      (ב)
התנהגות זו ויתור ואין לללמוד מ  ה אחרתן זכויות במקרתור על אויו  ן  לראות בכךאי

 כלשהו על  זכויות וחובות לפי חוזה זה. 
 
  תעבודוביצוע האי אפשרות המשכת .  67
 

מלחמה    שיך בביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, מפאתאין אפשרות להמעת שאם יתגלה בכל  
ן אישור  לקבל ין והמזמין יתן קבלן למזמ הה  טה עליה, יפנשלישאין לקבלן  או כל סיבה אחרת

קבלן ימלא אחר  , וה כי אומנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולו או מקצתובכתב,  
 רויקט.  ת הפכל הנוגע לאי המשכנהל בראות המהו
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 מס ערך מוסף   .77
 

 ערך מוסף.  מס אינם כוללים י כתב הכמויות בחוזה זההמחירים הנקובים בסעיפא. 
 

המע"מ   המזמיןישלם  ,  קבלןלם למש  המזמיןזה, שחוזה  תשלומים על פי  בגין כל ה  ב.
הדין המע"מ   על פילשלם    ןקבללמועד בו על הדת,  בנפרד וזאת בהמחאה נפר  קבלןל 
 . את חשבונית מס כדיןהמס וכנגד המצ ונותלשלט 

 
 יף קטן )ב(:על אף האמור בסעג. 

 
ופי,  ן את החשבון הס הגיש הקבל  לאון הסופי או  חשבקבלן בהגשת ה אם איחר ה (1)

ובפרק הזמן החל מתום    71כאמור בסעיף   יום מיום השלמת    195בתנאי החוזה, 
ש ויקטהפר שיעורו  הועלה  הע,  מס  מול  המזמין    –סף  רך  סישלם  המס  את  כום 

התמו  בשיעור יתרת  לתשלום  שנקבע  במועד  קיים  החשבון  שהיה  הוגש  אילו  רה 
 .  71בסעיף   קבע ופי במועד שנהס

מור בתנאי החוזה, ובפרק  תוך התקופה כא   רויקטלן את ביצוע הפהשלים הקב   לא (2)
מתום   החל  חי   195הזמן  בו  מהיום  היום  להשלים  יב  הקבלן  הפרויה  יקט,  את 

המזמין את סכום המס בשיעור שהיה    ישלם  –רך מוסף  ס העהועלה שיעורו של מ
במ יתרת  קיים  לתשלום  שנקבע  אילו  ועד  בהושהתמורה  הפרויקט  ד  עמולם 
 ועד. הסופי הוגש במ והחשבון

 

 (MADE-ASות )תכנית עד. 78
לח (1 כנספח  המפקח  שידרוש  ובמידה  העבודה,  גמר  הביניים  שבונעם  יא  ימצ  -ות 

לידהקבל המפקח  ן  ל   םתקיעו  שהמי בחי  התכניות  העבודות.  את  כל  בוצעו  פיהן 
ממ תהיינה  ק התכניות  לרשת  וקשורות  אוחשבות  )רשת  רצואורדינאטות  ית 

רת, מרחקי התאים או  צירי תאי הביקומדויקים בין  רחקים  ותכלולנה מ(  ישראל
תאים  ה מכסי  מבנים, גבהים של  נות  הצנרת מצירי כבישים ו/או מאבני שפה, מפי

 נסים והיוצאים.ל הצינורות הנכ" שוכן כל ה"אינוורטים 
בהתא (2 יהיה  התכניות  של  הכנתקנ"מ  המפקח.  לדרישות  האומ  ם  ת  רוהתכניות 

" למפקח בעת  ם ו"האורגינלים ר את הדיסקטיא ימסוהקבלן והו  וןתהיה על חשב
 מסירת העבודה. 

תכנן.  "י המע קבעו  רת השכבות כפי שנבתצו  2002התכנית תוגש בתוכנת אוטוקד   (3
 .בנאריתוכנת בת  והחשבון יוגש

ע"י  ת (4 חתומות  העדות  רשיון כניות  בעל  הריו   מודד  המתכנן  לאישור  לוונטי  עברו 
ה  זהאישור   לתיק  )במסיצורף  ה עותקים  5  -ירה  נוהל  ע"פ  שיועב(  כפי  ר  חכ"ל 

 .לקבלן ע"י המפקח

 .הון שלאו כל עדכ 2009ת משנ 6התוכניות יהיו בהתאם למפרט משב"ש גרסה  (5
לתכ  (6 ימסרו  פורמט אחר  DWGפורמט  ב  GISקת מחלקת  בדי ניות העדות  או   ,

מחלקת   בהתאם  GISבאישור  מחלקת,  המגיש    עלויתוקנו    GIS  להנחיות  ידי 
 .GISת מחלקת קשלב

 
הכרוך  .  79 ה  בכל  דין,  טפרויקבביצוע  כל  הוראות  אחרי  הקבלן  ימלא  מתן  לרבות  ,  בדבר 

 רשיונות  לת וקב  הודעות  
 

     
 
 

 :םחתויה באו הצדדים על הולרא   
 
 
 
 
 
 

                          ____________________                 _____ ____________ 
 החברה        הקבלן                                           
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 לחוזה  1נספח ז'
   לקיום ההסכם  בנקאיתערבות נוסח  

 
 

           לכבוד 
   בע"מ  כלכלית לראש העיןהברה  חה  – ל"חכ

     11/1העבודה רח' 
      ראש העין 

 
 נ., א.ג.

 
בקשת  -על ___________________ פי  אנו  לןקב"ה  -להלן  ___)______ח.פ./ח.צ.  ים  ערב "( 
ום  "סכ   -  )להלן(  אלף שקלים חדשים  מאה    100,000לסילוק כל סכום עד לסך של    ןכלפיכ  אתבז

   -  למדד כמפורט להלן )להלן  ןהקר  כוםנובעים מהצמדת סלמדד ה  י הצמדהוספת הפרש בת(  הקרן"
  בע"מ  לראש העין  כלכליתההחברה    -  ל"חכ שנחתם בין    זהוחבקשר עם  ה"( וזאת  "הפרשי הצמד

  –  בראש העיןפיתוח תשתית  נות של  שועבודות  לביצוע    30/21  'מס  שלהמכרז  בעקבות  לן  בין הקב ל
לם ומלא, ע"י הקבלן של  ש  מילוי ולהבטחת"( חוזה"ה  -לן )לה (מיליון ₪ 4.344  עד )  רת שנתיתמסג

 .  חוזהאי הכל תנ
עד    כל סכום  ןלכשלם  לבזאת  יבים  אנו מתחי י הצמדה  רשהפ  בתוספת  הקרן  וםלסכאו סכומים 

עם  מי של  ד  אלינו  לבסס   ןדרישתכהגעתה  עליכם  להטיל  מבלי  בכתב,  לנ  הראשונה  את  או  מק 
תחילה    או איזה מהם,הכספים כאמור,  ו, או לדרוש את  כלשה   הו או באופןכלש  בתהליך   ןדרישתכ
ה או   ן,קבל מאת  משפטית  אח  בתביעה  דרך  לטעוןרת,  בכל  הגנה  ןכלפיכ  ומבלי  לשהי  כ   טענת 
 .  ןר לחיוב כלשהו כלפיכלמציע בקש ודלעמ שיכולה 

ביחד או מי מכןאת רשאי  ן  ם אחת או  בפע  תשלומו של הסכום הנ"לו את  נלדרוש מאת   ותתהיו 
  ןשסך כל דרישותיכ לק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי  רישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחספר דבמ
 הכולל הנ"ל.  עלה על הסך לא יחד או לחוד בי

למגורים  תשומות  דד  מ  מעו מש  -"מדד"    הז  בכתב בבניה  הלשכה  הבניה  ידי  על  המתפרסם 
   כלי.קר כלחהמרכזית לסטטיסטיקה ולמ 

 
כון למועד ביצועו של  נרר מתוך המדד שפורסם לאחרונה  ם יתבא  ו כדלקמן:ושב חהפרשי הצמדה י

המדד בגין  ת  מדד החדש עלה לעומ החדש"( כי המדד  "ה  -)להלן    כתב זהם בפועל עפ"י  כל תשלו
יה   -להלן  )  .2.21015יום  בפורסם  ש  2021מבר  דצ  דשחו היסודי"(  והפרהקסכום  ו  ו"המדד  רשי  ן 

 מחולק במדד היסודי. דש בסכום הקרן הח  המדדלהכפלת הצמדה סכום השווה 
  

 לביטול.  נת נית אינהתלויה ובלתי חוזרת ובלתי ה בותנו עפ"י כתב זה הינהתחיי
   .סבהלה  להעברה וגם/או אינו ניתן כתב התחייבותנו זה

 
 ועד בכלל.   _______________ות זו תשאר בתוקפה עד ליום  ערב

 
 
 ____ _______בנק___           ____________ ריך:_את
 
 

 וללא שינוייםא תוספות, ללא השמטות הערבות תוגש בנוסח דלעיל  ללחשוב: 
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 ה וזלח 2נספח ז'

    ביצוערבות ענוסח  
 
 

           בוד לכ
   אש העין בע"מ הכלכלית לר ה  החבר  – ל"חכ

      11רח' העבודה 
      ראש העין 

 
 א.ג.נ., 

 
בקשת  -לע ___________)פ./חח. _________________פי  ערבים  ןקבל "ה  -להלן  .צ.  אנו   )"
כ  ןכלפיכ  אתזב ל לסילוק  עד  סכום  של  ל  חדשים__________  ) ₪    __________סך  ( שקלים 

הקרן"  -לן  )לה הפרשי  (  "סכום  ההצבתוספת  למדד  מהצינובע מדה  סם  למדד    הקרן  כוםמדת 
)להל כמ להלן  וזאת      -  ןפורט  הצמדה"(  עם  "הפרשי  שנחתם  בקשר  החברה    -ל  "חכ בין  חוזה 

לבין הקכלית לראש העין בהכל   30/21  'מס  שלה מכרז  מסגרת  קט מסוים בלביצוע פרויבלן  ע"מ 
של  שו עבודות  צוע  לבי העין    יבינו נות  שנתית  מס  –בראש    -)להלן    (₪  ון מילי  4.344  עד  )גרת 
 .  חוזהכל תנאי השלם ומלא, ע"י הקבלן של  י מילו ולהבטחת( חוזה""ה

לכשלאת  בזאנו מתחייבים   סכום    ןלם  עד  או סכל  דה  ת הפרשי הצמספבתו  הקרן  לסכוםכומים 
עם   של  מיד  אלינו  בכת  ןדרישתכהגעתה  להטילהראשונה  מבלי  את    ב,  לנמק  או  לבסס  עליכם 
תחילה    ר, או איזה מהם,הכספים כאמואת  פן כלשהו, או לדרוש  אואו ב  ושה כלבתהליך    ןדרישתכ
ה דר  קבלן,מאת  בכל  או  משפטית  אחבתביעה  לטעון  רך  ומבלי  כלשהי    ןככלפית,  הגנה  טענת 

 .  ןע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכלעמוד למצי  לה שיכו
רשאי  כןיחד או מי מן באת א   עםבפשל הסכום הנ"ל    לדרוש מאתנו את תשלומו  תותהיו  ו  אחת 

  ןלחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכ   חת מהן מתייחסתבמספר דרישות, שכל א
 הנ"ל.   כוללא יעלה על הסך הלחוד ביחד או ל

זה מדד  מ  -"מדד"    בכתב  למגורים  תששמעו  בבניה  הבניה  הלשכהמתפרסם  ומות  ידי  ה  על 
   טיסטיקה ולמחקר כלכלי.המרכזית לסט

 
נכון למועד ביצועו של  ה  שפורסם לאחרונ  אם יתברר מתוך המדד  ן:כדלקמ  בוושהפרשי הצמדה יח

  חדש עלה לעומת המדד בגיןדד הדד החדש"( כי הממ"ה  -)להלן  כתב זה  כל תשלום בפועל עפ"י  
היס  -להלן  )  .2.21015יום  בשפורסם    2021דצמבר    דשחו יה "המדד  והפרשי  הסכום  ו  וודי"(  קרן 

 .לק במדד היסודיום הקרן מחוד החדש בסכמדת הל השווה להכפ  הצמדה סכום
  

 ביטול. נת לנית אינהבלתי חוזרת ובלתי תלויה והתחייבותנו עפ"י כתב זה הינה 
   .להסבה  וגם/או עברהבותנו זה אינו ניתן לה תחייכתב ה

 
 ועד בכלל.   _______________ ליום    ערבות זו תשאר בתוקפה עד

 
 

 ________ __ ____ בנק          תאריך:_____________ 
 
 

 דלעיל  ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינוייםות תוגש בנוסח הערבחשוב: 
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 ה לחוז נספח ח'

 לחוזה(  71י סעיף על פבלה ושחרור )תב קכ
 
 
 
 ____ תאריך ____                                                                                     כבודל

 "מ בע ראש העיןהכלכלית ל רה החב  - ל"חכ
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ל עבודהס לכביח כתב קבלה ושחרור                                            
 
 

החאנ _________________ו  בזאת  ___________ "מ,  מאשר/ת/ים  )הקבלן(   _________
הי מכם  ____ שקיבלתי/נו  של  הסך  את  חדשום  שקלים     ים ___________ 

המהוו __________ ______)______  התמו_ש"ח(  יתרת  את  לסילוק  ה  מכם  לי/נו  המגיעה  רה 
לי/נו מכם תמ  כל המגיע  של  וסופי  שבינ שב  ה העבודשל    הוע ביצ  ורת מלא  לחוזה  נו  צענו בהתאם 

עב    30/21  ' מס  שלכם  ז  מכרפ"י  ע של  ודות  לביצוע  תששונות  העיתית  פיתוח  מסגרת    –  ןבראש 
 החוזה"(."-)להלן  (ון ₪מילי4.344 עד  ) שנתית

 
  נות מכל סוג שהואה/ים בזאת, כי אין לי/נו ולא תהיינה לי/נו כל תביעות וגם/או טע /הנני/ו מצהיר

חוזה וגם/או  כם וגם/או בהקשר עמכם בגין הו מטעמכוחכם וגם/א כל הבא מיכם וגם/או כלפי  פכל
 רוך בחוזה ובנובע ממנו. ל הכבעקבותיו וגם/או בכ 

 
 

 החתום  ו עלאבולראיה 
 
 

 ____________  שנת  ___________  שלחוד _______ _________  וםהי
 
 
 
 

                                                                                                                  ___________________ 
 הקבלן       
 

 
 
 

 ________ ____ _____  עד לחתימה : 
 

 _ _____ _______________תאריך : 
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 לחוזה  ט'נספח 
 ביחס לכל עבודה השלמה תעודת

 
 

 ____________ תאריך: _____                                                                                                       

  

 לכבוד 

..................... ......... 

 

 

 שלמה תעודת ה הנדון:

 

פי   ל  56סעיף  על  לחברה  ה  -  ל" חכבין  שנחתם    דההעבו  עצובילחוזה  העיןהכלכלית    בע"מ   ראש 

" )להלן:  ובהחוזהלביניכם  כמפק"(  סמכותי  לפתוקף  מ  י ח  הריני  העבודה,    בזה,אשר  החוזה,  כי 

העיןב__________________לביצוע  חסת  המתיי  למכראש  בהתאם  בוצעה    ,    30/21  'מסרז  , 

ולשב  והושלמה לחוזה  לאבהתאם  רצוני,  את  שבדר  חיעות  ו קתי  כאמור  לאחר  העבודה 

צוני,  ות רשטרם הושלם לשביעבפני, כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה    שהתחייבתם

 המצורפת. מה יכאמור ברש

כי   בזה  ה יובהר  במתן  באחריותאין  לפגוע  כדי  לעיל  כאמור  בדאישור  לתיקוני  ואחריות  כם  ק 

 הקבועה בהם.    ובנספחיו, לתקופה כאמור בחוזה

 

 

 

 

 
_ _______ ___________  

המפקח              
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 לחוזה נספח י' 
 עבודהביחס לכל  תעודת סיום 

 
 
 

 . .......................אל: ...
 
 

ם מכוח  לביניכ  בע"מ  ןהכלכלית לראש העיהחברה    -  ל" חכבין    חוזה שנחתםשל ה   58על פי סעיף  
להחברה    -  ל"חכ של    30/21  מס'  רזמכ הערהכלכלית  בז אנו    בע"מ  יןאש  כי  מאשרים    העבודה ה 
ל המ כל  מהוהושל   הבוצע  _________תייחסת  וכי  לחוזה  הבד  בהתאם  והכעבודות  בהן,  רוך  ק 

 לאה. נו המבהתאם לחוזה לשביעות רצונ  הןאף   בוצעו
 
 
 
 

 _____________  _____________________________________________ _ 
 ה ימחת    תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 

_____ ________ ______________ ________________________________ 
 ה חתימ      תפקיד   שם       תאריך       

 
 
 

_________ __ __ ___________________________ ___________________ 
 חתימה     תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 

 ______ _______ ______________ _______________ ____________ _____ 
 חתימה     תפקיד     שם       תאריך       
 
 
 
 
 

 ________________  _____ ___________ __ 
 רה החב      ך תארי  
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 עין בע"מ ש הל החברה הכלכלית לרא"חכ

   30/21מס' מכרז    מסמך ד'
 יתוח תשתית  בראש העין ונות של פבדבר ביצוע עבודות ש

 ש"ח  יליוןמ  4.344   עדרת גמסמכרז  
 

 בטיחות -נספח  
 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 יחות בבניה.והדרכה בנושא בט   הסמכ תר העבודה ועבר הבא  עובד האחראי מטעם הקבלן

o וסילוק מיידי מאתר העבודה. ליקויים הדורשים טיפול  -םים מסוכנימפגע 

o מוריםח מפגעים . 

 לקבלן.   ת ההודעה מסיר מרגע ותהשע  24ה במהלך ד העבו מפגעים שנדרש לסלקם מאתר

o  הצבת שילוט 

 י. ואלהשילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויז 

o צ.מ.ה. 

מ מאובז  כני ציוד  יהיה  והנדסי  הציוד  כל  ע"י  כגון:האביזרים  ר  בטיחות,  פנסים,תסקי  -הנדרשים  ר 
 , מהבהבים וכו' ור מראות, זמזמי נסיעה לאח

o מפקח 

 בודה. על העח שות ללוות ולפק רעי ה נציג שהוסמך

o חוקדרישות ה . 

הבניה, תקנות  בעבודה,  הבטיחות  פקודת   : נכללים  החוק  ופיקוח  חו  בדרישות  אירגון  דה,  ובעבק 
נדסית" , דרישות בטיחות של  דת הבטיחות בעבודה "בניה הבניה,ופקות, חוק התכנון והתקנים, ותקנו 

 ו'. כ וד מכונות, תקנות משרד התחבורה וצי יצרני 

o יוד מגן אישי צ 

 עובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן. הגנה על ה ועד לד המייוצ

ות והצווים  התקנ  –  1970וסח חדש( תש"ל  בטיחות בעבודה )נהדת  זה שמוכרת לו פקור בהקבלן מצהי .1
פיה,   על  העוסקי שנתנו  המדינה  חוקי  לו  מוכרים  הבטם  וכן  וצווי  תקנות  בעבודה,  חות  י בבטיחות 

הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע,    המקומיות  שויותשל הרר  עבודה, חוקי עזב
שמופיעות    ת הנוספותה והוראות הבטיחותו ובהיתרי העבודדעבוורטים ברישיונות  המפ תנאי העבודה  

 לן ביחד "הוראות הבטיחות"(. בהמשך הנספח )לה

הוראות  מ  הקבלן .2 מכיר את  הוא  כי  בזה  המובטיחהצהיר  שבו/ה/לאתר  יחסותתי ת הספציפיות  ם  ים 
, וכן  וצעתלפני שהגיש את ה  ושאתבוצע העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנ 

 לו.בטיחות א לתו לקיים הוראותכי יש ביכו

  ואחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכ ם  ו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדהקבלן ידאג לכך שעובדי .3
 רו יויכ

 יכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פיהן. בטיחות הסאות הת הורא             

ימצא  )להלן "האחראי"(  אחראי צוות מטעמו   או   ימנה מנהל עבודה  בלןהק   א. .4 באתר העבודה    אשר 
ע  י יוד  ,העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה  מןאת מקומו. שמו של האחראי ירשם ביובהעדרו ימלא  
על העבודה מטעם עיריית ראש העין בהעדר הקבלן יחולו  י, למפקח  אחרא  מנהל  ויהקבלן על מינ
 האחראי.  לת ענספח זה אוטומטי  פ"יכל חובותיו ע

ו  .ב אחראהקבלן  יהיו  בלעדיתהאחראי  ה   ים  כלפי  הקבלן,  עובדי  הכלכלית  כלפי  העין  לחברה  ראש 
 יחות.טת הבוהעין וכלפי צד ג' על מילוי הורא  אשועיריית ר
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 יםכלציוד ו

י הק .5 אחראיבלן  קו  היה  הרמה,  כלי  מנופים,  זה  )ובכלל  הכלים  המכונות,  הציוד,  שכל  אויר    לטילכך 
ש ב  הואוכיוצ"ב(  ישתמשו  י ועובדיו  העבודה  בזמן  במצב  הם  המהיו  אמצעי  בכל  מצוידים  גן  תקין 

 ותואמים את הוראות הבטיחות. 

ייסעו  בלהק .6 לא  מטעמו  מי  או  עובדיו  כל ע ן,  פר יל  מתנייעים,  הכל למפעיט  ם  בתל  וזאת  שיהיו  י  נאי 
 למפעיל ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.

יומנים בהפעלתם, בעלי  עובדים המ ם יופעלו על ידי  ד, המכונות והכליוהצייהיה אחראי לכך שלן  הקב .7
 ות הבטיחות.ראונות והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הורישי

חות, קסדות מגן, אפודים, משקפי  נעלי בטי  כגון:ותי )יחת כל הציוד הבט אדיו  בהקבלן ידאג לספק לעו .8
 שהם מבצעים.  הבודת ובהתאם לסוג העיחומגן וכו'( הדרוש עפ"י הוראות הבט

  

 י יוחלף מיידית ע"י הקבלן.  כניים למכונות פגום או בלוצעי מגן ט יוד מגן אישי ואמצ .9

תקין כל    כזה במצב  ציוד   מו של יונה וכן ידאג לקוראש  הדאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרי  הקבלן  .10
גיש שרות  ה ם לם נאותים המאפשרינאיזמן שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו ת

 תאונה.  ראשונה במקרה של של עזרה

 הלך העבודה מ
אחר  .13 יהיה  עלהקבלן  הגנה  לשם  הדרוש  כל  את  ויעשה  למ ה  אי  וכדי  העין  ראש  עיריית  של  וע  נרכוש 

 יעה בו.  גפ

א י  הקבלן .14 אתגדר  העבודה  ת   ברורים  ר  בשלטים  ויסמנן  החוק  לדרישות  בהתאם  מעקות  ויתקין 
 טיחות ונספח זה. בת ההכל בהתאם להוראו, וומתאימים

יפה,  שר ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום ל  מטעמו לא יבעירו אש גלויה  הוא או מיהקבלן מתחייב כי   .15
א בחום,  חתוך  או  ריתוך  אםלכגון  בכ   א  אישור  של   מנציג לכך    תבקיבלו  העין    מוסמך  ראש  עיריית 

 . אש ת למניעת התפשטותירו לביצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזה 

העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים,  יצטייד הקבלן לפני התחלת    ור כאמור,וניתן לקבלן איש  במקרה          
 כיבוי     ף מט

וגלגלו            לפי התנאי  מים  ןצמוד  לא ישתמש במתקן או  הוראות הבטים בהמפורם  פרוס  טיחות. הקבלן 
 בציוד    

 ים אחרים. צרכ לכיבוי אש ל          

מי  י מתחהקבלן   .16 או  הוא  כי  ליב  יחברו  לא  החשמלמטעמו  לנ  רשת  אלא  כלשהו,  חשמלי  קודות  ציוד 
יוד  או צ  יןבציוד שאינו תק  תמשושמך של עיריית ראש העין. וכן לא יוסחיבור שאושרו על ידי נציג מ

 אינו בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.  אסור או שה

 י חוק החשמל.שים ומוסמכים עפ"רמו וצעו ע"י חשמלאיםיב עבודות לתיקון מער' חשמל .17

קיון באתר העבודה,  ניכל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר וה בזאת כי צוות עובדיו, או    לן מתחייבהקב .18
מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י  ה, למקום  בסיומ ודה ועב רוטאות במהלך הגת והליסלקו את הפסו

יריית ראש העין,  ומרים השייכים לעחות  לא ישתמשו באריז  ון,הוראות החוק והתקנות הקיימות בנד 
ע"י נציג של עיריית    שרעדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאוכב שלא במגרשי החנייה המיולא יחנו ר

 ום פריקתו. ב לאחר סין הרכבחניו ה הרכב הפורק יחנש נאי ת ראש העין וב

 שהן. ל ק כ ך עפ"י הוראות חולכ הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים .19

היתר בכתב מנציג מוסמך  בודה, אלא אם כן קיבל לכך  ה לאתר העסום את דרכי הגישהקבלן לא יח .20
עיריית   דרראשל  יבטיח הקבלן  מקרה  בכל  העין.  גיכ ש  לרכב שי  הציוד  ולנקוטחון  ב  ה מתאימות  דת 
 לכיבוי אש. 

ה .21 באתר  הרשות  של  אחר  נציג  או  עבודה  מפקח  של  סיור  שהתגלו  עבובעת  וברגע  מהסוג  ע מפגדה  ים 
ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק  סלק את המפגעים בהתאם ללו"ל הקבלן לם" או "חמורים" ע "מסוכני
ר  גע. האישות המפסלק אל  יתר דיווח ודרשאות ש שאישור המפקח או נציג אחר מטעם הרר  רק לאח

 לסילוק המפגע ינתן בכתב. 
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פ"י החוק ועל  וראות הבטיחות, עה"י  יגו את הצעדים עפ נצ  במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או .22
 לל זה:  יבות, ובכ הנס

 יש צורך בכך.  אםלנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים יגיש עזרה ראשונה  .א
ל  .ב דיחוי  ללא  ראמ ציג  ניודיע  עיריית  העבודה  למשר  העין,ש  וסמך  בהתאם  ד  אחרים  ולגורמים 

 לאמור בהוראות הבטיחות. 

קט .ג תאונה  של  דיווח  לני במקרה  המחייבת  מידיית טלמשת  יודיע  א  רה,  ישאיר  ת  למשטרה, 
 . יהשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותוהכלים במקומם עד בוא המ   המכונות

של החברה הכלכלית   .23 ו/ יראש העלנציג  רי  ו המפקח מטעמה,אן  להיה  ביושאי  של  הוסיף  מן העבודה 
שיפורים ולתבוע  בטיחות  בנושא  הסתייגות  הערות  ו  של   הקבלן  הבטיחות  צעדים  טנקיאמצעי  ת 

 לתיקון הליקויים.יב הקבלן לפעול ללא דיחוי כזה מתחי מצד הקבלן. במקרהמתאימים 

ה .24 החברה  של  מטעמהלכלית  כלנציג  המפקח  ו/או  העין  את  יהיה  ראש  להפסיק  של    בודתוע  רשאי 
לן שמשתמש  הקבוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שקבלן אם ש ה

אי  ישנהתנן  בהם  כי  או  כלשהי    קינים  עמידה  האי  שהקבלן,  בהוראות  במקרה  או  מי  בטיחות,  או 
ישי  שלהעין או של צד    ראש  תנות חיי אדם או שלמות רכוש עירייסכמטעמו, יעבדו עפ"י שיטות המ

 לשהו. כ

כז הבמקרה  נוספת.  תמורה  ללא  המצב  לתיקון  דיחוי  ללא  לפעול  הקבלן  מתחייב  עבודה  פסקה  ת 
ראש  ל  יב לפצות את החברה הכלכליתקבלן מתחי פיצוי כלשהו, וה  ה את הקבלן בקבלתכ תז  כאמור לא

 וב בעבודה. כמהעי וצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות אוכתהעין בגין כל נזק שיגרם לה  

ה  יגנצ .25 ראש העין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל   ל הכלכלית  חברה  של 
שלדם  א העובדים  לפי  בהק  מצוות  יפעל  שלא  א לן  הבטיחות  הור הוראות  לפי  או  ו  זה,  נספח  אות 

 ובל בעיריית ראש העין. ההסדר המק 

ח .26 הקבלן  פתחיל  על  בורות,  תעלות,  להשאיר  שוםאיסור  גיח,  ללא  וכו'  יצידוות  ומשר  בשילוב  ט  ולט 
 ברור בכל תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

עם  הרשאה מט  העבודה שלו לקבל   יב הקבלן או מנהלי, ח ולות הרשמות להלןהפע לפני תחילת ביצוע   .27
 ה לפיתוח  ראש העין ו/או המפקח מטעמנציג של החברה הכלכלית 

 כניסה למתקני העירייה.  .א
 ות חום או כל שימוש באש גלויה.  תוך באמצעאו ח ריתוךב ים: עבודה בחוםכריתווהדלקת אש   .ב
 חפירת בורות ותעלות.  .ג
 . גותרצפות, מדרגות וג ת, פתיחת מעקו .ד

 סגירת קווי מים.  .ה

 ה.ודות בגוב עבודות הרמה ועב . ו

 עבודות הריסה.  .ז

 ת. פרוק צנר .ח

 ה(. צול להילכד בו באווירה מסוכנת)נפיעלעבודה במקום מוקף )סגור( שאדם  .ט

צ.מ.ה .28 ציוד  ה  תחייבה  פעלת  להציאת  המופיע  קבלן  עפ"י  הכלים  תקינות  על  מתאימים  אישורים  ג 
 בהגדרות  

  שונות

פעילות ובסיומן בהתאם     ה בשעות הכניסה לאתר העבודה ואבטחה למניעת רשמיבלן ידאג לאמצעי הק .29
 דרישות נציג הרשות המוסמך לכך . ל

ל אחד בתחומו  כ עובדים, יעת הו ליד באאות נוהל זה יורן הוכלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוקבה .30
 כמפורט בנוהל.
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

   30/21מס' רז מכ
   ית  בראש העין פיתוח תשתל עבודות שונות שע ביצור בדב

 מיליון ש"ח   4.344  עד מכרז מסגרת 
 

 מסמך ה' 
 לחוזה( 15משך לסעיף  )ה וחת כם )קנסות( לעבודות פי פיצוי מוס טבלת

 

וי הפיצ ועירא מס.
 הערות המוסכם ₪. 

1.  
לא  של צריכת מים ממקור ציבורי ש כל מקרהבגין 

התאם להוראות  או ב הקבלן ו/   "שים עבאמצעות מד מ 
 רה. החב

 טרה פרט לתלונה במש 10,000

2.  
לית,  של שפיכת פסולת, מוצקה או נוז  מקרה כלבגין 

רד להגנת  לתלונה למש פרט 10,000 אתר שפיכה מורשה. שלא ב
 . סביבהה

3.  
שבין המועד שנקבע לתחילת   יום או חלק ממנוכל בגין 

ין  לבברה  ת המפקח מטעם החביצוע הוראה מהוראו
 ביצועה בפועל. ילת מועד תח 

1,000 
ו או בצרוף סעיף זה עומד בפני עצמ

ירוע אחר, בהתאם לשיקול דעת  לא
 לבד.החברה ב

4.  
לסיום  מועד שנקבע בין הש כל יום או חלק ממנון בגי

מפקח מטעם החברה לבין  ת ה מהוראו  אהע הורביצו
 מועד סיומה ביצועה בפועל. 

1,000 
צרוף ב  ו אוה עומד בפני עצמסעיף ז
דעת  ר, בהתאם לשיקול ע אחלאירו 

 החברה בלבד.

5.  
  תחילתשבין המועד שנקבע ל  מנויום או חלק מ כלבגין 

לה   פעו / העבודה  תחילתבין מועד פעולה  ל / עבודה 
 . למעשה

1,000 

ביצוע   את הקבלן   ילהתח א אם ל
עבודה / פעולה  במועד שנקבע 

תר במועד מאוחר יובחוזה, או 
 רה. שסוכם עם החב

6.  

הסופי שנקבע    מועדשבין ה חלק ממנו ם אוכל יו בגין
לבין מועד סיום העבודה / פעולה  ודה / פעולה  לסיום עב

 . שהלמע
 

5,000 
  ביצוע אם לא סיים הקבלן את 

ע שנקב  ולה  במועדעבודה / פע 
 . עד גמר הארכה לסיומהאו בחוזה, 

7.  
ות הבטיחות  של אי קיום הוראה מהורא כל מקרהבגין 
 4ו/או    3+ סעיפים  10,000 עולה  לפי סוגה.  / פ  יצוע עבודה ב  ת עלהחלו

8.  
לפי  של ביצוע עבודה / פעולה  באופן ש רהכל מקבגין 

ו/או  ציבורהלשלום פקח מהווה סכנה דעת המ
 .יםהעובד

 4או  ו/  3ים יפ + סע 10,000

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי   כל מקרהבגין 

ש  רכו ו/או שלמותם לשלופקח מהווה סכנה דעת המ
 .טיציבורי ו/או פר

 4  ו/או  3+ סעיפים  5,000

10.  
שלפי כל  של ביצוע עבודה / פעולה באופן  מקרהכל בגין 

סביבה  עה באיכות הפגיה ו ן ו/או לדעת המפקח מהו די
 .בתיפגע סבימ יוצר ו/או

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

11.  
מאתר העבודה,   של אי סילוק פסולת כל מקרהבגין 

ת  קשרוכנדרש במסמכי ההתומה או לאחר סי ה מהלכב
 ו/או הוראות המפקח. 

 4ו/או    3ם + סעיפי 5,000

12.  
על מפגע או נזק  ווח מיידי של אי די כל מקרהבגין 

  ציבורי ושלרכ  דה / פעולה במהלך העבו נגרם /שנוצר 
 או פרטי. ו/

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

13.  
נגרם    / נוצרן מפגע או נזק ש של אי תיקו  כל מקרהבגין 

ציבורי ו/או פרטי,  כוש בודה / פעולה  לר ך העבמהל
 וזה / המפקח. אם להוראות החבהת

 4ו  ו/א  3+ סעיפים  10,000

14.  
תאום  עולה  שלא בה / פדשל ביצוע עבו  כל מקרה בגין

יב תאום לפי כל דין ו/או  תחים עמם ממיהגור עם כל
 מסמכי המכרז ו/או הוראות המפקח. 

 4או  /ו  3+ סעיפים  5,000

15.  
ולה  שלא בשעות  פע  /של ביצוע עבודה  מקרהכל בגין 

בניגוד להוראות חוק מחוקי  המאושרות או  העבודה 
 העין יריית ראש העזר של ע 

 4 + 3+ סעיף  5,000
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וי הפיצ ועירא מס.
 הערות המוסכם ₪. 

16.  
ום  ר ידה, לאחבואתר עשל השארת  כל מקרהגין ב

עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה  
 לום הציבור. סכנה לש

 4+  3סעיף +  10,000

17.  
אתר עבודה, לאחר יום   שארתשל ה כל מקרהגין ב

  פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה עבודה או לאחר
 או פרטי. רי ו/ום ו/או שלמות רכוש ציבסכנה לשלו

 4+  3 + סעיף 5,000

18.  
של התארגנות בשטח שלא יועד לכך בחוזה /   קרהבכל מ

 4+  3סעיף  + 5,000 ר המפקח מראש. הוראות המפקח / אישו

19.  
ה /  בשטח המיועד לכך בחוז  גנותבכל מקרה של התאר

פקח / אישור המפקח מראש שלא לפי  הוראות המ
 מפקח.  /אות החוזה הור

 4+  3+ סעיף  5,000
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 ין בע"מ העלראש ה הכלכלית החבר

   30/21מס' רז מכ
 בראש העין     בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית 

 ש"ח  ליוןמי  4.344  עד רת גסממכרז 
 קודם הביצוע  ס טיוליםטופ

     
 תאריך:___________                       

 
 

 לן: "שלב א"( ת )להות  עירוניס )טיולים( אישור מחלקוטופ
 

  
 _____ _________חוזה מס':  :____________________                         ה המתוכננתוד העבמהות 

 
 ______________________________________________________: __כתובת אתר העבודה 

 
 _________________ _____ שם המפקח:____________________  שם הקבלן ___________

 
 

סף במחלקות  לבצע תיאום מערכות עירוניות עם המחזיק באתר ובנו,על הקבלן  ה בודי כל תחילת עפנל .1
 הבאות: 

 
 מת חות  חתימה/  הערות  לקה מח אריך ת

 לוי דני –רה תאו 
 03-9007307טל: 

        03-9007364 

  

 כהן  אלחנן –גינון ונוף  
 03-9007240טל: 

  

 ב חרזיירי  –תחזוקה  
 054-4940423נייד: 

 03-9007364טל:    

  

 -תשתיות ל מחלקת מנה 
 03-9007260טל:    
 03-9008813פקס: 

  

 יון הב צב אויני -רשות חניהמנהל  
 03-9012628טל: 

 9012627-03פקס: 

  

     
 בניה ועדה מקומית לתכנון ו

  חראיאאישור הועדה לחתימת מהנדס ה 
 ר ע"ג הבקשה להית  לביצוע

 

  

   ם וביוב עין אפקמיתאגיד ה 
 לי כהן ו/או א מרק
 7151150-073טל:

  

 
 
 

מ". רחוב  בע"  ין " עין אפקש העראת מים, וביוב מתאגיד מים וביוב עיריי  קבל אישור על מערכותיש ל .2

 .7151150-073עין, טלפון : ראש ה  2יד יצחק קומה  בית  11/1ודה העב

 .עותק לחכ"לעם   ר בידי הקבלן באתר א ייש ר האישו .3

ם הבאים: יומוקד עירוני טלפונ ירונית יש לדווח למחלקה הרלוונטיתה במערכת עיער בזאת כי כל פגבהמו .4

9007382-03 . 

 . באחריות הקבלןירונית תהיה  כת על פגיעה במערכי כן בללתשומת לב הק .5

תחייב ע"פ כל  כמ  , חשמל, כבלים וכו'ק, בז הלקבל אישור מהרשויות הבאות: משטרעל הקבלן ובאחריותו  .6

 . יןד
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 בע"מ לראש העין ת החברה הכלכלי
   30/21מס' מכרז 

 פיתוח תשתית  בראש העין    ליצוע עבודות שונות שבדבר ב
 מיליון ש"ח   4.344  ד עת מכרז מסגר

 

 : "שלב ב"( ודה )להלןס )טיולים( אישור לגמר העבטופ
 

  
 ________ ______מס'                                           ______________________דה: העבו ת מהו

 
 _________________________________________אתר העבודה: _______כתובת/שם  

 
 ______________________________שם המפקח: __________________ן __הקבלשם 

 
 

ת רצונם המלאה  העבודה לשביעו  הר"מ לגמר בל את אישור יש לק  במקביל להגשת חן סופי  .1
 זו.   ת השלמה לביצוע עבודההנפקת תעוד ל וזאת כחלק מתנאי

 
 חתימה/ חותמת  הערות  מחלקה  תאריך 

 דני לוי  –תאורה  
 03-9007307טל: 

       03-9007364 

  

 ן אלחנן כה –גינון ונוף  
 03-9007240טל: 

  

 יריב חרזי   –תחזוקה  
 054-4940423 נייד:

 03-9007364טל:    

  

 ןיניב אוהב ציו- מנהל רשות חניה 
 03-9012627טל: 
 9012627-03פקס 

  

  
 דורני שמשון  -א.שפע 

 אזור התארגנות 
  אגף מטעםי ו/או מ  0544940218נייד: 

 שפע

  

  
 קחמפ

 ם :ש

  

 חכ"ל  -מהנדס  
 יים מתנה חם:ש

  

 מהנדס העיר  
 רברבום משה לואינג' 
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 לכלית לראש העין בע"מ רה הכהחב
   30/21מס' מכרז 

 יתוח תשתית  בראש העין   שונות של פת דבר ביצוע עבודוב
 מיליון ש"ח   4.344  עד מסגרת ז מכר

 
 וח ה עבודות פיתמסיר ת, הכנת תיק קעיות קר , מערכות תקבלת עבודות פיתוח 

 
 

ס'  מ ת כמו סוג הבדיקה  העבודה סוג  מס'
 בדיקות 

מילוי   דות עפר עבו 1
 קר מבו

 

ן  ולל דירוג, מיו במעבדה כ  100%ת צפיפו
 ות ואינדקס פלסטי

1 1 

 1 מ"ק  300 למדגם דות נקו 3-פיפות באתרצ
וג, מיון  במעבדה כולל דיר 100%צפיפות  צורת דרך 

 לסטיות קס פאינדו
1 1 

 1 מ"ר  500 גםנקודות למד 3 –פיפות באתר צ
 1 1 ן, יועץ קרקע אישור מתכנ רשתות ת, יעו יר 2
כל שיכבה   מצעים   3

 בנפרד 
מיון   ג,מעבדה כולל דירוב 100%צפיפות 

 דקס פלסטיות ואינ 
1 1 

מ"ר   1500 דות למדגםנקו 3 –צפיפות באתר 
  300או 

 מ"ק 

1 

ן  ל דירוג, מיו כול במעבדה 100% יפות צפ  שתיות אג"מ ת 4
 טיות ואינדקס פלס 

1 1 

 1 מ"ר  1500 םנקודות למדג 3 – אתר ת ב צפיפו
  שכבה ספלט א 5

מקשרת  
שכבה  

 את נוש

   ה: תערובת ותכניותי מרש"ל הרכב 
 2 ן טו 350 לת ביטומן תכו

 2 טון  350 יציבות 
 2 טון  350 דירוג 

 2 ן טו 350 בדה צפיפות במע
 ליבות  4 טון  350 לטכל שכבה אספ עוביצפיפות שדה ו

  10ות עד גדרות ויציקות שונבטונים בקירות/ רגד/רותקי בטונים 6
 מ"ק 

 1ה בדיק מ"ק  40

  לפי תקן  קת אדמת ג דיב אדמת גן  גינות עבודות  7
     יכלל  8
   1מערך בדיקות מס'   ריכוז בדיקות  8

 

 יצוע תוכניות לאחר ב 
 ים גובה מכסים וקולטנ  .R, Lדה ציר צוע כולל מדי ר בילתוכניות לאחקים העת שלושה -
 CDבי  על ג PLT ,DWGים קבצ -
 ות לאחר ביצוע. ן על תכני אישור המתכנ -

 יות מערכות תת קרקע
 

 זמערכת ניקו
 ם שטיפת קווי -
 CDל  דו"ח צילום כול -
   CDניות לאחר ביצוע כולל שלושה העותקים לתוכ -
 ביצוע. אחר  ות לן על תוכניאישור המתכנ -

 
 ורה ת תאמערכ

  דק מוסמך אישור בו -
 CDביצוע כולל   אחר ת לשה העותקים לתוכניושלו -

 
 גינון והשקיה 

 CDשקיה כולל  ביצוע שרוולי הלתוכניות לאחר   ה העותקיםשלוש -
 
 עירוניכת תקשורת  ערמ

      CDע כולל לתוכניות לאחר ביצו תקיםשלושה העו -
 
 

 
 

______________     _______________  
   חתימת המפקח            ימת הקבלן חת                          
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 1ס טופ

 
 

 סירה פרוטוקול מ
 מהקבלן הנדרשים  דוח התיקונים 

 
 

צעות החברה  ת ראש העין באמעיריי  
 . ן בע"מ ת לראש העיליהכלכ

  ס' חוזה מ 
  30/21מס' 

 ם מיו
 

 
 שם המזמין 

 
 שם העבודה 

 
 

 שבנדון בהשתתפות:   לעבודה  ___ מס'  ______ סירה ור מ _______ נערך סי בתאריך _ .1

 
 ______________________________________ ינה מזמנציג הרשות ה .א

 
 ________________________________________ציג הפיקוח: ___נ .ב

 
 

 __________________________________________ג הקבלן: __נצי . ג

 
 טה: ליקויים המפורטים מו פרט לצוננ מה לשביעות רהושלעה וו כי העבודה בוצלאחר הסיור מצאנ .2

 
 ______________________________________________________ .א

 ______________________________________________________ .ב

 ______________________________________________________ . ג

 ______________________________________________________ .ד

 ______________________________________________________ .ה

 ______________________________________________________ .ו

 ______________________________________________________ .ז

 ______________________________________________________ .ח

 
 

 ערות: ה .3

 
 ................ ............................................................................................ .א

 .... ................... ..................................................................................... .ב

 
 ...... .... .... עד תאריך ..... על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל .4

 
 ............. ...... בשעה ..........בתאריך.......ית על העבודה יערך ירה סופ למס סיור  .5

 
 
 

___________  _______________ ________________ 
 הרשות המזמינה ימת חת  מפקח חתימת ה      חתימת הקבלן 
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   2טופס               

 

 
 תעודת השלמה 

 קו ואושרו ע"י המפקח( שנבדאחר רשו מהקבלן ל שנד וניםאישור על ביצוע התיק)
 
 

ה  עין באמצעות החבר ה ראש עיריית 
 . הכלכלית לראש העין בע"מ 

מס'  חוזה 
 מיום  30/21

 
 שם המזמין 

 
 עבודה שם ה

 
 
 
 

 _____________  ביצע את כל התיקונים קבלן ______________שה  שרתום מטה מאהחאני 
 
 

 נו המלאה.נרצו___ לשביעות ________ שנדרשו במסירה מתאריך  _
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      _____________                                           _______________________ 
   חתימת המפקח                                     יך תאר
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 3טופס             
 

   30/21מס' וזה ק לחתקופת הבד
 

ה  יית ראש העין באמצעות החבר עיר 
 . "מ לית לראש העין בעלכהכ

 30/21חוזה מס' 
 יום: מ

 
 ין שם המזמ

 
 שם העבודה 

 
ת תקופת "הבדק" והוסכם שאין בקביער  הובה  ים,דשחו  12דק פירושה  מוסכם בזה כי בתקופת הב .1

 דין.כל אחריות או חבות על פי כל כאמור כדי לפטור את הקבלן מ 

 
ת החוזה ונספח החוזה למשך חולו כל הוראוק יבד פת הה שנדרש בו תיקון בתקועבודכל חלק של ה  על .2

 השלמת התיקון.ד נה נוספת ממועש

 
יצוע העבודה ובנספח ט בתנאים הכללים בורם כמפונייקבצע הקבלן את התבמהלך כל תקופת הבדק י .3

מתאריך סביר  זמן  תוך  לתוכנ  זה  ובהתאם  העירייה  דהודעת  לשיטהרכי  ית  זמנים ולל  הביצוע  וח 
הביצוע .    יבן מאחריותו לטסעיף זה  לא יפטור את הקבל  שור המפקח לפיאי  ח.המפקשיאושרו ע"י  

המ של  לאישור  הקבלן  הגיש  דרישתולא  ולפי  הא  פקח  זמנים  ת,תוכנית  ולוח  אותן  השיטה  יקבע   ,
 המפקח על חשבון הקבלן. 

 
ם קונירות לקבלן לבצע את התילהו  י המפקח רשאיהר כמוב  גרוע מהוראות החוזה ונספח זהמבלי ל .4

עבתי ובשילוב  אחרות המבוצעות. האום  עבודות  לפים  יפעל  כל ה  קבלן  לו  יהיו  ולא  וראות המפקח 
 בעניין זה.  יההעיריפי כלענות או דרישות תביעות, ט

 
שת דרי  לפי  הפסקה. פרט לתיקונים דחופים  ל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללאמשהח .5

 . ותרגילהעבודה בשעות העבודה הוצע המפקח, תב

 
ם, ללומדים בבית ספר הקיים או  ניי נוחות למשתכידת האפשר מגרימת הפרעות ואהקבלן ימנע במ .6

הצדדים שלישיים לרבות עובדיו. אחרי    ת לשמירה על בטחוןשוהנדר  לותעו , וינקוט בכל הפלעירייה
לקדמותהשלמת   הקבלן  יחזיר  אתהתיקונים  ה  מצב  ו  ושאר  בוצעו  מקומהאתר  דרכם  או  בהם  ות 

 קונים. שרין או בעקיפין מביצוע התיאו שנפגעו במיים ונהתיק

 
ה ותיקונים לפי החוזק  ין בדעניל  וי התחייבויותיול מצד הקבלן כל טענה , כצידוק לאי מילקבלא תת .7

  יקש הקבלן מןאם באלא  עשתה העירייה עצמה בעבודות,  ולפי נספח זה, בדבר תיקונים או שינויים ש
 באמתותה. כנעשתקח הקח לבדוק טענה זו והמפהמפ

 
לעניין בדקימלא הקבלן אחר התחייבויות  לא .8 זה, תהיה  ו  יו  נספח  ולפי  חוזה  לפי  העירייה  תיקונים 

וישלם לא ן הקבלן והקבלן ישפה את העירייה שיפוי מלא  הליקויים על חשבו  וןת תיקע אבצרשאית ל
 ה.רחת עו"ד, אם יהיו כאלכר טת משפטיות ושוצאוות האת כל ההוצאות, לרב

 
 לפחות.  יםתב של שבעה ימלשן ביצוע ביקורת מוקדמת בכיה תקבע מועד יריהע .9

 
ל ובהתחשב עם  תיימה הביקורת הנ"נסיום שר מביקויים תוך זמן סהקבלן יבצע את כל תיקוני הלי .10

 . עונות השנה

 ____ ק __________ הבד  סיום_____________       תאריך   תאריך תחילת הבדק .11

 
 

_____________    __________ ______ ______  ___________                ______________________ 
 תימת הרשות המזמינהח            המפקח מת תיח       ת הקבלןחתימ         תאריך           



 

 ______________________ ן_________ בלחתימת הק

100 

 
 
 

 4טופס 
 

 
 
 

 תאריך _________  

 תעודת סיום
 ( הבדק)בתום תקופת  

   30/21מס' מכרז   יה ושחרור עיריב קבלה ע"י הכת
 וד לכב
___________________ _ 

 
 ____________________ 

 
 ,א.נ.

 
ראש העין באמצעות החברה   עיריית 

 . מ ע"לית לראש העין בהכלכ

מס'  חוזה 
 מיום  30/21

 
 זמין שם המ

 
 שם העבודה 

 
 

זה,  סמכותי כמפקח לפי החווקף  (  ובת החוזה""  –  להלן)  30/21מס'  המסגרת  בהתאם לביצוע העבודה שבחוזה  

וכי כל עבודות הבדק    ה ה לרשות המזמינהעבודה בוצעה, הושלמה ונמסרבזה כי    יני מאשר רה בהתאם לחוזה 

 ת רצוני המלאה. יעוהן לשב אףהן בוצעו  כרוך בוכל ה

גם רים  נמשכות הדב מטבעותו הנובעת מהחוזה ואשר סירת תעודת סיום זו אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבמ

 אחר מתן תעודה זו.  ל

___________________________________________________________ 
 חתימה      מפקח     שם        תאריך        
 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה   ה"פ חכ"ל  מהנדס/מנ  שם        תאריך       

 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה    מנכ"ל חכ"ל       שם        תאריך        
 
 

___________________________________________________________ 
 חתימה    מהנדס העיר        שם        יך תאר      

 
 

 העתק: 
 תיק פרויקט 
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  5טופס 
 
 
 

  30/21 מס'  תביעות חוזה   יסולעל חהצהרה 
 ין בע"מ ש העלרא כלכליתהחברה ה

   30/21מס' מכרז 
 תוח תשתית  בראש העין   נות של פי ביצוע עבודות שובדבר 

 ח יליון ש"מ  4.344  עד מכרז מסגרת 
 

 תאריך ________________                   לכבוד 
______________ 

 
______________ 

 
 

 יעות בל תחיסוהנדון: הצהרה על 

     30/21' מסחוזה 
 

___וביו :   הואיל עלם  מאתנו  הוזמן  הכלכ  ______  החברה  )לידי  בע"מ  העין  לראש  "הרשות  הלן:  לית 

 (.: "החוזה")להלן יןראש הע ב  .  ותן, בוצעו עבוד דובמסגרת המכרז שבנ  (המזמינה"
 

 .רה_______ הגשנו לכם חשבון סופי בגין העבודה האמווביום ____ :  והואיל
 
 

 לקמן: את כדייבים בזרים ומתחמאש ם,רייכך אנו מצהילפ
 
 

ו .1 אליו ותמורת כל התחיים תמורת החוזה או בקשהסופי שאנו מבקשהסכום הכולל  לפי  ר  יבויותינו 
 הסופי מיום ____________    בחשבון כום  הסי המכרז הינו פ ועל

 
 פית".(הסו רה מולל של _______________ )כולל מע"מ(  )להלן: "הת שהינו בסך כו

 
ה מולת פרט   .2 אירה  ול סופית  לנו  תהין  טע א  תביעות,  כל  לנו  מינה  דרישות  או  שהוא  נות  וסוג  מין  כל 

מכ כלפי הבאים  כלפי  ו/או  ב כם  מטעמכם,  או  הקשרו    כלוחכם  הכ/וזהובחעניין  הנובע  או  ו/או  רוך 
בין שהיא   אמורכ  שהפין, אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דריממנו והכל במישרין או בעקי

 שהי כלפינו.תכן מכל חבות כלבעתיד, ואנו פוטרים א ע לנון שתיוודכיום ובי לנו  ה ועיד
 
באמו .3 מחובהאין  לגרוע  כד  לעיל  עלי  ר  המוטלת  בע  נוכלשהי  החוזה  אני לפי  ותיקון    חריות,ין  בדק 

 פגמים וליקוים. 
 
 אף לשון יחיד משמע. –ל בלשון רבים כל האמור לעי .4
 
 
 
 

 חתוםעל הי אתולהלן ב
 
 

_____________  __                     _    _____________         __________    __    ____________ _ 
 ותמת ח       חתימה   ח"פ    מס': ת"ז/  שם הקבלן 
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  6ופס ט
 

 
 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
   30/21מס' מכרז 

   ין בראש הע    שתיתוח תביצוע עבודות שונות של פיתבדבר 
 ש"ח  מיליון  4.344  עד מסגרת רז כמ

 )בשינויים המחוייבים(  לת עבודהחצו הת נוסח
 
 

 ........ ........תאריך:...
 00000-צו

 בוד לכ
 נמסר ביד לידי:__________      .......      .................................

     ..............................ת"ז/ח.פ. ..
 _ ____________ך:__יבתאר        
    
מת  חתי        

 ___________ :המקבל
 ., א.נ

 ...... כרז .............. בראש העין מ........ הנדון: ביצוע .................
 

 עבודהת ו התחלצ
 

ש  י   .........ס' . ............... בראש העין מכרז מ....................לביצוע    000000מס'  אם להצעת המציע  בהת .1
במידבביצוע    תחיללה הנ"ל  ולסיים  העבודות  כולל  י  ביצוען  ומסיראת  היתרים,   ,השגת  התארגנות  ה  זמן 

 . ...............ך :  לעירייה הכל עד לתאריסופית 
החברה, כתנאי לביצוע  של מנכ"ל    מראש ובכתב  מחייבת אישור  עבודה נוספת/חריגה,  בזאת כי כלר  מובה .2

 .םוכתנאי לתשלו

 מע"מ(.    %17 )כולל₪ .................תקציבית של   ס למסגרתתייחדה מ ות העבחלו התצ .3
במסגר  .4 העבודות  ביצוע  מבנים  המשך  ת ת  למסגרת  מעבר  זה  זו  אלו  הג קציבית  לצמחייבת  התחלת  ו  דלה 

ה  שהובהר לא ניתן לנייד תקציב ממבנ  בנפרד, כפי פרויקט   דה חתום ומאושר ע"י המנכ"ל לכל מבנה  העבו
 . חרד לאאח

 .םסוי תקציבי מתאימותנה בכיבודה עפ"י החוזה, רכיבי הערת מע יתוביצ .5
מכל סוג    נהכל טע  לן לא תהא ניות, ולקבב' עפ"י התוכניות הזמ ביצוע העהקבלן יפעל עפ"י הנחיות המפקח ב .6

 . בגין שינויים במהלך העבודה, כולל עדכון תוכניות לביצוע ,
 000000000000 ייד:נ........................המפקח על העבודה הינו  .7
לתקנות  ה בהתאם  י הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודלנקיטת  כל אמצעפן בלעדי  הנכם אחראים באו .8

)נוסח ב  1970  –חדש(    הבטיחות  לו/או  הוראותקהתאם  המכרז   נות,  במסמכי  הקבועים  אחרים  וצווים  ת 
 דין. סמכי המכרז והמחוייבים על פי כל   ושאינם קבועים במ 

 ידי. ו לידי החכ"ל במה ולהעבירודה את האתר העבוד יצוע העבני בט לפרעד בסלתיש  .9
 הפרויקט. אנו מאחלים לכם הצלחה בביצוע   .10

         
 בכבוד רב, 

      
 ם רהאיר אבי"ד, עו        
 מנכ"ל            

 
 
 

 ראש העיר -  מר שלום בן משה  העתק: 
 מנכ"ל העירייה -  אילן הררימר  
 רמהנדס העי - בום רברולשה ממר  
 מהנדס חכ"ל  -  ר חיים מתנהמ 

 "ל חכ מנהלת כספים - וכרמית ישעיה 'גב
 פיקוח  -  .................  
 זרת מהנדס עו -  גב' עופרה עטר  

 


