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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

   31/21מס' מכרז 
 

מכרז מסגרת   –בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין 
 מיליון ש"ח 7.856עד 

 
 

   משתתפיםכלליות ל תווראתנאי המכרז וה –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 העולא יאוחר מהש 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:     2-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 +    םימועדי תשלום חשבונות חלקי 

 חודשיים  : 

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

  –במתכונת של מכרז מסגרת )להלן    בראש העין  תית  פיתוח תש  שונות שלת  עבודו  עוצ ילבלה הצעתכם  

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

 

 ועיקרי ההתקשרות  נשוא המכרז

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

של   שונות  תשתית יפעבודות  הע  ת  וח  ₪  7.856של  כולל    וםסכ לעד    יןבראש    כולל   לא)  מיליון 

 .המסגרת  אם לתנאי מכרזהתב ,"(בודותעה"  –)להלן מע"מ( 

יותר במכרז  הצעות הטובות בהבתור    עד חמש הצעותבחור  לכוונת החברה  , בלתנאי המכרזכפוף  ב .2

)להלן: "ובע לזוכים במכרז  "   "הזוכיםליהן ייחשבו  ייעם הזו(.  "הזוכים  סתכמאו    חוזה  חתםכים 

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

כולן או חלקן,  זכייה במכרז כדי להבטיח למי מן הזוכים ביצוע בפועל של העבודות,  ב  יןא דגש כי  וי .3

להיכ  הזכות  וכי אם את  הזוכים  במאגר  פנייה  החובה  לל  בכל  זה,    )למעט להשתתף, מכוח מעמד 

צוע  להציע הצעה לבי  ,ומכוחועל ידי החברה במהלך תקופת המכרז    ואלי  ופנהשת בשנה(  אחת    היפנ

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

  ייה לזוכים פני ה יכהל ל בנוגע    להלןבכפוף לתנאים ד(,  ", לפי הענייןהפנייותאו "  "הפנייה)להלן: "

   סמך זה. כאמור במ

לכל    (מע"מ  כולל  לא)  ₪ ליון  מי  7.856עד  של    בהיקף כספיעבודות  ל תתייחסנה  לזוכים  הפניות   

  . עבודה

כי   ולהג יובהר בזאת,  ידייהימנעות מלהיענות לפניה  על  לפנייה  ה  ש הצעה  )מעבר  זוכה לפנייה 

יסודית של הה לממש את    תיא תהא רש  זה, החברה   קרהובמ כם  סאחת בשנה( תיחשב כהפרה 

  .ולבטל את הזכיה ערבות ההסכם

ספק .4 הסר  לובהתחיי  חברהלאין  כי    ,במפורש  ,מובהר  ,למען  בפועל זוכיהמהזמין  ת  עבודות  ם 

כלשהוב ל  היקף  של  ו/או  אחיד  לב קצב  מחיר  להצעות  עבודותבקשות  בזאת  .יצוע  כי    ,מובהר 

  ,חברהברשות ה  יהיומאושרים ש ים הלתקציבבהתאם    ,הנתוזמעבודות  הבקשות להצעות מחיר ל

העירייה,   לקבלבאמצעות  המסגרת  ואין  לא  ני  באם  לתביעה  עילה  ו/אכל  תבוצענה    ותוזמנה 

החברה    עוד מובהר כי  .תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבההעדר  ל  דות בגלובע

לחלק  תהיה   לפנות  דעתה רשאית  שיקול  לפי  פעם  בכל  העבודולה  תאם ובה  מהזוכים  ת  יקף 

  כים אי ביצוע פניה לזוכים ו/או אי הזמנת עבודות בפועל מהזו.  הזוכים באותה עתעל ידי  המבוצע  

של החברה, לא תזכה את הזוכים, או מי מהם, בכל    שיקול דעתה הבלעדי  לפי  שהוא,   םמכל טע

ו/ ו/או העירי פיצוי  כלפי החברה  כל טענה  על  מוותר מראש  זניילע  האו תשלום והמציע  בכל  ה.  ן 

, לצורך  בלעדיות כלשהי בביצוע העבודות והחברה תהיה רשאיתה למי מן הזוכים  קנה לא תומקר

ללא מכרז, הכל     ןאו להתקשר עם מי שתבחר לביצוע  , פרדרז נכמלפרסם  ,  תודעבואיזה מהביצוע  

לפי העניין.  ל דיןבהתאם להוראות כ ו/או    ,למציע/ לזוכים,  ו  ו/אות  ביע תלא תהיינה כל דרישות 

 בקשר לכך.  ו/או העירייההחברה פי כל  טענות

רת  גסמרת מכרז  ג סהזוכים במ  שתופסק ההתקשרות עם אחד  למען הסר ספק, יובהר, כי במקרה   .5

, ולא תהא למי  "ל רשאית להתקשר על הזוכה הבא בתור אחריו, מכל סיבה שהיא, תהא החכזה  

לנהל עם    באפשרותה  ההחברה יהי כן  תה  עש     ה ו/או תביעה בעניין.מהזוכים כל טענה ו/או דריש

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

להגז .6 מציע  מסגרת    זרלמכ  הצעה  ש יכאי  וזה  המכרז  מסמכי  את  הגשת  עונה  שרכש  במועד 

 :במצטברתנאי הסף הבאים  כל על ההצעות למכרז 

ישראל .6.1 תושב  אחד  פרטי  אדם  הוא  אחד  יד  תאגאו    המציע  או  )משפטי  שותפות,  חברה 

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

יצר  מציע שהוא חברה שם החברות  רל  התאגדות של החברה אצ  תדלהצעה תעו  ףרשומה, 

 ו"ד/רו"ח של החברה.   ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י ע 

או הרשות  /רות ערך ובורסה לנייה  ל י שדכנ עתדפיס  גם  רף  ומקרה של חברה ציבורית, יצב

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

צל רשם השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של  א ת ושל השותפ ת והתאגד

ח  "רו/ד "ולהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור ע חובות השותפות.    לאחריותו  כל שותף ו

     שם התאגיד.זכאים לחתום ולהתחייב במפרט מי התאגיד הל הש

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

   ורשה.סק מוע הינו  ציעמה .6.2

בגי  אישור  להצעתו  יצרף  המשתתף  זה,  סף  תנאי  הוכחת  מורשה,  לצורך  עוסק  היותו  ן 

י כן,  כמו  רשויות המס.  א יצרף המצומספרו אצל  מישוע  חשבון    או מרואה  פקיד השומהר 

ש לפי  דרשהוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, או שהוא פטור מלנהלם ו/או כל אישור אחר הנ

  1976  -ול חשבונות ותשלומי חובת מס( התשל"ו  וריים )אכיפת ניהביים צת גופואחוק עסק

  .ת פקיד שומה על ניכוי מס במקורשור מאוכן אי

תנאמ .6.3 בו  שמתקיימים  עסקא  ב' 2יף  סע  י ציע  גופים  לחוק  התשל"ו  ות    1976  -ציבוריים, 

  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 

פי  הריוב על  כי  מטלהח ,  ממשלה  מיו2003ר  פסת  המציע  15.07.2010ם  ,  על  איסור  חל   ,

,  עבין אם על ידי המצימעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין,  להעסקת עובדים זרים, ל

דם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר היזם. הפרת  בלן כוח אבאמצעות ק  אם  ביןו

    .הוראות המכרז שלסעיף זה תהווה הפרה יסודית 

הוכ  קיום   תנאי   תחלשם  בדבר  עו"ד  ידי  על  מאומת  תצהיר  להצעתו  יצרף  המציע  זה,    סף 

סע'   התשל"וב'  2הוראות  ציבוריים,  גופים  עסקאות  הסבנו  1976-לחוק  כמסמך  ורף  מצח 

 .3א'

ב ציע רהמ .6.4 )עפ"י    ת ההצעהיום הגששום  החוק לרישום קבלנים לעבודות בפנקס הקבלנים 

הנדס התשכ"ט  יובניה  תשתיות    200  ראשי  ענףב   (פיו  לע והתקנות    1969  –ת  )כבישים, 

  לפחות.   2-'גוג  "( בסיוהענףופיתוח(  )להלן: "

ההצעה( המעיד    תוקף ליוםר עדכני )בישוף א לצר  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע

   על רישומו כקבלן בפנקס הקבלנים, עם הסיווג האמור.
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בתחום  פרויקטים    2לפחות  של    בביצוע  מכתאותבאס  ןהמעוגמוכח  יון  ס ינבעל  מציע הינו  ה .6.5

פיתוח בהיקף של   כו ₪(      מיליון    חמישה  )₪          5,000,000עבודות    , פרויקט, לע"מל מ ללא 

      .2019 -ו   2018 ,2017 , 2016, ך השניםעו במהלוצשב

התעלם ממרכיב  ובבדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי  

  עפר, תקשורת וחשמל ,תאורה,  " משמען לצורך תנאי סף זה: עבודות תוח יפעבודות " . מהמע״

 .)די באחת החלופות( סלילה, תיעול

ללא הסתמכות על גוף או אדם אחר    המציע עצמוינו של  ן הנדרש הכי הניסיו  בזאתר  בהומ

  כלשהו. 

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף:

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

העבו  לא  ,תועלו  מקומו,  מזמין  של  המלא  שמו  בו,  שבוצעו  העבודות  מע"מ,  ה ד כולל 

 פון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.     קט וכן טלמנהל הפרוי ח ומפקה

  .ממזמיני העבודות המלצות ( ב)

 :   ןלמפורט להכ תיעוד מפורט לביצוע הפרויקטים כנ"ל ( ג)

 ילך.  או 1.1.2016החל מיום תחילת עבודה מועד  דהלת עבוצו התח •

 יקט.  פרו ל המנה ע"י מזמין העבודה או מאושריםחלקיים או חשבונות סופיים  •

מיליון    חמישה  ₪ )במילים:      5,000,000  -שאינו נמוך ממחזור הכנסות שנתי  היקף  ל  נו בעע הי המצי .6.6

   . 2019 -ו 2018,  2017  מהשנים חתבכל אשקלים חדשים  ₪(  בשנה 

  תו:  על המציע לצרף להצעלהוכחת תנאי סף זה 

הדוחות הכספיים של    תי, על פיהכנסות שנ  זור מח  ציע מאישור חתום במקור של רואה חשבון כי ל

נמוך מ )    5,000,000  -החברה שאינו  שקלים חדשים  ₪(  בשנה,  בכל  מיליון    חמישה  במילים:  ₪ 

     ". הכספיים הערת "עסק חידוחות  ב נכללת וכי לא  2019  ו  2018, 2017אחת מהשנים  

גהמציע,  נגד    .6.7 בתאגיד  שמדובר  במציהמנ   ליבע  םוככל  מ  המחזיקיםע  יות  ממניות    50%  -למעלה 

בעבר על    ולא הורשע, לא הוגש  כתב אישום לבית משפט ו/או  המציע  מנכ"לו  , מנהלי המציעהמציע

)עבירות שוחד(    297  -290ים  עיפ י סלפ   ליליתעבירה פ או    יפיסקל  אהידי בית משפט, בגין עבירה שנוש

לחוק העונשין    393  –  383ים  לפי סעיפ   נשין"(, אועוה וק  "ח  :)להלן  1977  –חוק העונשין, התשל"ז  ל

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בגין    438  –  414)עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  

ת  ניעת הטרדה מאיימת על פי חוק מניעצו למ  ד מי מהםצע כנגאו הו/הוא, וש  פגיעה בנפש מכל סוג

  ועד פרסום המכרז. שקדמו למ  שנים 7-ת בוכל זא,  2001 –הטרדה מאיימת, התשס"ב 

למסמכי המכרז, ביחס מציע,    4-מסמך א'על המציע לצרף תצהיר העדר הרשעות, בנוסח המצורף כ

 .בעלי השליטה כאמור ומנהלי המציע

ה .6.8 שלא  צצומציע  נגדו  ו/ ו  א  נכאפירוק  כינוס  צו  ו/או  זמני  פרוק  צו  הוכרז  ו  לא  כי  ו/או  זמני  סים 

  ידיעתו, לקבל צווים כאמור.י, למיטב י אינו צפווכ רגל שט וכפ

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

 . למסמכי המכרז 6-א'

 



 

 חתימת הקבלן_______________________________ 

6 

 לה: אמ במציע אחד  קייםתמ .7

התשנ"ח  9ף  עיס  הוראות    (1) מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון   1998-לחוק 

 עליו;  חלות "( לאויותויון זכשו חוק: " הלןל)

 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;   9הוראות סעיף   (2)

ם יפוק עסקאות גלחו 1ב2לפי סעיף לשם הוכחת תנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר  

ח  נוסבייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, מאומת על ידי עו"ד,  1976 – "ו, התשלםציבוריי

   ז.י המכרלמסמכ 7-'כמסמך ארף המצו

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

 בוטל.  .9

 זה.   במכרזצירוף כל האישורים והמסמכים האמורים  .10

כי   לה  לעמודגש  ההצעותה  עדבמו  ,שגי המציע  הסף    ,גשת  תנאי  להוכחת  המתאימים  המסמכים  כל  את 

ם חוצצים כאשר בכל חוצץ קיימים כל המסמכים המפורטים בס"ק  תיקייה ע  לעיל בתוך  ורטכמפ ים  שהנדר

  הוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורט בסעיף זה.  ( לעיל הנדרשים ל2)

על   ,םסף, תהא רשאית ועדת המכרזיה  איתו בתנדלהוכחת עמי   םכים הנדרשיהמסמ  מציע אשר לא יגיש את

  .  ציעהמ צעתהלפסול את   ,פי שיקול דעתה
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 כרז ת המחובר

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

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

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

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

מצעות העברה בנקאית מחשבון המציע לחשבון החברה הכלכלית  אב,  או  יע   בנקאית על שם המצ

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

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

קבלה/חשב   107שלוחה    9383278 עבלקבלת  האלקטרוני  רוונית  הדואר  באמצעות  :  הרכישה 

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  כולל  ₪    3,000   מסמכי  ישולמו  "ע מ)שלושת אלפים ₪  אשר  מ(, 

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

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

ידיע למכרז    יעמצ ה  ל  ההצעות  הגשת  תנאיטרם  במסגרתו.    היא  המציע  הצעת  מצילהגשת    עכל 

להצצי בדרף  אישור  תביא  עתו  המכרז  מסמכי  רכישת  אי  כאמור.  המכרז  מסמכי  רכישת  בר 

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

יח .    haayin.com-www.rosh הכלכלית: ההצעה  הכנת  עם  בקשר  הוצאות  המציע,    ול וכל  על 

  הוצאות אלה.  א יהא זכאי בכל מקרה להחזרוהמציע 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 

גיש את ההצעה ובין  במסמך זה, בין אם י  רכז והגשתה בלבד, ועליו להחזירם לחכ"ל עד למועד הנ

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

mailto:ofra@rosh-haayin.com
http://www.rosh-haayin.com/
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 הבאים:  החלקים  ת  " כוללת אזהמכרת ברוח" .12

 

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

 .1-מסמך א' –ערבות ההצעה  .12.2

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

ק  .12.4 סעיף   ויום התצהיר בדבר  גב'  2ראות    –  1976-, התשל"ו  ורייםציב  ופיםלחוק עסקאות 

 . 3-מסמך א'

 .4-מסמך א' –פלילי  םישור ר העד  תצהיר המציע לעניין .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  עסק   1ב2תצהיר  צי  תואלחוק  התשל"גופים  בדבר    -  1976  –ו  בוריים, 

 . 7 -' ך אמסמ -וגבלות נשים עם מ א

 .  8-מסמך א'  –נוסח ערבות הצעה  .12.9

 .מסמך ב' -יו  ספח ל נכטופס ההצעה, על  .12.10

 . מסמך ג' -החוזה  .12.11

 מסמך ד'  –נספח בטיחות  .12.12

 מסמך ה'  – טבלת קנסות .12.13

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

ות בהם  ום כל ההוראות המפורטוקי  כרז,מכי המ תי נפרד ממסווים חלק בלה נ"ל מכל המסמכים ה .13

 מהווה תנאי להשתתפות בו. 

 :למכרזמצורפים   אינםלביצוע העבודות אשר  ם הדרושיםהטכניי טיםמפרהת ימשר .14

)להלן:" .14.1 בנייה  לעבודות  הכללי  הכחולהמפרט  הבינמשרדיהספר  הועדה  בהוצאת    ת"( 

ממה הביטחון  למשרד  ועשותפת  השיכון  מ"צ  המעושרד  הקנותודכן,  בנוסחן  בטיחות ת 

 .  דכןמעון ה ח בנוס 1988 -)עבודות בנייה( תשמ"ח   בעבודה בניה 

   המצורפים למפרטים הכלליים. ולת המחיריםתכמדידה ואופני ה .14.2

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

ה  והחוז  פרטי המכרז  ואישור שכל  הכהצהרוהם  והשתתפותו במכרז כמ   עיהגשת הצעתו של המצ .16

ידו  צורףהמ נספחיו  על  את  למכרז  לו  יש  וכי  למציע  ונהירים  העותידי העים  וה,  סגולות  כישורים 

 קצועיות הדרושות לביצוע כל המפורט בחוזה ובמסמכי המכרז. המ

שהם מפרטי המכרז ו/או  לכ  ם כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטי .17

נספחיו,    החוזה לאעל  ו/או    מציע.עת הת הצחר הגשלא תתקבל  ו/או לתקן  למחוק  למציע  אסור 

לראות בכל  תנאי כלשהו אליו או  עברשיוים  כלשנות את המסמ ו מתנאי המכרז. החכ"ל רשאית 

 . ותעיגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצשינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתי
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    זהמכר  מתן הבהרות למסמכי

 

לחוקים ותקנות, או שיהיה לו איזה ספק  ות, אי התאמות  שגיאות,  יע ימצא סתירשהמצ  במידה  . .18

של  כנו לתושר  קב סעי  המדויק  בנוגע  איזה  הבהרות  בקבלת  מעוניין  יהיה  שהוא  או  פרט,  או  ף 

ניתן   בדוא"ל  למכרז,  לחכ"ל  ול  haayin.com-neria@roshלפנות  יאוחעד  ע  בוהקעד  מהמור  א 

נתוניםבט מועדים/  לוחות  פ  בלת  מספר  ופרטי  זהותו  פירוט  לקתוך  ההבהרותפיר שם  ס  ,  וט 

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

או אי  / וסבירות    אי  בדבר  יהיה מנוע מלטעון טענות  ,ילמי שלא יפנה כאמור לע.  או כל פרט שהוא

   ."בצ , טעות וכיוהתאמות  , אייאותבהירות, שג 

בדרך אחרת.    שתינתןף לתשובה  ין כל תוקתב בלבד ואבכ  תהאגה  יו/או של נצ  ל"חככל תשובה של   .19

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

 עה.  צהל

ש  ל"חכ .20 רשאית  להתהא  לפניותתלא  וייחס  להבהרות  הש/,  רשאית  או    גות,או  תהא  וכן  חלקן, 

ו המציעים  לכלל  התייחסותה  דעתאם  בהתכל  הלהעביר  הבלעדי  לשיקול    לא"ל.  החכשל  ה 

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

  חלק   האל   ויהו ,  בכתב,  המכרז  לתנאי   שינוי  או/ ו  הבהרה ,  תשובה  למשתתפים  ל "חכ  מסרה.  המציע

 . המשתתף  ידי  על ם ישוגמה המכרז למסמכי, חתומים כשהם, ורפוויצ  המכרז  ממסמכי

ר"החכ .21 יאוחר  שאיל  ולא  עת,  בכל  נתונים   המועדמת  מועדים/  לוחות  בטבלת  להכניס  הקבוע   ,

כרז.  ות רוכשי המל ה לשאכרז, ביוזמתה או בתשוב מה  כישינויים ותיקונים, מכל סוג שהוא, במסמ

מים  וחתהם  כש  ,ויצורפונפרד מתנאי המכרז והחוזה  אמור, יהוו חלק בלתי  ים כיקונ ים והתהשינוי

 כי המכרז.ציע, למסמע"י המ

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

ישה  עת הרכ ני שנמסרו ב ואר האלקטרודבות ה פרי הפקסימיליה או כתוס מ  פי או הודעת דוא"ל, ל

עע"י   המכרז.  מסמכי  הדואר  רוכשי  כתובות  כי  לוודא,  המציע  ת  ויקהמדו והפקס  ני  טרו אלקהל 

 ת בידיעת מנכ"ל החכ"ל.  ונמצא

 

 ההצעה 

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

)    השיחמ המחירים    " המירביים  ם ריחימה"  :להלן)  ( -10%אחוז  דהיינו    .(יים"המקסימאלאו 

ל בההנחה שיתן המציע במסגרת הצעתו תהיה מע הד    המירביים.  ריםמחיר  מ)לשם  ציע  וגמה: 

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

דקל פחות    רוןמחייותר מלא  יה  כך שההצעה הכוללת תה  10%  לעה  לא ניתן להציע הנחה העול 

 . 2020מובהר כי הכוונה למחירון דקל בגרסתו מיוני    .(20%

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

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

)ללא   10%, כפי שיתעדכנו מעת לעת, פחות  ות"(ח"המפת  –)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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מע"מלליכו  אינם ים  בי רימה   יםר המחי .24 תוסים  החברה  מע"מ .  ותשלם  היחידה    ף  מחירי  עליהם. 

 אינם צמודים, למעט בתקופות האופציה כאמור במסמך דנן. 

 . וטלמב  -עמלת חכ"ל   .25

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

  שרות,הזמנה לביצוע עבודה על פי הסכם ההתק גרת סמב רו שיוגד 23.1"ק  סלו/או   "דקל"רון יחבמ

יכללו   העבודה:  ןיבגכלשהן    תותוספלא  כספי,    ,היקפי  מאוכלסהיקף  במבנה  פיגומים,    עבודה 

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

ה  לבין ההצע  רותבספעה  צהה  רה של אי התאמה/סתירה ביןובמילים. במק  ע בספרותההצעה תוצ .27

. המציע  בהתאםוהחברה תהא רשאית לתקן את הכתוב    הםי מבינוה  לגב   במילים, תינתן עדיפות  

 מוותר על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה; 

ל  נחה העולה עאו שיציע ה  ההנחבמקום  ,  המירבייםלמחירים    מציע אשר ינקוב בשיעור תוספת .28

 .תידון כלל  פסל ולא תו תי, הצע10%

באח  ההנחה  רעויש .29 המקסהאחיד  למחירי  ביחס  יוזים  המציעימום  הצעת  את    :)להלן  הווה 

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

 .רזבחוברת המכ  בהתאם לקבוע

הכ .30 מכס,  תייםלממשים  יטל ל  מס,  וכיו   בלו,  שבמיכל"ב  צקניה  היחידות  במחירי   .זכרלו 

 

  ופן להגשת ההצעה והא המקום המועד,

  הקבוע בטבלת לוחות מועדים/ נתונים   מהמועד לא יאוחר  גיש  מכרז יש להאת ההצעה ל .31

ן  בראש העי  ,11/1ה  ד ול, ברחוב העב"ולהכניסה לתיבת ההצעות במשרדי החכ    12:00עד שעה  

שיצחקיד    )בית קומה  בדלישית(.  ,  הצעה  אינ משלוח  אחרת  דרך  בכל  או  ישות  דר  על  ה נ ועו  ואר, 

 ציע.  והינו באחריות בלעדית של המ המכרז

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

  . "21-13  "הצעה למכרז מס' :  בלבד  הצעה/את מספר המכרז המעטפה  גבי  מציע לציין על  על ה .ב

 . סףפרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נו

תו  מל חתי תו בראשי תיבות שע צעותק המודפס וכן על כל המסמכים שיצרף להה תום על  ע יחיצהמ .33

 .  כרזממיועד לכך בכל מסמכי הקום הכן חתימה מלאה במכל דף, וראש ב

תאמת  חתי .34 שהוא  שמציע  )חברה,  משפטי  וכגיד  בצירוף  צבויותפות  התאגיד  חותמת  תהיה   )'

התאג מטעם  לחתום  המורשים  של  ובשחתימתם  רו"ח    ו מ יד   / עו"ד  בפני  להיעשות  חייבות  והן 

 זה.  גיד אמה בתבדבר סמכויות החתי ובצרוף אישורם

עה, ויתר  ע, את ערבות ההצמצי י היד   לידפיס כאשר הוא חתום עע לצרף לעותק שעל המצי בנוסף,  

כנדרש בתנאי המכרז. על המציע לוודא שעותק המקור וכל המופיע על גבי  האישורים והמסמכים  

ידו    ןהזיכרו  על  שהוגשה  ההצעה  של  שהנייד  מקרה  בכל  זהים.  ה  ליהיו  עותק  בין  מקור  סתירה 

הזיפס(  המוד) יקבע  לבין  הנייד  )המודפס(  האמורכרון  המקור  הצעתו  שיכרך  לצו  בעותק  לול 

  תה לצורך קביעת הזוכה.ובדיק
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 ותקופת המכרז   תוקף ההצעה 

להגשת ההצעות  האחרון    מועד ה יום מ  120ה של  לתקופל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף  כ .35

דרישתל  במכרז. א  החברה   פי  המציע  כפ לתקופה    צעהההקף  ות   תיאריך  ע"י  נוספת  הנדרש  י 

 שתוארך כאמור.  ההצעה ו גם עלות סעיף זה יחולהורא  רז.במכ  לשם בחירת הזוכים ברהחה

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

הז במכרזעל  הפניות  וכים  במהלזוכים  .  תההתקשרותתקופת    ךלתפורסמנה  הבקופ.  של  צית  וע 

   .תתקשרוהה ופתקועשויה לחרוג מת  פנייהלקבוע ב ות תהיה בהתאםהעבוד 

ע  תלתקופה אחת נוספ  שרותתקההך את תקופת  להארי  האופציה  לחברה שמורה  .37   דשל 

 .מסמך ג' –  ט בחוזהרכמפו ,("האופציה תתקופ"  :)להלן חודשים 12

תקופת   .38 האופ)  ההתקשרות הארכת  הוד  ית מותנ  ( היצלהלן  לפ  45עד    ב בכתעה  במתן  תום  יום  ני 

י החוזהתקופת   מובה.  אינה  החכ"ל  כי  ההתקלהאריבת  חייתר,  תקופת  את  נתון  ך  והדבר  שרות 

דעתה ה  לשיקול  כי  יובהר,  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  והמוחלט.  ר  חכ"להבלעדי  שאית  תהא 

  ות.לאורך תקופת ההתקשר  וההתקשרות עם זוכה שהיה לה ניסיון רע עמ לא להאריך אתש

דה הבסיסיים  היחי  ירי מח   ם כה בתקופת האופציה הינקבלן הזוקובים בהצעת הי היחידה הנרימח .39

החל ממועד החתימה    תשומות הבניהמדד    ל שעור הגידול  כשהם מותאמים לשיצעו על ידו  שהו

מדד ידוע  )ההסכם( ועד ליום תחילת מימוש האופציה    ריך החתימה עלאוע לת)מדד ידעל ההסכם  

  על   ימהתאו שנתיים מיום הח  וזהמה על החשנה מיום החתייה המתחילה  צ פוהא  מוששל חודש מי

 (. ם, לפי הענייןההסכ

את   .40 להפסיק  רשאית  תהא  א  ההתקשרותתקופת  החברה  מכל  ת  ו/או  עת,  בכל  האופציה  תקופת 

 . מך ג'סמ  –מת לזוכים הכל כמפורט בחוזה לנמק זאת, בהודעה מוקד צורך סיבה שהיא ומבלי

 

   ף להצעהל המציע לצרע ש כיםמסמאישורים ו

  המפורטים להלן:ורים אישוה  םכל המסמכיף להצעתו את על המציע לצר .41

וחתומכ .41.1 מלאים  המכרז  מסמכי  מחיל  בחתימה  דף  כל  בשולי  )חתימות  ים  המציע  של  יבת 

 +חותמת התאגיד(.  

הסמ .41.2 לבמך  שיוספהרות,  הבהרות  ו/או  שינויים  ו/או  תיקונים  עד   ורבות  המכרז  למסמכי 

 יבת על ידי המציע. תימה מחיוספו, חתום בחההצעה, אם י תשהג  ועדלמ

 .  לבוט .41.3

ת. .41.4 ר  –גיד או שותפות  ה של תאז. ובמקר תצלום  וכן  החברה     ישוםתעודת  ברשם החברות 

רה ציבורית, יצרף המציע תעודת  בשל ח   תדפיס עדכני של רשם החברות. עם זאת, במקרה 

החב החברה  רישום    וכן  ורברשם  עדכני  ת  ער  הסרהבושל  תדפיס  הרשות  לניירות  ו/או  ך 

  . ללעי  מור כא ,רך לגבי האחזקות בחברהניירות ע

, כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק  ך או מפקיד השומהחשבון מוסמ   אישור מרואה  .41.5

כ ו/או  מלנהלם  פטור  שהוא  איש או  לפי  ול  הנדרש  אחר  ציבוריים ר  גופים  עסקאות  חוק 

ד שומה  וכן אישור מאת פקי   1976  –התשל"ו    (סמבת  חו  ול חשבונות ותשלומיהי)אכיפת נ

 .  ילכאמור לע ורק במ על ניכוי מס

 .  כאמור לעיל מחזור כספילגבי  אישור רו"ח .41.6
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זיהוי חתימתו של המציע .41.7 דין, בדבר  עורך  ומעודכן של  ג  אישור בר תוקף  י המסמכים  בעל 

תאגי המציע  היה  המציע.  של  להצעתו  מורש   , דהמצורפים  פרטי  בדבר  ה גם  של    המחתי י 

ובהתאם למסמכי  כדין  לה  תקבניע להגיש הצעתו למכרז  חלטת המצכן אישור כי ההמציע, ו

 אגדות של המציע. תאגדות שלו, בצירוף תעודת התה

של .41.8 רישומו  על  המעיד  תוקף  בר  אישור  של  מאושרר  ובסיווג    כקבלן  עהמצי  צילום  בהיקף 

 ממכרז זה.  כמתחייב 

, כאמור  ון המציעעידים על ניסיומסמכים המ  תוצהמל( ו2-מסמך א'סיון )הני  טפירו  תצהיר .41.9

+    הניתן  לככ,  והמלצות  ופרטיו  מטעמםשר  איש קת לקוחות וות שמו רב ל  ,ללעי  6.5בסעיף  

 2-1ך א' מסמ

הוראות ס .41.10 קיום  בדבר  עו"ד  ידי  על  ציבוריים,   'ב2ע'  תצהיר מאומת  גופים  לחוק עסקאות 

 כאמור לעיל.  (3-מסמך א') 1976-של"והת

המצ  .41.11 של  /הצהרה  ב מה  הלימנ  יע  פלילית,  בעבירה  הרשעה  בדבר    4-א'  מסמך נוסח  ציע, 

  לעיל. כאמור  רזהמכ  למסמכי

נגדו  טעם המצתצהיר מ .41.12 כינוס נכסים    צו פירוק ו/או צו פרוק זמני ו/או צו יע, כי לא הוצא 

וכיכו/או  זמני   רגל  צווים כאמו  י לא הוכרז כפושט  צפוי לקבל    6-א'  מסמךבנוסח    ,ראינו 

 לעיל.   6.8עיף סב מור כא כרז,למסמכי המ

 מכרז. למסמכי ה 8-'מסמך אות הצעה( בנוסח ערבות בנקאית )ערב .41.13

אנש יפ .41.14 הצוות רוט  המצ  י  שבכוונת  ביצוע המקצועי  לצורך  החברה  לטובת  להעמיד    יע 

  ם המקצועי ושנותיו.  קט מטעמו, תפקידיהם, נסיוני הפרו העבודות לרבות מנהל

ה  משנה לצורך ביצוע העבודות או איז  ינל בקבזר  להיע, אם ובמידה ובכוונת המציע  ןככמו  

שיאוש ככל  את  החברה,    ידי   על   ו רמהן,  ויפרט  ונסיונ יוסיף  המיועד  המשנה  קבלן  ו  שם 

מ קשר  ואיש  לקוחות  שמות  ויפרט  יוסיף  המציע  המלצות  פוטעמם  הרלוונטי.  ויצרף  רטיו 

ות  מיאת ל וחוללק  רשאית, אך לא חייבת, לפנות  א ההמתייחסות לקבלני המשנה. החברה ת

    .  הנתונים ולקבלת פרטים נוספים

 רז. ת המכוברת חשצילום הקבלה על רכי .41.15

 מבוטל .41.16
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 ערבויות

    ההצעהערבות  .42

בנובלתי מותאוטונומית  ו ערבות בנקאית  להצעת  יצרףהמציע   .42.1   ראלי שהוצאהשיק  נית של 

המ  ,ש"ח  0,0050  לשבסכום  לבקשתו   אצורף  בנוסח   הערבות "  –)להלן    1-כמסמך 

   . "(ההצעה

 
מנוסח   פסילה של ההצעה. כל סטייהור תגרערבות ההצעה אתה של צמה יא

 ההצעה.   עלולה להביא לפסילתלמכרז  1-אבמסמך הערבות הבנקאית ש
 

    : וםיבשפורסם    2021דצמבר    חודש    לש  ות הבניהומתשתהא צמודה למדד  ההצעה  ערבות   .42.2

היסודי"  -להלן  )  1.2215.0 ערוכה  רבוהע  "(.המדד  תהא  בדת  פקול ת  עד  תוקף  החברה 

 . 30/4/2022: םליו

קיום תנאי המכרז על ידי המציע לרבות התקשרותו בחוזה  תשמש להבטחת  ההצעה  ערבות   .42.3

ערבות  חל תהא רשאית    ה, הכל בהתאם לתנאי המכרז ומסמכיו. החברהרעם החב לט את 

ין היתר,  וב   ראהתכל ה  בויותיו האמורות, ללאהתחייאיזה מא עמד בציע לבמידה ומעה  ההצ

על כך דרישה בכתב   בתוך שבעה ימים מהיום שקיבל  מלחתום על החוזהאם המציע יימנע  

 . מהחברה

זכו  -  קהלכולה או ח  -ההצעה  ערבות  בחילוט   .42.4 ידי החברה אין כדי לגרוע מכל  ת אחרת  על 

  י תנאי המכרז ו/או על על פהמציע    ייבויות מהתח  ל הפרת איזהת לחברה במקרה ש ינ המוק

 .  ןדי לפי כ

דרישת  ל .42.5 למתחייב    החברהפי  להאהמציע  ערבות  רכת  דאוג    נוספת   לתקופהההצעה  תוקף 

סעיף זה יחולו גם על ערבות    תלשם בחירת הזוכים במכרז. הוראו  החברהכפי הנדרש ע"י  

 . רך כאמורשתוא

ש .42.6 ב  אללמציעים  מקרבהקדם.  עה  הצה  ערבות  חזרתו  מכרז, יזכו  לאבכל  ערבות    ה  תוחזר 

 . ה עמם על החוזהתימוח זים של החברה במכרז ע"י ועדת המכר  יםכוהז  יעתבני קפל ההצעה 

 
 לקיום ההסכםערבות   .43

ההצעה     כה  את ערבותחליף הזוילתוקף,  וכתנאי לכניסתו    חוזהעל ה  עובר לחתימה  .43.1

בות ער"  –)להלן    חוזה ב  בועיםהתנאים הקי  לפ ₪    100,000של    ךבס   ההסכם  ם  בערבות לקיו

 . חוזהל ה מלחתום ע תמנעויה דינה כדין במועד, ההסכם  ת בורע השל  הפקדה-אי"( ההסכם

 
  ערבות ביצוע  .44

במסמך זה  כאמור  ל,  יימים ממועד ההודעה בדבר זכייתו בפנייה והפיכתו לקבלן פע   7  תוך .44.1

ת בוערברה,  די החשנמצאת בי    ההסכםלקיום  בות  רע, בנוסף ל רהימסור הזוכה לחבלהלן,  

והחברה  בפנייה    ביא לביטול הזכיה ת   הביצוע ות  ערב   רת מסיאי  במסמך זה.    הגדרתה כ  ביצוע

לזוכה שהצעתו דורגה כהצעה הבאה  ולעבור    שבידהם  סכההאית לחלט את ערבות  תהיה רש

  . , הכל לשיקול דעתה הבלעדיהי בתור בפני
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   קהבדיום שנת ערבות לק .45

  הבדק  ערבות הביצוע לערבותתומר  השלמה   תעודת    לתוקבקול המסירה  עם השלמת פרוטו .45.1

 של כל פנייה.  המאושרמהחשבון הסופי  5% עורבשי

 .  שנקבעה בפנייהתקופת הבדק כפי תום   יום לאחר 60ם עד תותהיה בתוקף  ערבות הבדק   .45.2

 
 וכים במכרז  פניה לזההליכי  

הזו .46 לכל  תופנה  ותכלול  הפנייה  לעבודה  ימכים  בקשר  הנדע  )להל דרשת  המסויימת  ן:  בה 

כ"(העבודה" כתב  תכיל  הפנייה  לוח  כניתו  , מויות.  ופרטי  מפרט  הביצוע  זמניםות,  תקופת  של  , 

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

בכלל.  זמנת העבודותה או  כי    ,  מובהר  רק  החברה תהיה רשאי  םים מסוימיקרבמעוד  לפנות  ת 

לפ  מהזוכיםלחלק   פעם  ובהתאם    יבכל  דעתה  הזוודוהעב  להיקףשיקול  ידי  על  המבוצע  כים  ת 

 אותה עת ב

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

בפנייה )שיותאמו  (    23.1וס"ק    23ף  עיבס  האמור שיהיו ע"פ  )  תטים בכתב הכמויוירפהמחירי כלל  

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

רת  המוגש על ידו במסג  מאחוז ההנחה  והגבו  זהה איות אחוז הנחה  נלהגיש לפ   ים מתחייב  זוכיםה .48

 –ת ההצעה למכרז  חוז ההנחה שהוצע במסגרמא  רנקיבה באחוז הנחה נמוך יות   הצעתו למכרז.

  תחשב כאי הגשת הצעה לפנייה. 

 : על הצעת המחיר לפנייה יחולו הוראות אלה .49

ס  ופבי טעל ידי הזוכים על ג  יירשם  אחידה  ז הנח חוא   –(  "ההצעה"   –)להלן    ההצעסכום ה .49.1

 כי הפנייה; שייועד לכך במסמ"הצעת הזוכה" 

 בטל .49.2

 בטל .49.3

להוסיףמע"מים  כולל  םאינ  לפנייה  בהצעה  יםמחירה .49.4 על המציע  את  .  הער  בהצעתו  ך  מס 

 ; לו סףובנו המוסף בנפרד מהמחיר  

טעוי נתגלו בה .49.5 טעויות חשב צעה  או  סופר  לנוות  רשאית החברה  במאיות,  בדיקת  תקנן  הלך 

 יע; צעות. הודעה על התיקון תימסר למצ הה

 ם  ע בהשהוצשיעור ההנחה לתאם ההצעות יבחנו בה  .49.6

בכל הצעה  , או  ביותר שניתנה במסגרת הפניהה  הזולר בהצעה  ותחייבת לבח החברה אינה מ .49.7

 שהיא. 

ל .49.8 להגיש הצעות  חייבים  פניה  הרבשהופנו אליהם מצד הח  כל הפניותהזוכים  עד  , למעט 

 . יש הצעותבה לא מחוייב הזוכה להשתתף ולהג  ,םלשיקול דעתאחת בשנה,  

רה  חבן, ה לעשות כ  הף שחייב הי, על אשהופנתה אליו  הצעה לפנייה  י מהזוכים לא הציע מ  .49.9

ההצעה  כים, תחתיו, את בעל  מכסת הזוולצרף ל  תהמסגר  במכרז  תהא רשאית לבטל זכייתו

ה בין  שאינו  ביותר  זכא  כים.וז הטובה  החברה  תהיה  הבנוסף,  את  לחלט  לקיום  ית  ערבות 

    .שנתן המציע ההסכם
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ם  ימי  7וך  תדי החברה,  וא למסור לימתחייב ה". ככזה  קבלן פעיל" ב להזוכה בפנייה ייחש .49.10

כקבל ועממ זכייתו  בדבר  ההודעה  פעיד  בשיעור  ן  ערבות  הזוכה    10%של  ל  הצעתו  מסכום 

  ביצוע "(. ערבות העהביצוערבות  )להלן: " לחוזה    ףר, בנוסח המצובתוספת מע"מנייה,  בפ

צוע לערבות  או מהמרת ערבות הבי/ ו  ממועד תעודת ההשלמה  יום    60עד תום  תהיה בתוקף  

ידי החברה  ר בתשאם  ההסככי ערבות    , יובהר  ,ספקר  ן הסיה.  למעי שנקבעה בפנכפי  בדק  

המכרז,במ תקופת  כל  בת  שך  האופציהלרבות  לע  ,קופת  קשר  ללא  הביצוע  ברוזאת  ות 

 נייה לגבי עבודה מסוימת.של הזוכה בפ צא עם זכייתושתומ

מסיר .49.11 ערבותאי  ההודעה  י  7  תוך  ,הביצוע  ת  ממועד  של  מים  זכייתו  תביא    ע, המציבדבר 

הזכיילב בפ טול  לחני ה  רשאית  תהיה  והחברה  עא  לטיה  ולשביד ההסכם  רבות  ת  עבור  ה 

 יקול דעתה הבלעדי.של כהצעה הבאה בתור בפנייה, הכל  לזוכה שהצעתו דורגה

ההצעה .49.12 הזכייהועל  לפנייה    על  מכוח  כ  ההתקשרות  יחולו  החוזה.  בה  הוראות  ק  הפרל 

  בחירת הזוכהל  גם עז יחולו  רלתנאי המכ  מסמך א'בהצעת המחיר  שמופיע תחת הכותרת "

 בפנייה. 

 . לבחירהונים ות וקריטרי ההצע בחינת 

בת .50 יעמדו  אשר  לבחינההצעות  יעמדו  הסף  ועדנאי  בפני  וקבי ,  המכרזים  תה  בהצעות  עת  הדיון 

 : ןל ניסיונו, כמפורט להלל איתנותו הכספית ועע סס על אחוז ההנחה שיציע המציע,הזוכה יתב

 איתנות פיננסית   .50.1

של ה .50.1.1 זה  ממשקלו  הינו  השקלו   חתבנוסרכיב    כב ממחזור מור  והוא  ק'(נ  20)  20%ל 

   .2019  -ו 2018, 2017  מהשניםאחת השנתיות של המציע בכל סות כנה

 : הפיננסית אופן חישוב הניקוד לאיתנות .50.1.2

משוקללחמ .50.1.2.1 הכנסות  ממו   -  זור  משוקלליחושב  הה  צע  כנסות   למחזור 

לשנת    1/2ל  משקל שן  ת נ. כאשר יי2019  -  2017  שהיה למציע בשלוש שנים 

 .  2017לשנת  1/6שקל של  מו  2018 נת לש 1/3, משקל של 2019

ביותר  צמ .50.1.2.2 הגבוה  המשוקלל  ההכנסות  מחזור  בעל  לציון    20בל  קי יע  נק' 

יתר יקב   הסופי,  באופ המציעים  ההכנסות  מחזור  עבור  ניקוד  י ל  חסי  ן 

 . למחזור ההכנסות כמשוקלל הגבוה ביותר

 ן קודם של המציע יונס .50.2

לכמות  יקבע בהתאם  והוא  ק'(  נ  20)  20%ו  מרכיב זה בנוסחת השקלול הינל  ש  לושקמ

שביצע  הפרוי  בפועל  קטים  פיתוחהמציע  עבודות  בסעיף  רתדג)כה  בתחום    לעיל(   6.5ם 

, 2016  בשנים  ,לא כולל מע"מ  ( ₪    מיליון      חמישה  ₪ )      5,000,000  לפחות  של  בהיקף  

ינתן  נקודות    2המציע  יקבל      כל פרויקט שבוצע  גין. ב2019  –  ו  2018  2017 ובסך הכל 

)כולל  פרו  10עד    -ל  ניקוד  הפרויקטים המשמשים לצורך עמידה בתנאי הסף   2יקטים 

    .(נק'(   4 -ך  ל רעשהם שווי 
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 : מחירת ההצע  .50.3

  .נק'(  60) 60% אהו  השקלול בנוסחת זה יבמרכ  של לומשק .50.3.1

יבח המחיר  ההל  תאםהבו  נ הצעות  ההצנ גובה  כאשר  שהוצעה  שעחה  את    הכללה 

הה אחו )  נחהז  ביותר  מיו  ולאהגבוה  תקבל  10%  תר  יקבלו    60(  ההצעות  ויתר  נק' 

  ניקוד יחסי בהתאם.  

ההצ אם  ביותר  ה עלדוגמא:  על    הטובה  תזכה נה   10%עמדה  היא  , נק'  60ל    חה 

  .וכן הלאה 'נק  12תקבל   2%והצעה של  נק'  30תקבל  5%ההצעה של 

תהברהח .50.4 דעה  שיקול  עפ"י  רשאית,  התא  לבצעה  לנכוןבדיק כל    בלעדי,  שתמצא  או  ו/  ה 

  א ושכל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע לבצע את העבודות נ ש מכל מציע לדרו

א הכלכלי,  חוסנו  הפיננהפרויקט,  מצבויתנותו  המקצו  סית,  ניסיונו  המוכח,  המשפטי,  עי 

היקפו   ועמידתו  וט לרבות  המכרה  באיז יבו,  ומתנאי  בפרט  הסף  ולהתחשב  בכ  זמתנאי  לל 

מנבאיז לרבה  אלה  הבדהעו  אלה ות  תונים  מן  מכלליות  לים  לגרוע  ומבלי  היתר  בין  יקה. 

רשא תהא   החברה  לעיל,  דו"חו   תיהאמור  הצגת  המציע  מן  כספייםלדרוש  פין  חלוול   ,ת 

בדבהצ רו"ח  העצהרת  הונו  הר  היחס  החבר מי,  של  המבוקרים  דו"ח  השוטף,  ביחס    כלה, 

  ה,להנחת דעת  מידע א המלוה את  חברתת ל לייב  יה חהמציע יה   .  2019  -ו  2018,  2017לשנים  

 לרבות מכתבי המלצה.  

ים. כן תהא  ובניסיון מוקדם שלו עם אחר  ,עהחברה תהא רשאית להתחשב בכושרו של המצי  .50.5

מציע אחברה רשאיה של  לפסול הצעה  ו/או לחברה  ת  לעירייה  טו שר  לא  נסיון  ו  ב עמהיה 

 משנה. בלן  ן כקבלן ראשי וה כק ןבכל הקשור לעבודות דומות, ה

ה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או  ו/או השמט  ינוי ל שה ש בכל מקר .50.6

 :ת החברה"( רשאיותההסתייגוי" –לגביהם בכל דרך שהיא )להלן  תכל הסתייגו 

 המציע למכרז. לפסול את הצעת  .50.6.1

 תבו כלל ולהתעלם מהן. נכלא  לראות בהסתייגויות כאילו  .50.6.2

 . בדלת פגם טכני במהווילו  כא תייגויות בהס לראות .50.6.3

לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את    מהמציע לדרוש   .50.6.4

 צעה ו/או פרט מהותי בה. הה מחיר 

   עדי של החברה.בליל נתונה לשיקול דעתה ה רויות דלעבין האפש לטהההח

להב .50.7 רשאית  תהיה  בהחברה  ההצעה/ות  כל יא  בבחירת  שיקוליה  כל  וכז הל  את  ה/ות 

סמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי  המכרז, המ  סמכיממ  לים והנתונים העו  יביםהמרכ

ומאלה שעלו   ובכלל זהבמהמציע להצעתו  ביצו דיקות שערכה החברה  ,  ע העבודות, איכות 

כי המציע,  של  המקצועי,אמינותו  נסיונו  המלצ  שוריו,  אמומחיותו,  ומידת  וד ות  המציע  ות 

הרצו  המא  ןשביעות  ביצוע  עמו,    ויותתקשר ופן  ה אחרישל  הן  קודמות  של  והן  חברה,  ם 

ציע ונסיונה הקודם או  מהלמידת שביעות רצון החברה מביצועים קודמים או נוכחיים של  

 עדיפות. י עמו תינתן הנוכח

לבחוחה .50.8 מתחייבת  אינה  ביותרברה  הזולה  בהצעה  נקובה    ר  בה  באחוזים  ה  ההנח)היינו, 

 עה שהיא. הצ לכ  הגבוהה ביותר( או

התחייכרבמן  אי .50.9 משום  זה  ל  קנותלה  בותז  ו/או  בלעדיות  העבודות  כלל  בביצוע  מציע, 

 השירותים המפורטים בו. 

 



 

 חתימת הקבלן_______________________________ 

17 

 
 

 וזכויות החברה יקט הפרו ביטול

הו .51 אלא  נוגשו  לא  לדיוןו  העומדות  2  לפחות  תרו  המכרז,    הצעות  רשאית  בתנאי  החברה  תהיה 

 לה:מאאחת לעשות 

 חסרה או;  כיםו לקיים את המכרז במכסת ז .51.1

 ; ם אווכיהז רז להשלמת מכסתמכ רסםפל .51.2

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

 ורים בו.פויות הקשו בסדרי העדישינויים שיחולו בתקציב א

כא .52 המכרז  לעיל  בוטל  מו"מ הח  -מור  לנהל  רשאית  תהיה  חלקם    כל עם    ברה  וגם/או  המציעים 

אחרים הנ"ל והכל לפי  הגורמים ה  ם/אווג  עיםר עם מי מהמציהתקשר ול כל גורם אח  עם  ווגם/א

   שיקול דעתה הבלעדי.

או  /ם וגוכה  וזמנו מהזעבודות שהף ה היקדעתה הבלעדי, לצמצם את    לו שיקפי  החברה רשאית, ל .53

א  ע ליולמצ  -בפועל    ןתחילת ביצוע  ני, לפ לחלוטין  את העבודות  , או אף לבטלהםלק מלעכב איזה ח 

ז כל  טענה תביע כות  תהיה  וגם/או  רשאיכך.  ין  בג  ה  הבלעדי    בהתאם  ת,החברה  דעתה  לשיקול 

,  הלך ביצוע לחלוטין, במה  ה, או אף לבטלהק ממנ איזה חל  או לעכב/ו  כל עבודהוהמוחלט לצמצם  

 '.מסמך ג – חוזה זאת על פי תנאי ה 

רשאית .54 דעלשיקובהתאם    ,  החברה  ז  ,הבלעדי  הת ל  מכל  לגרוע  לות  כומבלי  לה  זהעניי הנתונה    ן 

לעבודהעל  להטיל    ,ג'מסמך  בחוזה,   בנוסף  לו   הזוכה,  מסוימת  שניתנה  פנייה  ביצוע במסגרת   ,  

סוג  ינה משהעבודה הנוספת ה  דודה ובלבשווי העבית מעד מחצ נו עולה על  בשווי שאי  תעבודה נוספ

ן  העניי  בותסיבנו  עבודהבתנאים זהים ל ת תיעשה  ספהנו   העבודה.  עבודה, סמוכה לאתר העבודהה

. המציע/הזוכים, לפי העניין, מוותרים על  יעילותחסכון או    טעמית מדרש רה על האחידות נמיהש

 ה ו/או תביעה לעניין זה.  ש יכל טענה ו/או דר

הוצאה  אחריו  בכלשא  תא  ל  ברהחה .55 לכל  נזק שת  למציו/או  ו/או הגשת  יגרמו  עם הכנת  ע בקשר 

מלמעתו  הצ לגרוע  מבלי  אך  ובפרט  ללליככרז,  האמור,  ו/נזקיות  שנגם  הוצאות  איעק  רמואו  -ב 

 ו/או צמצום ו/או ביטול המכרז.  או קבלתה החלקית ההצעהקבלת 

 
 הם והצהרותי יהםותויביהתחיהזוכים, 

  "(.   הודעת הזכייה" -)להלן מהחברה עה בכתב הודעל כך  יקבלו במכרז  הזוכים  .56

 . ר/יםזכייתם לאח את ר העביהסב ו/או להמחות ו/או לל  שאיםהזוכים לא יהיו ר .57

יחת   7ך  תו  כי   ים מתחייב  ים הזוכ .58 כאמור,  הזכיה  הודעת  מסירת  ממועד  על    מוימים  החברה  עם 

בנוסח המצ" ג'  בהחוזה  כל    ווימציא  כמסמך  על פנדהאישורים ה לה את    י החוזה בהתאם רשים 

לרבות  להוראותי  ביטו,  חברת  מאת  ותקף  חתום  ב אישור  ביטוחיישוח  של  קיומם  דבר  על    ראל 

 . ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזהסכם.  ההם לקיוה וערבות  לחוז ורף  ן בנוסח המצקבל

שנדרש  ימים מיום    7אוחר מתום  עם החברה עד לא י  המנע מלחתום על החוזי  יםזוכ המי מבאם   .59

או לבטל את  ,  אחר  כל מציע  םחוזה עהחברה רשאית לחתום על התהא    -ות כן ע"י החברה  לעש

מבלי  ו, זאת  ההסכם   ותערב את    חלטל   גם/אוחברה ושל ה עדי  ול דעתה הבל שיק  רז, והכל לפי המכ

 כזה, עפ"י כל דין.  כל זכות אחרת שתעמוד לחברה כלפי המציע, במקרהלגרוע מ
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סחרי או סוד מקצועי שלו.  ף סוד מקים בהצעתו עלולים לחשוש אילו חלמרא  אי לצייןהמציע רש .60

כי    לכךים  צועי שלו, מסכד מקו סוסוד מסחרי אוף  ש ין בהצעתו חלקים העלולים לחצילא ימציע ש

לעיון מציעיבמקרה שתתב במלואה  הזוכה  להעביר את הצעתו  שלא    םקש, תהא החכ"ל רשאית 

ל באמור  כי  מובהר,  מסמכותהזכו.  ועדת    גרוע  ליתן  של  החכ"ל  של  בעניין  המכרזים  החלטה  כל 

  לפי שיקול דעתה המלא.  ת וזא   חלקים של ההצעה,גילוי 

, יהיה  הסודיים שבהצעתו(  הפרטיים)למעט    כרזבמ   ל מציע אחרתו שהצע   ם אתבקש לצלשי  עמצי .61

   . בכפוף לקבלת אישור החכ"ל תאאג' לעמוד, וז 40רשאי לעשות כן בעלות של 

 
 
 

_______ _________ _____________ 
 , מנכ"ל יאיר אברהם                    
 בע"מ הכלכלית לראש העיןה החבר       
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 בע"מ  העיןראש לכלית ל ה הכברחה
   21/31' מכרז מס

 בר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית  בראש העין דב
 מיליון ש"ח   7.856עד  מכרז מסגרת  

 
 ציע  הצעת המ 'מסמך ב

 
 
 בוד כל

 בע"מ   ןהכלכלית לראש העי החברה  -  חכ"ל
   ן יאש הער 11העבודה רח' 

 

 31/21 טופס ההצעה בעניין מכרז מס'

  ף: משתתהשם 

  שום התאגיד:רי מס'

  ת:כתוב

  פון: לט

  פקס: 

  נייד:

  דוא"ל:

 
 הצהרה

 
אני/ו .1 לידיעתי  שהובאה  להודעתכם  ______________________  בהתאם  __  ___הח"מ 

מצהיר/ים  .צ./ת.ז.  ח.פ./ח שבחנת ____________  לאחר  כי  כל  בי/נו  בזאת  את  והבנתי  זהירות 
נו, בעקבות בירורים  לי/ עו  למכרז זה, ולאחר שנוד  פיםכים המצורמרז, החוזה, והמסהתנאים למכ

זה מכרז  לפי  הנדרשים  לשירותים  הנוגעים  הפרטים  כל  את    ,שערכתי/נו,  בזאת  מציע/ים  הנני/ו 
 המכרז. א מכרז זה בהתאם לתנאי רותים נשו למתן השי תנו הצע

 
כל  / יוהבנתקראתי/נו   .2 את  היטב  ותננו  המכרז  המסמכי  והגשתי/נו  זוצאיו  סמך    על  עתי/נו 

רז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או  המככי  בדיקתי/נו את מסמ
שתתבסס  אי   הנדרישות  הבנה  -על  אי  ו/או  המכ  של  ידיעה  ומסמכיתנאי  מהם  רז  חלק  כל  או  ו 

על ואני/נ כי אנכאלה;    תטענו  ו מוותר/ים מראש  ומוסכם בזאת  על  מוצהר  צמי/נו  עי/ו מקבל/ים 
 ם בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות . וליהכלההתחייבויות והתנאים  כל את

 

  1ף  אמור בסעיו כתי/נו זאת על סמך בדיקותי/נ עצמוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את ה .3
אי    דרישות שתתבססנה על כל טענות של   ות או ים מלהציג כל תביע /ועל כן אהיה/נהיה מנוע  דלעיל 

מכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש  המסרב  תנאי המכרז או איזה מקשל  הבנה  -אי  ו ידיעה וגם/א
 על כל טענות כאלה. 

 
ברשותי/נא .4 כי  מצהיר/ים  הידע  ו ני/ו  הרשיונות,  המומחיות,  כוהאי,  האדםשורים,  והנסיון    ח 

ויות, הכוחות  זאת הינה בגדר הסמכ  וכי הצעתנו  זהמכר  נשוא  העבודותשל    ןעהדרושים לשם ביצו
 . תה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציעהגשכי ו "י מסמכי היסוד שלנו עפ  טרות שלנומוה

 
  לבצען על   מי שמורשהות  נו אך ורק באמצעצעו על ידי/ ובכי העבודות י  מצהיר/ים ומאשר/יםאני/ו   .5

 מן.פי כל דין, מנוסה ומיו
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חוזה  ה ב חביראו  ר  שקקשירת  קנוניה,  לב וללא כל    צעה זאת מוגשת בתום הם כי  ני/ו מצהיר/יא .6
 כרז.ו מאותעם כל מציע אחר ל

 

כי .7 /נו  לי  המכרז, ידוע  לתנאי  בכפוף  לבחור    ,  החברה  בתבכוונת  הצעות  ארבע  ההצעות    רועד 
במכרז ביותר  ייחוב   הטובות  לזוכיעליהן  כןשבו  במכרז.  לי/נו  ם  בזכ   ידוע  אין  במככי  כדייה    ירז 

בפ  ביצוע  הזוכים  מן  למי  מהעלהבטיח  איזה  של  כי  ב ועל  במאגראם  ודות,  להיכלל  הזכות    את 
תקופת  וכיהז במהלך  החברה  ידי  על  שתבוצע  פנייה  בכל  זה,  מעמד  מכוח  להשתתף,  והחובה  ם 

דרש לחברה  ח מסויימות, שביצוען ייודות פיתו לביצוע עב עה  ומכוחו אל הזוכים להציע הצ  זרהמכ
. פנייה  הצעה  שגילההזוכה    בלא מחויי  לגביה  בשנהאחת    פניה, למעט עד  אותה עתברייה  ו/או לעי
 ען בתנאי המכרז.משמת כאו פנייו

 
  להגיש הצעתי/וני לפנייה/ות   םיידועים לי/נו תנאי הפנייה וההוראות הנוגעות לה ואני/ו מתחייב/ .8

  כל שאזכה/נזכה במכרז. ות אלה, כתאם להוראבה

 

א כולל  ₪ )ל  מליון7,856פי שאינו עולה על  ף כסבהיקעבודות  ל תייחסנה לתת  ייוהפנידוע לי/נו כי   .9
או למספר    ודות בשנה  לא מתחייבת למספר עב  ל  " החכ    ידוע לי/נו כיכן  -כמועבודה.    כלל  מע"מ(

 . בכלל עבודות
 

ו. אי  ינימלי כלשהפועל בהיקף מ ין מהזוכים עבודות בלהזמ  תחייבותלחברה ה ן  ידוע לי/לנו כי אי  .10
מהזוכים בפועל  עבודות  הזמנת  אי  ו/או  לזוכים  פניה  לפימכ  ביצוע  שהוא,  טעם  דעתה    שיקול  ל 

של   תזכההבלעדי  לא  בכ  החברה,  מהם,  מי  או  הזוכים,  פיצוי  את  והמציעל  תשלום  תר  וומ  ו/או 
 זה.   ייןעיריה לענרה ו/או הנה כלפי החבכל טע לעמראש 

כי   .11 לי/נו  לאידוע  מקרה  למי    בכל  כלשהתוקנה  בלעדיות  הזוכים  והחברה  מן  העבודות  בביצוע  י 
רשאית,   מלתהיה  איזה  ביצוע  נפהעבודוצורך  מכרז  לפרסם  ע ת,  להתקשר  או  שתבחר  רד  מי  ם 
עות  ו תבית ו/ארישוכל דלי/נו  תהיינה    אאין ול.  יןד   בהתאם להוראות כל  כרז, הכל לביצוען  ללא מ

 בקשר לכך.  ה ו/או העירייהו טענות כלפי החברו/א
 

בת  .12 החוזה  על  לחתום  בזאת  מתחייב/ים  אני/ו  תתקבל,  זאת  הצעה  קבל   7ך  ואם  מיום  ת  ימים 
   .המכרז מסמכים כנדרש במסמכידיכם כל הור ביולמס   תכם הראשונהדריש

 

אי הסף  ים בתנמד/הנני/ו עואמת וכי    נספחיה הינונו על  / יור בהצעתאמה  צהיר/ים כי כלו מ/הנני .13
 יעי הצעה למכרז. רז באשר למצהנדרשים במסמכי המכ

 
לביטול  הצעה .14 ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  תק  זו  ותהא  לשינוי  לתק או  של  פה    יום   120ופה 

הההמ להגשת  החב  .למכרזצעות  מועד  דרישת  אאריךלפי  הה /רה  תוקף  את  והערבות  ה  צענאריך 
נוספ נקאית  בה הנדלתקופה  כפי  ע"י החת  ב  ברה רש  הוראות  לשם  במכרז.  הזוכה  זה  חירת  סעיף 

 לו גם על ההצעה והערבות הבנקאית שאאריך/נאריך כאמור. יחו
 

ראה  תי, כל הוכחה שלעדהב   הול דעתשיק  עפ"ירוש ממני/ו,  ברה תדים לכך שהחמסכים/מ   הנני/ו .15
בדבר  לנכו  נסיוני/כושרן,  בדברקצועיתמהנו  רמתי/ו  נוי/נו,  ו/או  ה  ,  שלהיכולת  תפי/נוכספית  נה  , 

אח אדם  ולכל  בחירללקוחותיי/נו  לפי  לעיל   ר,  האמורים  העניינים  לכל  בקשר  מידע  לקבלת  תה 
 תה הבלעדי. על פי שיקול דעצעתי/נו ולמכרז, נטי להרלוו עלי/נו שהוא  רולכל מידע אח

 
 כדלקמן: צעתי/נו היאה .16

 

   עשרה   ותפח    23.1"ק  סל ו/או  דקל  רי  במחיהקבועים    חיריםמהמאחידה  ה  נחהנני/ו מציעים ה

) אחו המקסימום"  להלן:)  ( -10%ז  המירבייםא/ו  מחירי  מחירים  %    ,    ( "ו  של     ____ בשיעור 

 ( _________ אחוזים_ )במילים:

 
 

ללי/לנ  ידוע .17 כי  נ ו  על  להציע    יתןא  העולה  תהיה    10%הנחה  הכוללת  שההצעה  יותר  כך  לא 
 2020י בגרסתו מיונ לון דקה למחירנוו ר כי הכמובה  .20%פחות  23.1"ק סלו/או דקל ן ממחירו

לי/ ידו   .18 איע  המירביים  המחירים  כי  ותשלם  נםלנו  תוסיף  החברה  מע"מ.    עליהם.   מע"מ  כוללים 
 האופציה כאמור בהסכם.  תקופות מחירי היחידה אינם צמודים, למעט ב
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 . וטלמב  -עמלת חכ"ל  .19

 

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

פיגומים, הובלות,  ספי, עבודה במבנה מאוכלס  ף כהיק  , העבודה  יפ היקין:  כלשהן בג   ת ופתוס ו  לליכ
 ואחוזי רווח שירותי קבלן ראשי.    לתנוי פסוכולות ופי ם, מומריאחסון ח

 

ק .21 של  להבטחת  מזה  הצעיומה  ב  ב "צאת  בנקאית  כמתחייב  "חש  50,000סך  ערבות  מנוסח  , 
ההערב שבחוברת  כן  מכרזות  המכרז.אישוהכל  מצ"ב  ,  בתנאי  הנדרשים  לי/נו  רים  ואני/ו    ידוע 
כ מתח אייב/ים  אם  ל /י  ונמסור  אוסיף/נוסיף  בפנייה,  ערבות  נזכה  החברה    חייבכמת   ביצועידי 

 מהוראות המכרז. 
 

אמלא/נמ  .22 לא  אחר אם  מהא  נקיים/קיים א   אל  או   נוי/הצעת  לא  תהיו  ור,  כאמ  י/נויותיתחייבו יזה 
אחר הנתון    מתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעדלו  א  י/נותכמהס הזדקק ל מבלי ל   ,רשאים

  הצעתי/נוהמצורפת להבנקאית  הערבות    לחלט את   י המכרז ו/או על פי כל דין, י מסמכ לכם על פ 
ומוכ  וזאת, קבועים  מראש  פיצויים  עפהו ים  זקלנערכים  לכם  להגרם  העלולים     .כך  קבסדים 


 לתנאי המכרז.   41 ףרטים בסעיוורים המפת כל האישף/פים להצעתי/נו או מצרהנני/


 

                                                                                             _ _________________ 
         

 ה המציע/ חתימת                                                                                      
 ה:  /עטי המצירפ
  
 _ ______ כתובת:  _________  השם: __________________________ 

 
 
 קס: __________ טלפון: __________ פ   ___מספר הרישום: ________________  
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 _____________ _____________חתימת הקבלן_____
 
 

 העין בע"מ  החברה הכלכלית לראש 
 31/21 'מס רזמכ

 מכרז מסגרת  –תשתית  בראש העין ות של פיתוח בדבר ביצוע עבודות שונ
 מיליון ש"ח   7.856עד 

 

 1א'נספח 
 צעה נוסח כתב ערבות לה

 בוד  כל
 "מ  בע הכלכלית לראש העיןהחברה  -  חכ"ל
 ראש העין  11העבודה רח' 

 
 
 ג.נ., .א
 

 בנקאית ערבות הנדון: 
 
 

  אנו ערבים"המציע"(    -  להלןח.צ./ת.ז. ___________)/ .ח.פ______________ ___  פי בקשת-על
  -להלן  )(  יםאלף שקלים חדש  חמישים)  ש"ח  50,000לסך של    סכום עד  כלפיכם לסילוק כל  אתבז

כמפורט להלן  ד  מדל  הקרן  כוםמדד הנובעים מהצמדת סבתוספת הפרשי הצמדה להקרן"(  "סכום  
  בדבר  /2131מס'    שלכםבמכרז   המציע    לש ו  ותעם השתתפ  רשבקזאת  "הפרשי הצמדה"( ו     -  )להלן
  ן הל)ל  ש"חמיליון    7.856עד  מכרז מסגרת    –  ןבראש העיפיתוח תשתית     ודות שונות שלע עבביצו

והחוזה שייחתם,  לל  בכ  כל תנאי המכרז ע"י המציע, של  מלא,  שלם ו  מילוי   ולהבטחת"(  המכרז "  -
 .  ין המציע בפרטבל םככל שייחתם, בעקבותיו ביניכ

בתוספת הפרשי הצמדה    הקרן  לסכום   ם עדאו סכומילשלם לכם כל סכום  בזאת  בים  ייתח אנו מ
עם   של  עת גהמיד  אלינו  בה  הראשונה  מדרישתכם  אולה  בליכתב,  לבסס  עליכם  את   טיל    לנמק 

  תחילה  הכספים כאמור, או איזה מהם,או לדרוש את  כם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,  ישתדר
משפטית  ,המציע  תמא לטעון    וא   בתביעה  ומבלי  אחרת,  דרך  ט בכל  כלשהי    הגנה ענת  כלפיכם 

 כלפיכם.   כלשהו ב לחיו  קשרשיכולה לעמוד למציע ב
ם  כספיכל ה  ום תשל  -רישתכם  ואנו מתחייבים בזאת למלא ד  -  תנומא  לדרוש  אתם תהיו רשאים

בלבד,    הכספים  אותם מק  לאו במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לח  ,אחת  בפעם  כאמור
 .  ספת הפרשי הצמדהבתו  הקרן וםכ סשסך דרישותיכם לא יעלה על  ינא בתו
 

זה למגורימדד    ו משמע  -  ""מדד  בכתב  בבניה  הבניה  הלשכה    רסםהמתפם  תשומות  ידי  על 
 ה ולמחקר כלכלי. המרכזית לסטטיסטיק

 
ביצועו של    למועד  וןכ נאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה    כדלקמן:  הפרשי הצמדה יחושבו

ין  המדד החדש עלה לעומת המדד בגכי    דש"( "המדד הח  -)להלן  כתב זה  בפועל עפ"י    םלוכל תש
פרשי  הקרן וה סכום  ו  ו "( יההמדד היסודי"   -)להלן      15.01.22יום  בשפורסם    2021מבר  צד  חודש

 חדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.מדה סכום השווה להכפלת המדד ההצ
  

 טול. ת לביניתנ אינהזרת ובלתי תלויה ווח בלתי ינה פ"י כתב זה הע ו התחייבותנ
 לל. ועד בכ  /2202/430: ם ליועד קפה  ותישאר בת   יבותנו זאתחי הת

 .  הניתן להעברה וגם/או להסב כתב התחייבותנו זה אינו  
 

 ה. ות ולא תיענ תנאי הערב  יה לא תיחשב כדרישה על פידרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיל 
 __ __ תובת:___________בנק בכיף הנס ופנה לדרישה למימוש הערבות ת

 
 _ __________ בנק___           _______ ______תאריך:

 
 

 
 ויים. ינתוספות, ללא השמטות וללא שות תוגש בנוסח דלעיל  ללא רב הע: ובחש
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 "מ החברה הכלכלית לראש העין בע
   31/21מס' מכרז 

 ת מסגר מכרז –ין תוח תשתית  בראש הע י פ בדבר ביצוע עבודות שונות של
 ח מיליון ש"  7.856עד  

 2א'נספח 
 ויקטים פר  ניסיון בביצועהיר המציע בדבר  צת

 
 

1. __ ת.ז.  בעל/ת   ,______________ הח"מ  לאחראני  עלי    _______,  כי  שהוזהרתי 

ה  /ירצה כן, מעים בחוק אם לא אעשה  צפוי/ה לעונשים הקבו   להצהיר את האמת וכי אהיה

 בכתב, כדלקמן: בזה

  : _________________ תצהיר זה בשםני מוסמך/כת  לחתום על  הנ    וא/ מציע  והנני ה .2

במכר_ __________ ח.פ./ח.צ_ המציע  שלכם  _____,  ודות עב  ביצועבדבר    31/21  מס'ז 

של העין    שונות  בראש  תשתית   ש"ח  7.856עד  גרת  סממכרז    –פיתוח    –)להלן    מיליון 

 (. ו/או בא כוחו ע"צי"המ

באסכח  ומניסיון  מציע  ל .3 בביכמהמעוגן  בתחוםתאות  פרויקטים  פיתו  צוע  ח  עבודות 

   כמפורט להלן: 

 

 של המציע: לניסיונו  רפרטים באשהיכוז טבלת ר
 
 
 

 ות  ____, פירוט עבוד שם הפרויקט : _________________ ___________ ,_שם המזמין: ___

, היקף כספי ב__הפרויקט : _______________  )י_  ו/א  רף חן סופיש לצ פועל ע"ש המציע  ו אישור  מאושר 

ו/א מנהלהמזמין  אישור  ______  ו   : תחי  ___________הפרויקט(  _ל ,מועד  הביצוע:  מועד  ת    ,__/___/__

 ,: __________________, ,טל /נייד: __________  מנהל הפרויקט ____/___/___  שם  :עסיום הביצו

 
 
 
קט  _______, פירוט עבודות הפרוי________________ , שם הפרויקט :  ________ ______  ן: שם המזמי 

ו/או   ן ירף חן סופי מאושר ו/או אישור המזמ)יש לצ המציעע"ש  בפועלכספי  ___________ , היקף: _______

צוע:  ביה   _,  מועד סיוםביצוע: ___/___/___ ,מועד תחילת האישור מנהל הפרויקט( : _______________

הקשר/____/___ איש  שם    ___  _  :___________  _____________ תפקידו:  /נייד:  ___,  ,טל 

_____________ 

 

 פירוט עבודות   ,, שם הפרויקט : ______________________ ______ _________ ן:מזמי שם ה

), היקף כספי בפועהפרויקט : __________________   ו/או אישור  ושמאיש לצרף חן סופי  ל ע"ש המציע  ר 

אישור ו/או  הפרויקט(מנה  המזמין  _______  ל  ת:  ,מועד  הביצוע:__________  מועד  חילת    ,__/___/___  

 , ,טל /נייד: ______________: ______________ מנהל הפרויקט שם ___  /___/__ע: __הביצוסיום 
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 , פירוט עבודות  __רויקט : ____________________הפ _________ , שםשם המזמין: ______

______  : )  ____________הפרויקט  המציע  ע"ש  בפועל  כספי  סהיקף  חן  לצרף  אישור יש  ו/או  מאושר    ופי 

והמזמי  הפרומאישור    או/ן  ,מועד  נהל   _________________  : מועד  תיקט(    ,__/___/___ הביצוע:  חילת 

 __________,טל /נייד: ___ _,: ______________ מנהל הפרויקט  םש___/___/___  סיום הביצוע: _

 

   ______, פירוט עבודות ____________________ , שם הפרויקט : ____: ______זמיןשם המ

, היקף כספי בפועל ע"ש המציע  _: _______  יקטהפרו ו/או אישור  )__________  יש לצרף חן סופי מאושר 

ו/או   הפר המזמין  מנהל  ______אישור   : ,מועדויקט(  __חית  ___________  הביצוע:  מועד  לת    ,__/___/_

 ____________________, ,טל /נייד: : ________ ט מנהל הפרויקשם ___  /___/____הביצוע: יום ס

 

 _________________, פירוט עבודות  _________________ , שם הפרויקט : __ זמין:משם ה

, היקף כספי בפועל ע"ש המציע  _ ____________הפרויקט : __ ו/או אישור  לצרף חן סופי  ש  )י___  מאושר 

ו/אוהמזמ _____אישור    ין   : הפרויקט(  הביצוע:    ____________מנהל  תחילת  מועד  _/___/__,מועד    ,__

 : _______________, ,טל /נייד: _____________ קט מנהל הפרוי שם ____/___/___   יום הביצוע:ס

 

 __, פירוט עבודות  ___________________ , שם הפרויקט : ______________שם המזמין: _

, היקף כס_______ויקט :  הפר )יש לצרף חן סו  פי בפועל ע"ש___________    ר או אישו /ו  שרפי מאוהמציע 

ו ____/המזמין   : הפרויקט(  מנהל  אישור  ___/___/__,   __או  הביצוע:  תחילת  ,מועד  מועד  ___________ 

 _______________, ,טל /נייד: _: ____________ קט מנהל הפרוי שם ___  /צוע: ____/___סיום הבי

 

   ת וט עבודוירפ _____,קט : _________________ , שם הפרוי שם המזמין: ______________ 

, היקף כ )יש לצרף חן סופי מאושספהפרויקט : __________________  ו/אוי בפועל ע"ש המציע  אישור    ר 

מ  המזמין אישור  ____ו/או   : הפרויקט(  ,מו__נהל  הביצוע:  ___________  תחילת  מועד      ___/__,___/עד 

 _____________ ,טל /נייד:, ______: _________ פרויקט ל המנהשם ___  /סיום הביצוע: ____/___

 

 בודות  _________, פירוט ע, שם הפרויקט : ______________ שם המזמין: _____________

, היקף כסקט :  הפרוי )יש לצרף חן סופפועל ע"ש המציב  פי __________________  ו/י מאע  ור  איש  ואושר 

מ אישור  ו/או  הפרויקט(המזמין  ,  נהל   _________________ ת:  הביצועיחמועד  מועד  ___/___/_   :לת    ,_

 ______ייד: _______: _______________, ,טל /נ מנהל הפרויקט שם __  _/_סיום הביצוע: ____/__

 

 דות  עבו ט פירו ___,_________________שם הפרויקט : _ , שם המזמין: _______________

)יהיקף כספי בפועל ע"ש המ   __________ ,הפרויקט : ________ וס ש לצרף חן  ציע  או אישור  /ופי מאושר 

אישור   ו/או  הבי   מנהלהמזמין  תחילת  ,מועד   _________________  : ___/__הפרויקט(  מועדצוע:    ,__/_  

 ד: _____________ניי / , ,טל____: ___________ יקט מנהל הפרושם _  __סיום הביצוע: ____/___/
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. זה אמתי ותוכן תצהירי זו חתימת  מי,ה שז .4

 

 :_____________ מציע ___  שם המציע : ______________  חתימת ה_________ :תאריך

                                  
 ________ __________ 

 צהיר המת חתימ                     
 

אישור 
 

_______, במשרדי  _________ __  ___ הופיע בפני, עו"ד_______ __ __   ביום הנני מאשר בזה כי  

  ה/ עצמו  תה/הה ,  זי גב' ___________________/, מר_______ __________ ______שברחוב  

להצהיר את האמת שאם   ה/כי עליו  ה/והזהרתיחר שולא   ____________  על ידי ת.ז. שמספרה   

  מה/וחתםו  ז  ה / את נכונות הצהרתו  ה/ראיש  חוק,ים ב לעונשים הקבוע  ה/ יצפו  תהיה/יהיהן  כ  לא

 בפני. יה על

        ________ ______ _____ 
  , עו"ד                       
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   זה לצרף אישורעבודה יש ביחס לכל 

 לתנאי הסף(   6.5אישור על ניסיון מוקדם )סעיף 
 21/31(   מכרז מס' 1– 2)נספח א'

ו בדרג גבוה )א ל תפקיד מקביאגף/סגן מנהל אגף / או בעלי  האישור יינתן וייחתם ע"י גורם ברמת מנהל  •
 ור. יותר( אצל נותן האיש

 תאריך:___________           ודבלכ
 העין בע"מ כלית לראשהחברה הכל

 ג.א.נ,
 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ - 21/31הנדון: אישור על ניסיון קבלן לצורך מכרז פומבי 
 
 
 ________ ____________ ______________-ב__________ _ _________-כ   בתוקף תפקידי .1

 לתי( חברה ממשלתית/משרד ממש/גיד עירוניומית/תאקרשות מ שם גוף ציבורי )    תפקיד 

 "הגוף הציבורי"( )להלן:

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

 ________.__ _________________________ _ שכללו:____________________

___  ___________ר במועד אישורו, היה _ י המאושפון הסו ן הכספי של העבודות, על סמך החשבקפ הי .3

 ₪ )לא כולל מע"מ(. 

 העבודות הסתיימו ונמסרו ביום _____________.  .4

 

 . הקבלן בהתחייבויותיה החוזיותמידת עמידות   .5
 ____________________ __ אחר _      כה  בינונית       נמו       גבוהה        טובה       

 
 .כות הביצועמאי ת רצוןמידת שביעו

 נמוכה       אחר _______________________   בינונית           גבוהה        טובה   
 

 .מידת עמידות הקבלן בלו"ז
 ____ _____ אחר ______________      בינונית       נמוכה     גבוהה        טובה      

 
 . עהביצו שביעות רצון מהתנהלות הקבלן במהלך דתמי

 _____________ נמוכה       אחר __________       גבוהה        טובה       בינונית   
 

 
בדיקת נתונים שביצעתי בפועל בוגף הציבורי והנני מתחייב על נכונות המידע  אישור זה מתבסס על  .6

 יע במסמך זה. פ והמ

 

 _____________ __________   ן שמספרו: צור עימי קשר בטלפולין  נוספים נית לקבלת פרטים  .7

 

 

 

 

 בברכה,        

 

____ _______________ 

 שם                   
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 ראש העין בע"מ החברה הכלכלית ל 

   31/21מס' מכרז 
  רת מכרז מסג  –וח תשתית  בראש העין ל פיתנות שות שובדבר ביצוע עבוד

 ש"ח ן ליוי מ 7.856עד  

 3'נספח א
 
 

 1976-תשל"ו יים, הוק עסקאות גופים ציבורחב' ל2תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף  
 

 
 תאריך __________        לכבוד 

 ן בע"מ ית לראש העי החברה הכלכל 
 

 א.ג.נ.,
 

 1976-ול"שתלחוק עסקאות גופים ציבוריים, ה ב'2ת סע' הוראו הצהרה בדבר קיוםהנדון: 
 
 

לתאגיד אותו    היד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקהתאג  ו/או  י אנוכ  בזאתהנני מצהיר   .1
מייצ המשאני  זהג,  במכרז  ו/א   ,תתף  הורשע  עלא  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  פי  ו  ל 

ו/או כי במועד ההתקשרות   1976  -ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2סעיף  
 מועד ההרשעה האחרונה. מ  תוחלפה שנה אחת לפח

 

הנני  רי ו/או מנהל התאגיד וקאני בעל השליטה ו/או בעל המניות העית כי  יר בזאמצה   ניהנ .2
 גיד. רה זו בשם התאהוסמך ליתן הצמ

 

הינו    ונים ומלאים והאמור בהצהרה זוים שמסרתי לעיל הינם נכ אני מצהיר בזאת כי הפרט  .3
 אמת.

 
 ף __________ תתשמשם ה שם נותן התצהיר _____________ 

 מספר ת.ז./ח.פ. _________ _____ ________  תהודת ז מס. תעו
 __ משתתף ______ תימת הח __________ ן התצהיר ת חתימת נו

 
 אישור עו"ד

 

 "המשתתף"(.  –הלן _____ ת.ז./ח.פ. _______ )לאני משמש כעורך הדין של ___ .1

מא .2 בזאהנני  ה  תשר  בעל  הינו   ________ ת.ז.   _________ המניות  יטלשכי  בעל  ו/או  ה 
מך ליתן הצהרה זו בשם סהמשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מו  ד תאגיהל האו מנ/ו  יקריהע

 .פ. _______. ח__________    התאגיד

הרתיו כי עליו להצהיר  נושא ת.ז. ________ לאחר שהז  הנני מאשר בזאת כי __________ .3
האמת א י  ת  אםוכי  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי  נכו א  ל  היה  את  אישר  כן,  נות  יעשה 

 עליה.  וחתםנ"ל צהרה ההה

 
 
 

 _________________ 
 חותמת עוה"ד  חתימה +
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 "מ עב עיןלית לראש הלכה הכהחבר
   31/21מס' מכרז 

 מכרז מסגרת  –יתוח תשתית  בראש העין דות שונות של פבדבר ביצוע עבו
 מיליון ש"ח  7.856עד 

 
 4-מסמך א'

 

 ישום פלילי  ר  דרעהענין ל  יעתצהיר המצ
 אגיד( הינו תציע מאי משרה במציע ובעלי שליטה במציע, כאשר הנוש י המנכ"ל, ידל לא ע)ימו

_________,  ז.ת  ת/בעל,  ______________   מ "הח  אני   את  להצהיר   עלי  כי   שהוזהרתי   חר אל. 
,  בת כב  בזה  ה /מצהיר,  כן  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים   ם שילעונ  ה/ צפוי  אהיה  וכי   האמת
 : ןמכדלק

 
 בשם  זה   הירתצ  על  לחתום   כת/מוסמך  הנני   */המציע  הנני .1

שלכ  המציע___________  ___   /צ.ח./ פ.ח_________________________   ם במכרז 
  7.856עד  מכרז מסגרת    –ל פיתוח תשתית  בראש העין  ות שונות שביצוע עבוד  31/21מס'  

(. תריוהמ  את מחק"( )* המציע : "להלן) מיליון ש"ח
  לא כתב אישום לבית המשפט ו לא הוגש נגדיצהיר כי מהוא יחיד: הנני ש  עיבמקרה של מצ  .2

)עבירות    297  –  290ם  פיעישנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי ס  הרעביבגין    הורשעתי
  393  -383  נשין"(, או לפי סעיפיםעו )להלן: "חוק ה  1977  –שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז  

מרמה,   תבירוונשין )עלחוק הע  438  –  414סעיפים  י  פל ות גניבה(, או  יר עבלחוק העונשין )
טרדה  ה ת  ניעוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו צו למכל ס מפש  יעה בנסחיטה ועושק( ו/או בגין פג 

דמו למועד  שקהשנים    7-, וכל זאת ב2001  -ת על פי חוק הטרדה מאיימת, התשס"במאיימ
פרסום המכרז. 

יע וכי  י של המצמשמש כמנהל הכלל  אני  הנני מצהיר כי  ד:גיבמקרה של מציע שהינו תא  .3
ובעל/י השליטה  נני,  א בתאגיד  לבית  הו   אל   , בתאגידושאי המשרה  אישום  כתב  נגדנו  גש 

  –  290לפי סעיפים    עבירה פלילית שנושאה פיסקלי או  עבירה  בגין    שענו רהולא  המשפט ו
שוחעב)  297 התשל"ז  ירות  העונשין,  לחוק  העונשי "  )להלן:  1977  –ד(  אחוק  י  לפ  ו ן"(, 

  נשין ו הע  לחוק  438  –  414ת גניבה(, או לפי סעיפים  ועבירעונשין )לחוק ה   393  -383סעיפים  
פש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו צו  פגיעה בנ  יןבג )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או  

על מאיימת  הטרדה  התשס"ב פ   למניעת  מאיימת,  הטרדה  חוק  ב2001  -י  זאת  וכל   ,-7  
  ום המכרז.פרס  ים שקדמו למועדשנה

תה ויחסלת התייר את פרטי למשטרת ישראל לצורך קבברשאים להעכם  הנ  לי כיידוע   .4
כך. ני מסכים ל או כרזהמלצתה בנוגע לבחינת המציעים למו

  ת.אמהנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל  .5


 
 
 

 _________________ 
 ר חתימת המצהי        

 
 אישור

 
 

הח" עו"ד __  מאני  מאש______  ב ,  כי  ____ ר/ת  __________  ה ___  יום  בכתובת  בפני  ופיע/ה 
_/מר שזיהית_ ___גב'  ו/או  אישית  לי  המוכר/ת  ת.ז.    ה  יו/_____  ולאחר  עפ"י   __________

תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  /יהשהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יה
 י. ליה בפני וחתם/ה ענות ההצהרה הנ"ל נכו כן, אישר/ה את  שהתעיעשה/

 
_ ________________    ____________ ______ 

 עו"ד       ריך את 
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     ינספח ביטוח   5 -מסמך א
   האישורתאריך הנפקת  הביטוח עבודות קבלניות / בהקמ  - אישור קיום ביטוחים

בה.   בהתאם למידע המפורט ,ףקובת  ליסת ביטוחופלכך שלמבוטח ישנה  א כתישור ביטוח זה מהווה אסמא
בין   במקרה של סתירה, יגיה. יחד עם זאתר את כל תנאי הפוליסה וחכולל   באישור זה אינו המפורט  המידע

ביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט  ה פורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסתם שמ ינאהת
 . רעם מבקש האישו אי באישור זה מיטיבתנו במקרה שב

 :  מבקש האישור
ן ראש העי לית להכלכ החברה

ים שלובים  ה וגופומי מטעמבע"מ 
 )"המזמין"(  ראש העין עיריית  ו/או

 המבוטח 
........................  

)להלן "החברה"  
ו/או  או "הקבלן"(  
 המזמין 

הנכס  ן מע
המבוטח /  

כתובת ביצוע  
 העבודות* 

 * ישורהא ש מעמד מבק
 

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
 

 לן קב ה/םזהי
 מען:   ן ש העי, רא11מען: העבודה 

 כיסויים
 ליסה הפו קיפר

  חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי  

 יטוח ב

מספר  
 סה הפולי

  סחנו
  ומהדורת 
 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

  / האחריות גבול
  שווי /  ביטוח סכום

 העבודה 

  ףבתוק נוספים כיסויים
 חריגים  וביטול

כיסוי   ין קוד יש לצי
 ע מטב םסכו נספח ד' ל אםתהב

ונים"  "כל הסיכ
 לניות ודות קבעב

לפי מלוא      
שווי  

 ה  זהחו

 ויתור תחלוף,      309 
   צמה, נזק 312

 טבע,  313
 גניבה,  314

 רעש,   316
 המבקש מבוטח,    318

   המבקש מוטב 324
 "ראשוניות", 328

 

  ול לכ     ופריצה  גניבה 
  כלול       דים עוב עליו רכוש
  כלול      סמוך  ושכר

  כלול      בהעברה  שרכו
  כלול      הריסות  פינוי

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

 קבלני,  307
 מל"ל,  315

ן  גימבוטח נוסף ב 321
 המבקש, 

 המבקש צד ',  322
 צד ג,רכוש המבקש   329

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

 ,  יריה 305
 ,  קבלני 307

בקש,     לוף למויתור תח 309
 נזק צמה,   312

 ל"ל, מ 315
 המבקש מבוטח,    318
סף בגין  ונ  טחמבו  321

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

 רכוש המבקש צד ג,  329
 "רשלנות רבתי" 

 , 328 ,319 ,309  20,000,000     ים יד אחריות מעב
 המוצר  תובח

ת  משולב אחריו
 ועית מקצ

שינויים  ד ג' בכנ"ל לצ  8,000,000    
 שים, וכן המתבק

 ח',  12גילוי  332
 "רשלנות רבתי" 

בקש האישור, יש לציין את קוד  למותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח  רשיה  פירוט
 (*:ג'פורטת בנספח המה  השירות מתוך הרשימ

 תיות וח תשפיתא הביטוח כולל: ושנ ,069, 067, 009
 
 

  יום 60לא א  לתוקףייכנס  לאביטוח,   פוליסת  שלביטול  או לרעת מבקש האישור  י שינו : נוי הפוליסהל/שיביטו
 ו הביטול. א בדבר השינוי האישור למבקש הודעה  משלוח לאחר

 
 המבטח: חתימת האישור 
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 בע"מ אש העין לרת החברה הכלכלי
   31/21מס' מכרז 

 גרת ז מסכרמ  –ש העין ית  בראח תשתפיתו עבודות שונות של עצובי רבדב
 מיליון ש"ח  7.856עד  

 

 6-מסמך א' 
 

 יעדר צו פירוקבדבר התצהיר 
 

__ ת.ז.  בעל/ת   ,______________ הח"מ  את  ______ אני  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,_
א וכי  לעונשים  צ  יהההאמת  א פוי/ה  בחוק  כן,הקבועים  אעשה  לא  בכתב,  יר/מצה   ם  בזה  ה 

 לקמן: כד
 
המציע/* .1 מ  הנני  תצהנני  על  לחתום  בשם וסמך/כת  זה  היר 

_____ _ _________________________ ח.פ./ח.צ/   ___________  במכרז המציע
בבדב    ___  מס'שלכם   עבודות  יצור  העין  ע  בראש  תשתית   פיתוח  של   רזמכ  –שונות 

 את המיותר(. חק  * מ)( "המציע : ")להלן מיליון ש"ח  7.856עד מסגרת 
צו כינוס  מני ו/או  זזה צו פירוק ו/או צו פרוק  גד המציע במכרז  נ   צאלא הו  ר כיהנני מצהי .2

כי   ו/או  זמני  אינו  ה   לאנכסים  וכי  רגל  כפושט  למיצפויוכרז  צווים  ,  לקבל  ידיעתי,  טב 
כאמור. 

  ן תצהירי דלעיל אמת.תוכ , וי, זו חתימתישמו הנני מצהיר כי זה  .3


 
__________ ___ ____ 

 ר ימת המצהיחת         
 
 שוריא
 
 
____ נא ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,   ________ הח"מ  הופיע/_ י   __  __________ בכתובת  בפני  ה 

לי'  גבמר/ המוכר/ת  ולאחר  ו/או  אישית    __________   __________ ת.ז.  עפ"י  שזיהיתיו/ה  
לא   בועים בחוק אםהקם יש ונהיה/תהיה צפוי/ה לע יר את האמת כי יכי עליו/ה להצה ה /יושהזהרת

 . יהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפני ה את נכונות ההצר/ישכן, א  תעשהיעשה/
 

 ______ ___________     _______________ ___ 
 עו"ד       תאריך  
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 ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ "חכ
   31/21 מכרז מס'

 מכרז מסגרת  – ןיהע דות שונות של פיתוח תשתית  בראש צוע עבובדבר בי
 ון ש"ח לימי 7.856 עד

 
 1976 –התשל"ו  ריים,וציב תצהיר לפי חוק עסקאות גופים - 7 –א'  מךמס

 י לעסקה עם גוף ציבוריתנא –לות גבלאנשים עם מו לםהוייצוג  – 1ב2סעיף 
 2016 –( תשע"ו 11)תיקון 

 
וכי האמת   כי עלי לומר את  יתר וזהא ת.ז. מס' _____________ לאחר שה________, נושאני הח"מ ____

 לקמן: זה כדבר/ה  עים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיונשים הקבויה צפוי לעאה
 בשם המציע. ר ך להצהי( ומוסמ"המציע" ן:הלהנני נציג _____________ )ל

 במשבצת המתאימה(  X)סמן 
 סעיף שוויון  91  הוראות  לאנש  לחוק  התשנ"ח  זכויות  מוגבלות,  עם  ויון  שו   חוק "ן:  )להל  1998  –ים 

 על המציע;   ת חלולא  (  "זכויות

 ע והוא מקיים אותן. י צ ל המ חלות ע לחוק שוויון זכויות  9ראות סעיף וה 

 
 במשבצת המתאימה להלן:   Xגם לסמן  הוא נדרש   ותרעובדים או י 100 ככל שהמציע מעסיק

 ת ניבח  לשםשל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים    לליהכ  ות למנהלפנל  המציע מתחייב

 ישומן.ליבקשר  חיותלשם קבלת הנ –, ובמידת הצורך  יון זכויותלחוק שוו 9ף סעי יו לפייישום חובות

 ים החברתיים, בהתאם להתחייבותו ה והשירותרד העבודה הרווח משל  המציע פנה למנהל הכללי ש

ה  תשענ שות  סקאות גופים ציבוריים, במסגרת התקשר()ב( לחוק ע2)א()   1ב2ה  שנמ  לפי הוראות פסקת 

וט בעבר  קיבעמו  הרם  ההניות/ופועל  נחל   ליישום  לביצוע  המיותר(  את  )מחק  לפתחובוחיות  י  יו 

 לחוק שוויון זכויות.  9סעיף 

 
שרד העבודה  מ שלזה למנהל הכללי מכרז, יעביר המציע העתק מתצהיר יע יזכה במצהיר כי ככל שהמצי אנ

 ת. ו רשקתהה ימים ממועד 30רותים החברתיים, בתוך הרווחה והשי
 
 
 

 אישור 
מקום _____________, ני, בפה ב/ביום _____________ הופיע"ד, מאשר/ת כי ________, עו__ מני הח" א

  ית ישאמצעות ת.ז. מס' ________________ המוכר/ת לי אעצמו/ה ב   שזיהה/תה __________מר/גב'  ____
ה כן,  עשת/י  אם לא הקבועים בחוק םישנולע  ליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/הרתיו/ה כי עואחרי שהזה

 תצהירו/ה לעיל.ה בפני על חתם/ 
 

 _________חתימה וחותמת עוה"ד: _______   _______ _____שם מלא: ____
 
 
 
 

       __________________ 
 חתימת המציע               

 
זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח    9הוראות סעיף    1 סיק  מעסיק המע  -ה: "מעסיק"מגדיר  1998  –לחוק שוויון 

ים(,  י)מינוירות המדינה  א לחוק ש15ות סעיף  וראשלו שה   או יחידת סמך  הממשלתי   עובדים, למעט משרד   25-תר מיו
 , חלות עליהם; 1959 – טהתשי"
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 חוזה  – ך ג' סממ
 31/21' מכרז מס

   ןיעה אש  ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית  בר
 ליון ש"ח ימ  7.856 דעסגרת מכרז מ

 
 ןיב

 
 בע"מ  עיןהכלכלית לראש ההחברה  

 
 לבין
 
 

 1ק לח
מעמד חתימת החוזה וכן ייחתם ב: נפרד מהחוזה י לתב מהווה חלק – החוזה ריכוז נתוני דף 

 פנייה.  זכייה בבעקבות  דפרבנ יחס לכל עבודהב
 

אשר  מעט התמורה, ל ודותהעברת מסגבבודה יפה כוחם לגבי כל עהמופיעים בדף, הנתונים 
 .הוראות המכרז ותנאיואם לתבה ,בפנייה ן שזכתה בש"ח על פי הצעת הקבל וםכסתיקבע כ

 
בחוזה  סעיף  

  איתנ)ב
 המכרז( 

  

 _ ________________________________ 
 

 : ט מקום הפרויק

סיווג הקבלן בפנקס     . לפחות  2-'ג בסיווג 200ראשי  בענף  
 :םהקבלני

 
65 
 

     
לכלל   יםאחידה באחוז  הנחהכ תחושב

"ק  סלו/או ל" קד"ון  המחירים הנקובים במחיר 
 ( -10%אחוז )   עשרה פחות   .123

 
 החוזה:  וםסכ התמורה או 

66 
 

 :המדד  - סוג ההצמדה אין

 : המדד היסודי 15.01.22 שפורסם ב 12/21 המדד של חודש    66
 בדיקות: י דמ לוטמב 

 ה:חל תהמועד ה  ____________________  47
 

17  _________________ ___ ________ _____ 
 

 ביצוע:  משך

 מועד סיום:  _ _ _____ __________  
 

 וח:יטבב קבלן השתתפות   28

 : כםלקיום ההסערבות  ₪ 100,000 9
 

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

 וע ביצ  ערבות
 

  ועצ יבגין בהמאושר החשבון הסופי מסכום  5% 57
 , בתוספת מע"מ עבודהה

 : דהכל עבולגבי   דקת בוערב
 

  . וםי  30יום איחור  עד  ל  לכ ה  רמן התמו  0.1%  51
יום    0.2% לטבלת  בנוס  וזאת  נוסף  לכל  ף 

 .הקנסות

 בגין איחורים וי  פיצ

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

 ניהול מתמשך  אין  
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 חוזהה  יאותנ  חוזה  - 2חלק  

 מפתח עניינים 
 

  חוזה תוני ה נ  כוזידף ר 
  …זה חו 

 
 ה תנאי החוז  

 
 כללי  –א' ק פר 

 
 

 .1 ות ושונות דרהג 

 .2 עבודה  ויומן ל  המפקחמכויותיו שתפקידיו וס  

 .3 ת מילואים  סמכים והוראו סתירות בין מ  

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

 .5 …………………...…..……או מי מטעמהו/ה רבעבודות אחרות של הח  

מסור  החברה ל ותזכ 
 ……………………………………………עבודות

6. 

 .7 ..……………………………………………ים  בלנים אחרתאום עם ק 

 .8 ...………………………………מפקח לשביעות רצון הביצוע הפרויקט  

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

9. 

 .10 ………………………………………………………ת מסירת הודעו 

 .11 …………………………………………………………ביול החוזה 

 .12 ………………………………………………………הסבת החוזה  

 .13 .………………………………………………… משנה לנית קברשימ 

 .14 ……………………………………………………………אחריות  

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

 וביצוע הכנה לביצוע –פרק ב'  
 

 

 .16 ………………………………………דיקות מוקדמותבו וע ציהכנה לב 

 .17 ……………………………………..………צוע ולוח זמניםתקופת בי 

 .18 …………בור המנהל ומבנה שירותים לוט משרד עשמל, סימון ושי , חמים 

 קין וביטוחה נזי השגח –פרק ג'  
 

 

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

 .20 …………………………………………העסקת מהנדס ומנהל עבודה  

 .21 ……………………………………………………… דיםעוב הרחקת 

 .22 …………………………………………ת אמצעי זהירו  רשאו השמיר 

  עבודהת בכלל ובפרט בנושא בטיחו הדין על רשות מוסמכת בות קיום דריש  
………………………………………………….. 

23. 

 .24 …………………………………………………………רציבופגיעה ב 

 .25 ………………………………………………ט יק רופהנזיקין למקום  

 .26 ..………………………………………………כוש לר לגוף אונזיקין  

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

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

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

 
 

 .30  …………………...………… ת ותשלום אגרהרשיונוקבלת  ,מתן הודעות 

 
 

 .31 ………………………………………………… זכויות, פטנטים וכיוב'

 
 

 .32 ………………………………………………………………עתיקות 

 
 

 .33 …………………….……………………לדרך או מתקניםנזקים תיקון 

 
 

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

 
 

 .35 ………………………………… דיםוחות מיאשלהעברת מ  אמצעי הגנה

 
 

 .36 ……………………………………………………טמקוםהפרויקניקוי 

  עובדים –פרק ה' 

 
 

 .37 ………………………………………… בלןי הק יד על  אספקת כוח אדם

 
 

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

 
 

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

 
 

 .40 ..……………………….………………………בידעמהיעדר יחסי עובד  

   

  חומרים ומלאכהציוד  –ו' פרק 

 
 

 .41 …………………………………………םמתקנים וחומרי ,ודי צ תקאספ

 
 

 .42  .………………..………………………תהחומרים והעבודה ובדיקוב טי

 
 

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

 
 

 .44 ……………………………….………………………אישור מוקדם 

 
 

 .45 ……….…………………… מכוסים ו להיותד ענוש בדיקת חלקי פרוייקט

 
 

 .46 …………….…………………… ה פסולהפסולים ומלאכ ומריםחק  וסיל

  וייקטמהלך ביצוע הפר –פרק ז' 

 
 

 .47 …………………………………ומועד השלמתו רוייקטהתחלת ביצוע הפ

 
 

 .48 …………….……………………הפרוייקט לרשות הקבלן  םקומ מדתעה

 
 

 .49 ………………..………………… יקטרויפ כה או קיצור להשלמת הרא

 
 

 .50 …………………………………...……………… תווד בעקצב ביצוע ה 

 
 

 .51 …………..……………… יםועים מראש על איחור ים וקבמוסכמ םפיצויי

 
 

 .52 ………………………………………...………………סקת עבודה פה

 
 

 .53 ………………………..…………… ת מים ו/או חשמלות באספקסקהפ

 
 

 .54 ………………….……………… פונותושטום  ה הגנה בפני גשמים, מי ת

 
 

 .55 ………………………………….………………פרוייקט ה ע וזמני ביצ

  , בדק ותיקוניםלמההש –ח' פרק 

 
 

 .56 …………………………….…………………ת השלמה לפרוייקטודתע

 
 

 .57 ..…………………………..…………………ות בדק, ערבות בדק ואחרי
  

 
 .58 ……..…………………………..………………… ה תעודת סיום החוז

 
 

 תיהם יבוחקירת ספגמים ו 
 

59. 

 
 

 .60 …………………ב( )52-( ו)ב57, 59יפים  הקבלן לפי סע  ייבותח הת  אי מילוי

  והפחתות , תוספותשינויים –פרק ט' 
 
 

 .61 ……………………………………………………………םויישינ
 
 

 .62 …………………………………..……………………ם יישינוהערכת 
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 .63 ………………………….………………………ית מדה יו ובתשלומי ע

  תומדיד – י' פרק

 
 

 .64 ………………………………….………………………מדידת כמויות

  ים תשלומ –פרק יא' 

 
 

 .65 ………………………………...………………………החישוב התמור 

 
 

ות  קרוי התיי
…………………………………………………………… 

66. 

 
 

 .67 …………………………………………………………ת דוחיירי  מחי

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

 
 

 .69 …………………………………………………………………קיזוז 
 
 

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

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

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

 .73 ……………………..…………ודה ך העב ערוב  םומריהח יריח תנודות במ

   

  צועו או אי המשכת ביהחוזה סיום  –פרק יב' 

 
 

 .74 ………………………………………פרוייקטסילוק יד הקבלן ממקום ה 

 
 

 .75 .……………………………דדיםשימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצ

 
 

 .76 .……………………………………ודותבעאי אפשרות המשכת ביצוע ה 

 
 

 .77 .…………………………………………………………מוסף ערךמס 

 
 

 .78 .………………………………………………………………נותוישר

  יםנספח

א'  סנ  והצע  –פח  המכרז  )תנאי  למכרז  הקבלן  לת  א'  מסמכי  מסמך 
 .המכרז(

 

ב'    כ הפנייה    1–נספח  על  נס ,  לפנייה  יהפחל  הקבלן  בכל    והצעת  )יצורף 
 יה( י נזכייה בפ

 

  דה במסגרתו ול עבזה וכי החותונז נודף ריכ  - 2נספח ב'  

ג'  לעבודות  רט  פמ ה  -נספח  הועדה  הכללי  של   רדית  הבינמשבניה 
התקנ  במהדורתו                  כל  לרבות  במפרט   המעודכנת,  הנזכרים   ים 

ביהכללי                  שלא שהן  ,  ובין  להם  מצורפים  אך    –  ם  מצורף   אינו 
 סמך ד' למסמכי המכרז(. זה )מחוזה פרד מי נבלת  מהווה חלק                  

 

  …..……… כני המיוחדהמפרט הט -' דספח נ 

  …………………… כתב כמויות –' הספח  נ 

    יותמערכת התוכנ –' וספח  נ 

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

  .כתב קבלה ושחרור  -ספח ז' נ 1.1
 

 תעודת סיום.  -ח' ח  ספנ 1.2
 

 למה. ודת השתע  - י'ח  פסנ 1.3
 

 ביטוחי קבלן.  כתיאישור ער -ספח יא' נ 1.4

 

 
 
 
 

 ……………………………………… רכתב קבלה ושחרו  -' חספח  נ
 

 ם. סיודת תעו -ספח ח' נ 1.8
 

 תעודת השלמה.   -ספח י' נ 1.9
 

 וחי קבלן. ר עריכת ביטאישו - 'יא  ספחנ 1.10
 

 ות בחום. היתר ביצוע עבודטופס   -ספח יב' נ 1.11
 

 הסביבה.  הנחיות איכות  –נספח יג'  1.12
 

יד'   1.13 מצור  –נספח  )אינו  קרקע  נידו"ח  במשרדי  ל   תן ף  בו  עיין 
 . המנהל(

 

 

 …………………………………………  מההשל תדותע  –' ט ספח נ 
 

 . השלמהעודת  ת   - י'  ספחנ 1.14
 

 ביטוחי קבלן.  תיכראישור ע -ספח יא' נ 1.15
 

 דות בחום. צוע עבוטופס היתר בי -יב' ח  ספנ 1.16
 

 ת איכות הסביבה. חיוהנ  –נספח יג'  1.17
 
 

 

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

 

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

 
 

יב'   )א  איכותות  נחיה  -נספח  לדהסביבה  בהתאם  מצורפות.  ת  וישר ינן 
 …………………………………………………………העירייה( 

 
 

   ( ףח קרקע )אינו מצורדו"  -' נספח יג 
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   31/21 'מס חוזה
 

 _______  שנת  _____  ___ לחודששנערך ונחתם ב _______ ביום ___
 

 :בין
 

 בע"מ  עיןש הלראת יל הכלכהחברה   - ל"חכ
 ין ראש הע 11דה  העבו מרח'
 (ין"ברה" או "המזמ "הח -)להלן

 אחד  דצמ
 :לבין

 
_____________________ 

 (ן""הקבל -)להלן

 י שנ מצד        
 

י  , כפ בראש העיןית  פיתוח תשתשונות של  של עבודות    ןביצוע בוהחברה מעונינת    הואיל  
:  להלן)כ"ל  ואו ביזמת הח  עיןראש ה  תעל ידי עיריימידי פעם בפעם  וטלו עליה  שי

   ;( כ"לו/או הח ודות"העבכלל "ו יה"העירי"
 

ה והואיל   לביצוהחברה  הצעות    31/21  'מסרז  מכבאמצעות    תהעבודו   כללוע  זמינה 
 ;( המכרז"" -שפרסמה )להלן 

 
 למכרז; הקבלן הגיש הצעה ו והואיל 

 
 ;  "(לןהקב הצעת"  –)להלן  נבחרה בין ההצעות הזוכותקבלן  הל ש הצעתו ו והואיל 

 
לו ביצוע בפועל  כדי להבטיח    רזכבמבזכייה    ו כי איןידוע לכי    בזהיר  ן מצהקבל הו  והואיל 

את החובה  מאגר הזוכים ות הזכות להיכלל באם את, כי  העבודו  כללשל איזה מ
בכל פתתףלהש זה,  עדזכר, כמשמעה בתנאי המנייה, מכוח מעמד  פנייה    , למעט 

שתבוצע    ,ל דעתושיקו והנתונות ל  להגיש הצעה   הקבלן  בשנה בה לא מחוייבאחת  
צוע  וכים להציע הצעה לביאל כל הז ומכוחו    ה  וזהח   פתמהלך תקוהחברה ב   על ידי

פיתוח  עבו "דות  )להלן:  "הפנייותמסויימות  או  לפ הפנייה"  הענ",    ייןי 
 ה;יי יר(, לפי צרכי הע "פרויקטהעבודות" או הו"

 
  , הכל תות לפניוהצע   חייב להגישמת כך    ולשם  בודותעה מעוניין לבצע את  והקבלן    והואיל  

 ;"(ה לפנייה צעהה" : רז )להלןתנאי המכעל פי 
 

כי    והואיל  מצהיר  ובמי והקבלן  וההצעהאם  כזוכה  לפנייהשהגיש    דה  את    תיבחר  יבצע 
 ברה;  החת  יוולהנח  , לתנאי הפנייהןבהתאם לתנאי חוזה זה דלהל ותהעבוד 

 
וק  ום לפי חקבלן רש  יותורז לרבות ה נאי המככל ת נה לעו  הואוהקבלן מצהיר כי    והואיל 

פיו  1969שכ"ט  סה בנאיות תדהנ   ותים לעבודשום קבלנרי על  בענף    –  והתקנות 
לביצוע.  (לפחות  2-'גווג  סי וב  200שי  אר) העבודות  ודועב  המתאים  בהיקף  ת 

זה,  נשוא   הואחוזה  הקבועים    חרא  ממלא  וכי  גופים  התנאים  עסקאות  בחוק 
חשבונותניהו  )אכיפת  ציבוריים מס חו  תשלום,  ל  וכר  וש  בות  קת  העסמינימום 

   ;1976 –ו ( תשל"יןדעובדים זרים כ
 

י  מצהיר  והקבלן          והואיל הכיש כי  היכולת,  לו  האמצעים  ש  המקצועיים,  הכספיים  ורים 
 הכל בהתאם לתנאי חוזה זה;     , קטם המיומן לביצוע הפרוי והטכניים וכח האד
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 לקמן: כד הותנה בין הצדדיםהר וצם, הוכסלפיכך הו
  
 ל:, גם אם לא צורפו אליו בפוע ותנאיו  ה זה וזמח  חלק בלתי נפרדוו  יה  סמכים דלהלן מה .2
 

 ב' למסמכי המכרז(   –' ו תנאי המכרז והצעת הקבלן למכרז )מסמכים א–' אפח  נס  2.1

 .ה(בפניי  ה )אשר יצורפו אם ובמידה והקבלן יזכ לפנייהעה הצוההפנייה    - 1 נספח ב'  2.2
  

   .גרתובמסדה וזה וכל עבוחה ז נתוני יכודף ר  –2נספח ב'  2.3
 

דורתו המעודכנת, במה  נמשרדיתהכללי לעבודות בניה של הועדה הביט  המפר  -'  ג נספח   2.4
ובין  מפרט הכללי, בין שהם מצורלרבות כל התקנים הנזכרים ב פים להם 

ד  י נפרתל אינו מצורף אך מהווה חלק  ב  -נה "הספר הכחול"  כו המ  –שלא  
 זה זה . מחו

 

 . ני המיוחדהמפרט הטכ  - ד' ספח נ 2.5
 

כמויו  –'  הח  ספנ 2.6 כ)  תכתב  עבודה  לגבי  רלוונטיל  כמויות  כתב  י  יתווסף  על חול  והוא 
 .(בודה ביצוע הע

 

יחולו על   הןו  ותספו תוכניות רלוונטי )לגבי כל עבודה יתוו   יותמערכת התוכנ  –'  ו ספח  נ 2.7
 (ביצוע העבודה

 
 הסכם ם היו לק ות ברנוסח ע  - 1' זספח נ 2.8

 
 .  ועהביצ סח ערבות נו  - 2נספח ז'  2.9

 
  ר.רו חכתב קבלה וש -' חפח  סנ 2.10

 
 . השלמהתעודת  -' ט ספח נ 2.11

 
 . סיוםתעודת    -ספח י' נ 2.12

 
 אישור עריכת ביטוחי קבלן.  -ספח יא' נ 2.13

 
 ביטוח חבות מוצר.   על קיום  אישור  – 1פח יא'סנ 2.14

 
 .  העירייה(ישות  ם לדראת )אינן מצורפות. בה הנחיות איכות הסביבה –יב'   פחנס 2.15

 
 .  משרדי המנהל(בו בן יי ע שלמות. ניתן לף בצור)אינו מ קרקעדו"ח   –' יג  נספח 2.16

 

ביצוע   .3 עב תמורת  מ כל  המכרז  ת  דובוהעודה  הקבלןנשוא  ידי  ה  על  להוראות  חוזה  בהתאם 

ה  תמורמתחייבת החברה לשלם לו  יצועולב ם והציוד הדרושי כוח אדם, כל החומרים אספקת ו

או    ה ודצמ   ,  לפנייהקבלן  ה  של   וכה הז  והצעת   בסך אלמדד  סכום  מן  בע  כנוחר  כל  במישרין 

   "(.התמורה" -חוזה לביצוע )להלן של הם אינהת

  ף מע"מ כחוק.תווסרה ימולת .4
 

 אי החוזה לביצוע. תר תנאי החוזה מפורטים בתני .5
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 דדים כדלהלן :  כתובות הצ יויהלצורך חוזה זה   .6
 

 . ש העיןאר 11/1 ההעבודרח' כתובת החברה :      
 
 _. ___ ____________________________ _____: הקבלן   כתובת     
 

 _______;___________ דוא"ל: _________________________ 
 

 
 

 : לראיה באו הצדדים על החתום
 
      __________ _____       _______________ 

 החברה         בלן  קה
 

 במקרה והקבלן הינו תאגיד: 

  כי   מאשר בזה  __, כעוה"ד של הקבלן__ ___מ.ר. __________  י הח"מ, עו"ד _נא   -ד  "עו  אישור

והמעודהתאב התקפים  ההתאגדות  למסמכי  שכנים  הם  ל לו,  רשאי  חוקבלן  על  על  חתם  זה  זה  

ת.ז.  בלן באמצעות _____________  הקי  וכי החוזה נחתם כדין על יד   "(,  החוזה ו )להלן: "נספחי

____ ו   ___________ _________   ________ המורש_ת.ז.  לחתו_  בשמים  חתימתם    ו  ם  וכי 

 החברה מחייבת את הקבלן.  תמכאמור בתוספת חות

 

                                                                   ________________________ ____ 

 , עו"ד                                             
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   3חלק 
 נאי החוזה  ת

 כללי  – 'פרק א
 
 
 תהגדרות ושונו .1
 

ל  כפי,  הבחוז(  )א מוגדר  הבאיםשהוא  למונחים  תהיה  הנקובה  המש  הלן,  בצידם   מעות 
 ן( : ייתמעת מגופו של ענ אם כוונה אחרת מש)פרט 

 
    לרבות נציגיה ומורשיה ןעי הכלכלית לראש ההחברה   - ל"כח או  "החברה"
 . המוסמך לפעול מטעמ מי שוכל  ,מכיםהמוס     המזמין""

  
 . יןהע שארעיריית   " העיריה"
 
מנה " להנמה" שנקבע  מטמי  הפרויקט  החברה  ל  אדם  בולרעם  כל  ת 

  דו לצורך הל את תפקי במקום המנ   ה בכתב על ידו למלאהמורש
חלק   כל  ו/או  ה  ממנוהחוזה  ידי  על  שייקבע  מי  מעת    רהחב או 

 .  לעת 
 
ה "  הקבלן" של  נציגיו  ה יו,  שלוחקבלן,  לרבות  ומורשיו  כים   סמומיורשיו 

מו, בביצוע  בשבילו או מטע  ו,שמבעל  הפונה  שמלרבות כל קבלן  
 ק מהן. כל חלהעבודות  או 

  
שנ " פקחמה" לז מי  מזמן  בכתב  ה תמנה  או  המנהל  ע"י  על  חמן  לפקח  ברה 

 ממנו.    פרויקט או כל חלקביצוע ה 
 
 נן" אותכהמ"
ה  רבמונו ע"י המנהל או החד התכנון שפירושו: האדם ו/או משר  "המהנדס" 

 .  לצורך תכנון הפרויקט
 
יועץדהנמ   "היועץ" מחשבס,  ו  ,  הכל  כמויות  מקצוע  וטכנול בעל  וגי  נדסי 

,  מהן  עבודות או איזהעם הקשר  חר שיועסק על ידי החברה בא
 פרט לקבלן. 

 
 הפרויקט" "

זכייתו במכ  שימסרו לקבלן לביצוע    דות  בוהע  או "העבודות" ובפנייה מכוח    רז 
   .תאם לחוזהבה

 
 ובדיקתן.  ןמתשל הות לרב ת, דוביצוע העבו " עבודותה עוביצ"
  
טופס    "  החוזה"  : הפירושו  לביצוע  נספחיו,   פר החוזה  כל  על  ויקט,  

 . זהחלק בלתי נפרד מהחו טופס החוזה שיהווב שהוסכם
 
מעליהםה:  ו  פירוש " פרויקטהום קמ" או  מתחתם  דרכם,  בהם,  אשר    , מקרקעין 

ה מקרעבודות,  יבוצעו  כל  לרשות  יןעקלרבות  שיעמדו  ו  אחרים 
 החוזה.    רךצוללן הקבשל 

 
הערבויותסכו" כמי   : פירושו  שנקבע"  סכום  של  בחו  ל  בהצעתו  הנקוב  ו/או  זה  זה 

וא  קבלן,ה במפורש  קביעת  אם  ע"י  מסם  לאחוז  צורך  ויים, 
 החוזה, כולן או מקצתן, ע"י הקבלן.  ת אוהבטחת קיום הור

 
:פירו  "ורההתמ" הנקוב    שו  לרבות  פנייהל  העבהצהסכום  ל  כ  כתמורה, 

שוספת הנקוב    ףוסתו תת  החוזה,    בהתאםלסכום  להוראות 
ראות  תופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוהוציא כל הפחתה שול

 . החוזה
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-המאושרות עלת  יוות שהינן התוכנ כניות המחייב פירושו : התו    "יותתכנ"
בח מטעמו  ומי  המנהל  ו"לביצ ותמת  ידי  חתימה  וע"  הנושאות 

על    –בות  יחימ  ריותחר  מאוך  וכניות הנושאות תאריהת  .תאריךו
הנושפני   מוקדםאלה  תאריך  המנה   אות  באם  מי    ל יותר.  או 

תו לקבלן  מסר  לא  כאמור  כני מטעמו  התוכניות    יהיו  –ות 
לרבות כל    –ד  וחמיהטכני ה   אלה המפורטות במפרטהמחייבות  

 כניות.   ה מאותן תושינוי מאושר ע"י המנהל לאיז
 

 
לעבוד    "י ללהמפרט הכ" הכללי  הביןהת  צא ובה  יהי בנ   ותהמפרט    דיתמשר-ועדה 

הביטח  משרד  ונכבהשתתפות  בינוי  אגף  הבינוי  ון  משרד  סים, 
ומע"תכנון    והשיכון/אגף  בינ והנדסה  אגף  בהוצאת  או  וי  צ 

לרבות כל התקנים הנזכרים    נהרואחהדורה ה ונכסים וצה"ל, במ
ינו מצורף  א  יל ובין שלא. המפרט הכל  מצורפים לובו, בין שהם  

 חוזה זה. מד  פרנ תי בל  לק ח  אך  מהווה
 
 ט הטכני  פרהמ"

המיוחלומכ    "המיוחד התנאים  לפרול  המתייחסים  הנדוןדים    ,יקט 
  כתוב במפרט הכללי ,ונות או המנוגדות לשה/ הנוספות  דרישותה

ת החוזה  ים נאלרבות  ממסמכי  אחד  לכל  ונוספים    מיוחדים 
 .  'ח דבנספורט מפכ

 
   םתנאים כלליי"
וכל  " מיוחדים  ב הע  קבשות  נהגהת  ליהוראות  לקבלן,  מיוחדמפקח    אופן 

 ט.  למקום הפרויק
 

 ד כאחד.  ט הכללי והמפרט הטכני המיוחפרהמ   "המפרט"
 

על    "חומרים" שהובאו  ו/או    חומרים  הקבלן  למקידי    פרויקט ה   וםהמזמין 
, מוצרים, בין  ות אביזריםלמטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרב 

ות חלק מן  י להם  יתיד הע  ניםתק ין לא מוגמרים וכן מוב  ם מוגמרי
 ודות.  העב

 
או ספקים  "  קבלנים אחרים" יבצע  קבלנים  עבודות  כלשהם אשר  שהוא  סוג  מכל  ו 

ן  בי,  ע"י הקבלןביצוע הפרויקט    תוך כדי, ובזמן  ויקטבמקום הפר
 .  מטעם החברה ובין מטעם כל צד שלישי שהוא

 
 על ידי החברה.  ונה  שימ  מודד בעל רשיון "  ברההח מודד"

 
 ה. אושר על ידי החברשימונה על ידי הקבלן וי דד בעל רשיוןומ  "  ןבלקה דמוד"
 
ב  " ריבית חשכ"ל" שיתפרהריבית  מידישיעור  הכ  סם  החשב  ידי  על  ללי   פעם 

ריבית שייעשה בהתאם להנחיות  ה  ובהאוצר לרבות חיש  במשרד
 ו מזמן לזמן. פי שיתפרסמהחשב הכללי כ

 
בשיעור " וריםפיג "ריבית החשב    םפעי  דמי  רסם יתפש  הריבית  ידי  הכללי   על 

רים שייעשה  ריבית הפיגורבות חישוב  רים לבמשרד האוצר פיגו
 לזמן.כפי שיתפרסמו מזמן  ילהנחיות החשב הכללבהתאם 

 
מליע  המקרקעין המקרקעין"" העבודות  הם  בפנייה,  תבצעות  –כמפורט 

  . 1-ב' נספח
 
מבנ " המבנה" כל  על קב  ה לרבות  שיוקם  ארעי  או  ה יד   ע  בקבלי    רתסגמן 

 העבודות. 
 

 .גדרתם שםה  יפורשו על  פחים יפה ובנסוזשהוגדרו בח חיםמונ (ב)
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זה  הוראות   (ג) על  חוזה  הפרוחלות  והכרוביצוע  הקשור  וכל  במ יקט  בו  אוך    ישרין 
ל הציוד,   המצאת   ות רבבעקיפין,  דברהמכונות,    כוח האדם, החומרים, הכלים,    וכל 

 . כךשם ין ארעי, הנחוץ לוב  עאחר, בין קבו
 
זה מהוו ז חול  םפחיהנס (ד) ודיים חה  הימנו  נפרד  בלתי  כדין    ן לק    הוראותהוראותיהם 

 החוזה.  
 

 ורך פרשנות החוזה. ה לצשמשנוחות בלבד ולא תמשמשות לצורכי נים כותרות הסעיפ (ה)

 

עניין זה כחיקוק  את החוזה ליחול על החוזה ויראו    1981  –רשנות התשמ"א  פה   חוק (ו)
 אותו חוק. ב ועכמשמ

 
החברה   ם ביןבכל עת לא יחול על היחסיכפי שנוסחו    1974ד  "תשלות  בלנ ק  חוק חוזה (ז)

 חוזה זה.  הקבלן מכוח   לבין
 

  ה, יי ו ביחס לכל עבודה נשוא פנוליחהמפורטות בו    קבלןוהתחייבויות ה   חוזהתנאי ה (ח)
 בה תזכה הצעת הקבלן. 

 
 

 רזלזוכים במכהליכי הפניה . א1
 

בפועל של    בטיח לו ביצועהל   דיכזה  זה  חו  ל עכייה במכרז ובחתימה  בז  ן ידוע לקבלן כי אי (א)
העב מכלל  ה  ודות,איזה  את  אם  להיכללכי  ואת  זכות  הזוכים  להשתתף,   במאגר  החובה 

פנייומכ זה, בכל  לא    אחת בשנה בה  הפני  עד ט  רז, למעה, כמשמעה בתנאי המכח מעמד 
לה הקבלן  שתונות  והנת  עההצ  גישמחוייב  דעתו,  במהלך  צעובלשיקול  החברה  ידי    על 

הקופת הזוכ ומ   החוזת  כל  אל  עוחו  לביצוע  הצעה  להציע  מסוי   בודותכים  ימות  פיתוח 
"הפנ "  )להלן: או  העניין  ייותהפנייה"  לפי  הפרוו"  ",  או  צרכי יקטהעבודות"  לפי   ,)"

 . ירייהעה  החברה ו/או
 
.  ןההנדרשת ב  מתייהמסו   בקשר לעבודות  דעמי  וכלליו  , בין היתר, גם לקבלןיופנו  הפניות (ב)

  ודותהעב פת הביצוע של  וח זמנים, תקורט ופרטי למפ, תוכניות,  תיומוככתב    וכיל י  ותהפני 
של מלי כלשהו  מתחייבת להיקף מיני  שוב כי החברה אינה  לרבות תקופת הבדק. מובהר

 וכים. בהיקפים נמיכולה להיעשות בגין עבודות גם  כל פנייה כיו הזמנת העבודות
 

שיצורף   כתב הכמויות  תא  לאמות ול/ודה עבביצוע ה הצעת מחיר ל  ישגהיתבקש ל   הקבלן (ג)
 . לפנייה

 

המחיר  מהצעת    ו נמוכותת אזהור יהיו  ות הצעות מחיר, ואשייב להגיש לפניתח מ  הקבלן (ד)
ושאר מסמכי המכרז. בכל   טכנייםה  יםמפרטהתאם לוב  במסגרת המכרז  שהוגשה על ידו

  ו דיעל  צע  שהוי  יעלה על מחירו, כפא  ל  ןל הקבצע בפנייה על ידי  לפריט שיו  מקרה, מחיר
 ו למכרז.  צעתבה

 
 שנקבע במסמך א' למכרז.  ע בהתאם למנגנון ההצעה הזוכה בפנייה תקב (ה)
אין הוא  ה  ב  , לשיקול דעתו,בשנהאחת    הי לפניות, למעט עד פנחייב להגיש הצעות    הקבלן  (ו)

 . גיש הצעהמחוייב לה 
 
טל  לב  יתת כן, החברה תהא רשא שועלשחייב היה  יה, על אף  הצעה לפני  הקבלןלא הציע   (ז)

כים. ינו בין הזו בה ביותר שאה הטוכים, תחתיו, את בעל ההצע צרף למכסת הזולו   תויזכי
 .   .שנתן המציע םלקיום ההסכת הערבות אהחברה זכאית לחלט בנוסף, תהיה  

 



 

 חתימת הקבלן_______________________________ 

42 

ויזכ (ח) לבפבלן  הקה  היה  ייחשב  פעיל"נייה  מחוי   "קבלן  אתוהוא  לבצע  נשוא    יב  העבודות 
ההודעה בדבר זכייתו    ימים ממועד  7  ךתו,  החברי הליד ר  למסוהקבלן  מתחייב  ,  כן  .הפנייה

, בנוסח  ע"מבתוספת מה בפנייה,  מסכום הצעתו הזוכ  10%יעור של  יל ערבות בשלן פעכקב
ל "חוזה  המצורף  ה  (."הביצועערבות  )להלן:  בתוקף    ביצועערבות  תום  תהיה  יום    60עד 

ה  עקבשנ   כפידק  הב  ות ת ערבות הביצוע לערבהמר  או מיום/ודת ההשלמה וקבלת תע   וםמי
תשאר בידי החברה במשך כל   לקיום ההסכםות  ב רען הסר ספק יובהר כי העלמ   בפנייה.

 עם א  ע שתומצ לא קשר לערבות הביצו ופות האופציה וזאת לת המכרז, לרבות בתקתקופ
 מת. בפנייה לגבי עבודה מסוי קבלןזכייתו של ה

 
מס  (ט) עאי  תוךירת  הביצוע  בדי  7  רבות  ההודעה  ממועד  שיית זכ   ברמים  תביא  לקב ה  ל ו  ן 

תה  לביטול והחברה  בפנייה  רשהזכיה  אתיה  לחלט  קיום  אית  שבידה    ערבות  המכרז 
 י.עדבלדעתה ה בפנייה, הכל לשיקול רגה כהצעה הבאה בתורוור לזוכה שהצעתו דולעב

 
   דגשים מיוחדים בביצוע העבודות  ב'.1

לגרו  יםר לדבית  ופנ מ   ך תשומת לב המשתתפיםליה הבשאר מסמכי  ע מהאמור  מבלי 

 אים:  בה

ו- יידרשהעבודומאחר  הזוכה  אשר  תקופ  ת  במהלך  ההתקשרות  לבצע  ת 

גופימיועדות   ועבור  י  ן ואו במימ /ם שונים  גופים שונים,  ידרש הזוכה  של 

כל לתשלום  גשבח  כתנאי  לעמוד  ככלון,  המממנים,  הגופים  בדרישת    ם 

בק ו/אשישנם,  מסמכים  להמצאת  עאי  ו שר  או  לחשבונות  כת  רישורים 

י הקפדה על  כי א  וצעו על ידו. ידוע לזוכהלעבודות אשר ב  חסבי  קותבדי

,  העברת התשלום  אישור החשבון ו/או  ם כנדרש, תמנע את  צירוף מסמכי

 בגין כך.  ה יעיה לזוכה כל טענה או תבשתה  מבלי

  

)ו ציבור  א ונה חינוך  כל מקרה של עבודות בשטח מבב- /    יםדלגן יקיים  

יסה לעבודות עם  הכנ   כה לתאם אתהזועל    -  (ורציבני  מב/    בית ספר/מעון  

הילדים/מנהל גן  מנת  הציבורהמעון    הל/ת,  מבנה  בית    ,מנהל  הנהלת 

ל דין  כ   ותבנוסף על הזוכה לעמוד בדרישם אחראי האבטחה שם .הספר וע

בית עובדים מטעמו לשטח  תצהירים    ות מתןר, לרבהספ  בקשר להכנסת 

בעבי  ,שדרנש,ככל   הרשעה  מרולהעדר  היתר   כלת  גוהצין  ת  או    אישור 

 הנדרש לפי דין.  

  

עשויותמה  חלק- מגו  עבודות  בשכונות  מאוכללהתבצע  וכי  רים  סות 

ביצוע עבודותיימות מגבק על  ע  ציהמ, מאשר  הבניה. בהגשת הצעתו  לות 

ביחס   הקיימות  המגבלות  לכל  מודע  הוא  עבוכי  באזור  לביצוע  דות 

כי    .ש)רע   יעת)מנים  גע מכח תקנות למניעת מפת  וב מגורים, לר כן מובהר 

ם עם עומסי  תנועה ראשייסמוך לצירי  בצע בחלק מהעבודות עשויות להת 

 גם לכך.   ךועל המציעים להער   תחבורה

 
שטחי העבודה וההתארגנות,  ל  א  דה, כולל דרכי הגישהתר העבותכנון א-

אואישו תוכנית  האתר  ר  המתאימיםרגון  הגורמים  יהיה  בעי  אצל  רייה 

ובעלי התשתיות  מקומיות  רשויות השור הילאת  ופיפ ובכלן  קבבאחריות ה

 קח.  תוך תיאום עם המפ,
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עבודותיו,י הקבלן   את  בדרכי  תאם  השימוש  אתרי  ה  את  אל  גישה 

י ת ואל שטחי ההתאהעבודו ו לו על ידי המפקח, ולקבל  צבוקרגנות אשר 

 .  את אישורו בכתב

 

י  ח כבטי שתחייבת להתבצע בצורה  ה  דוקחת בחשבון שהעבבלן לעל הק-

כי    יופרעו וכן  ים לאחד שימוש בכבישים ובשבילהקיימת, במיו  תלועי פה

 ל הגורמים. כהדרכים הקיימות, לגישות תמידית לכל  תובטח נ

 

הבחינות, את  בלן לבדוק מכל  הקל  העבודות בשטח, יהיה ע   התחלתלפני  -

העבודה לקב  םא  .שטח  כליהיו  הערות  עליולן  בכתב  להג  שהן,  אותן  יש 

 . ח יראו בו אחראי לכל דברבעבודותיו בשט   לןקבהיל התחגע מר למפקח 

ביצו כל העבודות הבכל מקרה,  בקרבת  ע  קיימים  מבוצעות  תת  מתקנים 

קרקעיים  ק ועל  ובתיאוםרקעיים  באישור  הגו  יהיה  בעלי    ים רמעם 

פיקוח הרשויות יהיו    לומים עבורהמתקנים הנ"ל, ובפיקוחם הישיר. התש 

 הקבלן ועל חשבונו. י "ע

 

ו/או    כ"להח  כאמור לעיל, מתחייבת  דה ע״י הקבלן, ועבה   ע יצות ב מורת-

החברה  המזמינה שכ  ו/או  את  לקבלן  הה לשלם  פי  על  החוזה  אות  ורר 

א   המפורטות במסמכי או  ,  רזו מסמכי המכהבקשה להצעות  לפי העניין, 

בהתאם והכל  התמורה,  מ  בנספח  הכלליים,  להוראות  התנאים  סמך 

התמבהומ תיקבע  ככלל  כי  בורר  העבו  ותוד בהע  גיןה  שיטת  דות  לפי 

התשלום כאשר  מדידתייקב  למדידה,  לפי  בפ  ע  והכפלת  הכמויות  ועל 

הנקוביםהכמויו במחירים  הכמויות,    ת  זא בכתב  ו/או ת  עם  ,החכ"ל 

ו/או תקופת    רהחבה  המזמינה  במהלך  עת  בכל  רשאית,  תהיה 

להודיההתקש מבקשתרות,  היא  כי  לקבלן  ההסכם  לשנ  ע  תנאי  את  ות 

  שתשולם לקבלן תהיה בשיטהסגרתו התמורה  מב  שראכם  להסור  עבול

תמורהיינ  -  הפאושלית  מראש  ו,  וקבועה  מוסכמת  מדידת  ה  וללא 

 של העבודות בפועל. הכמויות

 

המזמינ- ו/או  החכ"ל  הו/ה  הודיעה  כי  לקבלן  החברה   מבקשת  או  יא 

להסכ השיטלעבור  לפי  ה  -הפאושלית  ה  ם  ומתן דיד צינהלו  משא  ם 

לב   למנ  עלבתום  התמורה  מת  א   תשנות  וככל   הפאושלילמנגנון  נגנון 

הצדשי להסכ גיעו  ההסכם  דים  יתוקן  זה  בנושא  שהבאופמה  תמורה ן 

 . לית הפאושקבע לפי השיטה  לקבלן תי
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 ל המפקח ויומן עבודהותיו שוימכתפקידיו וס.2
 

ביצוע  המפקח       )א(          את  לבדוק  ביצובועה רשאי  על  ולהשגיח  ל וכ   עןדות  יב  טת  א  קבדון 
שנהחומרים שמ המלאכה  וטיב  בהם  ע"י הקבלן עשישתמשים  העב   ת  ודות  בביצוע 
במ בין  מוהכל,  ובין  הביצוע  הואח קום  רשאי  כן  לו.  מבצ  וצה  ע  לבדוק אם הקבלן 

 כדלקמן :   החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הואת  א כהלכה
 

אשר לא בוצעו   ותודב הע  של  יסה הרקבלן תיקון, שינוי ו מה   ש. המפקח רשאי לדרו1
להוראותי או  לתכניות  ובהתאם  יהיה  ו  אהקבלן  לבצע  המפקח  חייב  הוראות  ת 

 היינה על חשבון הקבלן.  ות תהוצא ידי מפקח וכל ה-התקופה שתקבע על ך תו
 

ים לו כבלתי מתאימים  בודה, הנרא. המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי ע2
 דה בפרויקט.  בועל

 
עבודה   או   העבודות בכלל, או חלק ממנהסיק את ביצוע  פ להי  ארש  היה ח י פק . המ3

אםבמקצ מסוים  הפר   וע  אין  דעתו  ללפי  בהתאם  נעשה  המפרט  תויקט  כניות, 
 או הוראות המהנדס.  הטכני  

 
ב החומרים,  ר ביחס לטיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורהיי   קח. המפ4

 ינן.  שלום המגיע בג תוהן י ווילש יחס ב ולאופן ביצוען לרבות ת ו דלטיב העבו
קבלן  חדל מצד המפקח, לא יפטרו את הזה, מעשה או מ  שום דבר האמור בסעיף

א יטיל  ולו  הוראותי צוע העבודות בהתאם לוי תנאי חוזה זה ולבמאחריותו למיל 
 כך. היא בקשר לעל המפקח או על החברה אחריות כל ש

  
ייתן  5 עבולד  ומעוא  שה  פניל  חה מוקדמת בכתב למפק דעוה . הקבלן  דה  כסות איזו 

לבק  לו  לאפשר  בכדי  לפנירה  שהיא  את    ולקבוע  הנכוןכסויה,  הביצוע  של    אופן 
הנדונה הו  .העבודה  תתקבל  שלא  כזאת  במקרה  המפ  -דעה  להוררשאי    ותקח 

 על חשבון הקבלן.   לק מהעבודההסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חל
 

ההמ   .6 המקפקח  כוחה  בא  ב  ת א  ה.ר החבשל  עי  צונו  ההוראות  ביצוע  כל  עם  קשר 
ואיש יקבור  העבודות  אך  התכניות  הקבלן  המפקחל  באמצעות  והערות    ורק 

 עות המפקח.  ברו אך ורק באמצצוע העבודות יועלבי  בקשר הקבלן
 
המפקח.  7 ידי  על  הנ"ל  הפיקוח  של  בקיומו  שחרו  אין  ממשום  הקבלן  איזה  ר 

 . הזה וזח אי תנ כל ויהחברה למיל תיו כלפי  יוו בהתחיימ
 
נו. אישור  8 מנכ"ל  של    מראש ובכתבישור  יהיו טעונות א  ספות ו/או חריגותעבודות 

  "למנכ"ל חכ  ניתן לגביה אישור   , בוצעה עבודה שלאוםכתנאי לתשל   בלבד   "לחכה
  ספק אין בסמכותוהסר    למען   זו ,  כתב אין החכ"ל מחוייבת לתשלום בגין עבודהב

 . תויג חר  או/ת ו ספונו הפיקוח לאשר עבודות  של 
 
זה.  9 המפקח  תו  מסמכו  אין  ,  יה"נלאשר  של  מתמשך"  בכלול  ספק  הסר   למען 

 . מתמשך"ניהול ה בחוזה זה "מקרה לא יהי
 

   
ם  ירשו  הקבלן ינוהל בשלשה עותקים ו  . היומן ("היומן":  להלן  )  ינהל יומן עבודה ן  בלהק)ב(   

   מדי יום פרטים בדבר :ו ב
 

 העבודות.   על ידו בביצוע יםסק עהמוהם וגילס מספרם של העובדים  .1
 ם ממנו.  ובאים למקום הביצוע או המובאירים למיניהם המ. כמויות החומ2
 .  ידו בביצוע העבודות החומרים שהושקעו על  . כמויות3
   המכני המובא למקום העבודות והמוצא ממנו.  ודצי. ה4
 דות.  בועהמכני בביצוע ש בציוד . השימו5
 ום הפרויקט.  קבמם י ורר הש ויראו. תנאי מזג ה6
 ת במשך היום.  . ההתקדמות בביצוע העבודו7
ו/א 8 הקבלן  לדעת  אשר  דבר  כל  העניי.  לפי  המפקח,  או  לשקף  כדי  בו  יש  המצב ן,   ת 

 ע העבודות. צוביהעובדתי במהלך     
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 ים בדבר :  ומן פרט יב םרשורשאי ל המפקח עיל, מן האמור למבלי לגרוע . 1)ג(           
 

 . ותביצוע העבוד בדבר מהלך  ות והערותייגוי, הסתאו המפקח הלמנ האות ורה ()א
ביצוע  המצב העובדתי במהלך  יש בו כדי לשקף את  ( כל דבר אחר שלדעת המפקח  )ב

 . העבודות
 

י2 היומן  יו  תםיח .  בו,  םכל  הרישום  בתום  הקבלן  ,  מכולאחע"י  יר  על  המפקח די  ן 
   יימסר לקבלן.  נומ מוהעתק חתום 

 
לא    אלהאולם רישומים    ותיו בקשר לביצוע הפרויקט,שום ביומן העררל  אי שבלן רקה        )ד(

הוראות המפקח  כי בביצוע הפרויקט    הסר ספק מובהר בזה  יחייבו את החברה. למען
 ות.  יב חיהמ ראותהן ההו

 
ב  יג מכל פרטהרשות להסתילקבלן      )ה(               ימים מיום ציון   5  וךת  ןמיו מהפרטים הרשומים 

 הקבלן תרשם ביומן.  הסתייגותו של   ברד .ומןבי  פרטה
ההוד  לא הסיע  על  בפסקהקבלן  כאמור  לסעי2)ג  תייגות  ת(  זה,  מ  5וך  ף  עת ימים 

 ים ביומן.  ומ רשם עם הפרטים התו כאילו הסכישום, רואים אוהרי
 

,  ()הלסיפא לסעיף קטן  ת  ופבלן מסתייג מהם ובכפי ט לאלה שהק רישומים ביומן, פר         )ו(  
ם  שמשו כשלעצמא יובדות הכלולות בהם, אולם ל הצדדים על הע  ן ביה  יכרא שו  ישמ

הצדדים   ן במפורש ע"י אחד מןיהחוזה, אלא אם צו   שת כל תשלום על פיעילה לדרי
 ה עתידית. יעתב עילה ל  שהדבר יהווה

 
כנס בכל עת למקום  להי  בא כוח מורשה על ידו  פקח או לכל)ז(    הקבלן יאפשר ויעזור למ

עאם  קומכל  ול  יקטרוהפ נעשית  בו  ושר  החוזה  לביצוע  כלשהי  מקום  כן  בודה  לכל 
 החוזה.   פצים כלשהם לביצוע חומרים, מכונות וח מנו מובאים  שמ

 
המפקח המפקח כנדרש לביצוע תפקידי  ל  ש   חשבונו,  מבנה לשימושו  , עליקיםהקבלן   (ח)

 קט, כמפורט במפרט.  יצוע הפרויבמקום ב
 
 .רההינו רכוש החבהיומן       (ט)

 
 אים וראות מילומסמכים וה ין בה רסתי .3
 

ם  עם קבלתם, לבדקניות והמסמכים  וא היטב את התכיב בזה לקרחי מתהקבלן   )א(
 העדר נתונים בהם.  ו  א/התאמה ומפקח לכל סתירה, אי  הפנות את תשומת לב הול
 

בין הגילה   (ב) שהיה הקבלן  או    מהוראות החוזה למשנה  וראה אחת הקבלן סתירה 
ה  ע חלק ממנו, או שמסר המפקח הודסמך או של כל  מ ל  שנכון  ו ה רושיפב   מסופק  

בכתב למפקח    ן יפנה הקבל  -החוזה  לן מפרש כהלכה את  עתו אין הקבלקבלן שלד
לפי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוג    ותנירבות תכייתן הוראות בכתב, לוהמפקח  
 ח תהיה סופית.  לטת המפקלפיו. הח

 
 הסדר הבא :   יפויות לביצועדהע ה סדריהיל, עיות כמתואר לשל סתיר  רהקמבכל 

 
 ביצוע.  בתכניות ה (1)
נכל(  2) ובמידה  אם  הכמויות.  כבכתבי  דיסקט  גם  במכרז  תינתן ל  הכמויות,    תב 

הכמוי שבכתב  להוראות  אלא  ע  ותעדיפות  שבדיסקט  אלה  פני  צוין  ל  כן  אם 
   אים אלה.אחרת בתנ

 .   חדוי במפרט הטכני המ (3)
 .  במפרט הכללי (4)
 
 זה לביצוע. זה ותנאי החווח ה תהוראו (5)
ישראל (  6) ובהעדרםבתקנים  כפ  יים,  מקובלים,  בינ"ל  שיתקנים  ידי   יקבעי    על 

 .  המפקח
 

 הסדר הבא : יהיה לתמחור וסדר העדיפויות 
  
 כתבי הכמויות.   (1)
 . מפרט מיוחד (2)



 

 חתימת הקבלן_______________________________ 

46 

 .  ביצועכניות ( ת3)
 . דה מדי ואופני מפרט כללי (4)
 לים, כפי שייקבע על ידי  ים בינ"ל מקוב נתק העדרםוב  ים,לי תקנים ישרא (5)

   קח.המפ
 

סמכים השונים  של אי התאמה בין המל הבא אחריו. בכל מקרה  עדיף עהקודם  
ה התחשב  יותר  החמורה  הנ"ל  יז באמופיעה  דרישה  המסמכים  מן  שהוא  ה 

 לעדי. הב קספק, המפקח יהיה הפוס בו קיים . ובכל מקום ובעתקכ
 

 סמך למסמך.  דבר כהשלמה ממהב שת ייחתרוסו לאלגבי הוראות 
 

ה אופני  כן  והתשלוכמו  עמדידה  עדיפים  הכמויות,  שבכתבי  המדידה  או ל  ם  פני 
 הכללי.   ום במפרטוהתשל

 
המפקח) וכן  המנהל  רשאי  תו,  ג(     לזמן  מזמן  לקבלן  הפרויקלהמציא  ביצוע  כדי  ט,  ך 

   קט.רויהפלפי הצורך, לביצוע  ותינלרבות תכ  -ת משלימות הוראו
 

ת הקבלן, אולם  יבות אג( מחי )קטן  אם לסעיףאו המפקח שניתנו בהתהמנהל  הוראות    ()ד
 ט'.  י לגרוע מהאמור בפרקר בסעיף קטן זה בכדאין האמו

 
מוס           סעיף  ב  כם)ה(    כל  כי  הזאת  בתכניות  המסומן  או  ואיהמתואר  במפרט  חוזה  כלול  נו 

ואינו מסומן  הכלול במפרט    ףעיסן כל  ו ככמ   ה,שב ככלול בתמורות נחמויכה  וכתב
 ול בתמורה. לבתכניות יחשב ככ 

 
גילה הקבלן סתיר  עיל, מוצהר בזה, כימבלי לגרוע מכלליות האמור ל ה, אי התאמה  אם 

ד  אי  המפקח  ד  אחביוקים  או  אל  פנה  ולא  לחוזה,  המצורפים  בבהמסמכים   שה בקכתב 
ות  בל הקבלן הוראיק  םאו א  רה,סתיה  את העבודה נשוא אות   צעיבלמתן הוראות בטרם  

לפיהן נהג  ולא  בבקשתלפנ   בלא  מהמפקח  כאמור  ות  פנה  ההבהרה,  אם  או  ת קשבב , 
כל   ותרי קבלן באחאותה עבודה, ישא ה  לאחר שהתחיל בביצוע  רקכאמור  הבהרה   עבור 

 .כךהנזקים שייגרמו עקב 
 

 ניותת תכפקאס.    4
  

 disk onעל גבי    םולש תהל ללא  המנ די  י  קבלן על כניות ימסר ל מהת  מכל אחת   עותק   (א)

key  .ל לעצמו  יכין  על חשבועות   3פחות  הקבלן  וזאת  תוכנית,  הקבלןקים מכל  עם   ן 
יחזיהשלמת ה לו ב  ו,כל התכניות שברשות  למנהל אתר הקבלן  פרויקט  ין שהומצאו 

 וכנו ע"י אדם אחר.שה מו, אוע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצ
  
קבלן במקום הפרויקט, ה  קו על ידיז חוימהחוזה,    קחל  והתקים מכל מסמך המהועה (ב)

הוהמנ  אמפקח  הל,  ידוכל  על  שהורשה  לתכליתדם  בכתב  רשא  ם  יהיה  לבדזו,  וק י 
 . שעה מתקבלת על הדעתולהשתמש בהם בכל 

 
 

 
   ו/או מי מטעמה החברהעבודות אחרות של     . 5
 

ה כ בזה    מוצהר אותן  רק  המי  לרבות  צעוב עבודות  החוזה  לפי    תויהכמוכתב  ,  פרטהמות 
  סור ו/אוי החברה מסרה ו/או תמוע לקבלן כהחוזה. יד  צורפות יהוו את נשואניות המוהתכ

ת מבנים, ביצוע  יינ בוללות  צוע עבודות שונות הכים ולספקים שונים בימסור לקבלנ רשאית ל
ציוד  תשתיות,   ו/או    ואספקתמערכות, מלאכות,  יהיו  ש  ימ חומרים. החברה  יבוא מטעמה 

מי  סורלמ  יםזכא בעיניהם  ר יש  לכל  עבודה  אה  כל  הפרויקט  במקום  ואופןצבלבצע    ורה 
כאמור לרבות  ע עבודה/ות אחרת/ות  ולסייע ולאפשר ביצ  והקבלן מתחייב בזהשיראו להם  

אפש שימ מתן  החשמל ל  ושרות  וברשתות  שבפרויקט  במתקנים  כאמור    והמים  קבלנים 
ולקי הפרויקט  שהמפקחא  ם ישבמקום  ההוראות  כל  ביצוע  וא יתלצורך    לו  ורהי  ת  ם 

לשלב  הקבלן מתחייב  .  זהאמור בסעיף  ם אחרים כימודות עם עבודות אחרות ועם גור העב
הק כל  בל  בלניםאת  בפרויקט  ולהעוסקים  הזמנים  עבודותיוח  את  הזמנים    הםשקף  בלוח 

   הכללי שיוצג למפקח ולחברה לאישור.
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  עבודות אחרות   ,ראו עבו  עם,שר  בקכלפי החברה    ותדריש  או  תתביעו   נה לקבלן כלתהי לא  
ו/או קבלני    ור,נוספים ו/או שונים, כאמבלנים  על ידי ק  ואכנ"ל המבוצעות על ידי החברה  

 .טעבור מי מטעמה בפרויק  ו/או  עבורה, ה ו/או ספקיםמשנ
 

ליתן הקבלן  מתחייב  היתר,  פעולה    בין  לכ   נאותה,אפשרויות  המפקח  הוראות  לן  קב  ל לפי 
פקח  די המי-גוף שיאושר לצורך זה עלו וכל אדם א הר בידי הח-על  עסקיוו/או  אחר המועסק 

ויאפשר   תאם פעולה אתםשתף ויוכן י  ,בסמוך אליו  הן במקום הפרויקט והן  ,ובדיהםכן לעו
א במידלהם  השימוש  עלהמת  ת  שהותקנו  ובמתקנים  בשירותים  והאפשר  ן  למעו.  ידי -צוי 

ור  לשימוש האמ  ה רומלשהו בתם כשלו ת  היה רשאי לדרושלא י  בלן קהסר ספק מודגש כי  ה
ה זכאי לרווח  י הה כאמור בסעיף זה לעיל, לא יי ובכל מקרו/או מכל צד שליש  מאת החברה

 ראשי.  קבלן
 

 תחברה למסור עבודוה זכות.     6
  

  רשמכל הוראה בחוזה זה אלגרוע  לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא    5ר האמור בסעיף  דבם  שו  
 מן הפרויקט.   ביצוע כל חלק םיאו לאחר חר לא  ורפיה רשאית החברה למסל

 
   ם אחריםם קבלניתאום ע  .7
 

ם  מלא עם קבלניפעול בתיאום  בזאת ל  הקבלן מתחייבלעיל,    5מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  
בלי שיגרם להם נזק  יות ומלא יופרעו ויוכלו לעבוד באופן שוטף ובנוח  ים ונחרכך שהא  אחרים

רים בלוחות  מן הקבלנים האחעמידת איזה    יא   הקבלן.  של  ותוילא מפעילותו או אי פע שהו  כל
 ו. ע העבודות על ידיצולב בכל מקרה את הקבלן באורכה ים לא יזכההזמנ
 

  ן המפקחעות רצוויקט לשביביצוע הפר.    8
 

מעולה,  בלהק בטיב  לחוזה  בהתאם  הפרויקט  את  יבצע  למון  מןבלי  בסעיף    גרוע    2האמור 
רצונו  עיל,  דל המפקטת  וחלהמ לשביעות  לצורך    ,חשל  של  וימלא  הוראותיו  כל  אחרי  זה 

 רטות בחוזה.  ה, ובין שאינן מפופורטות בחוזבין שהן מ ,המפקח
 
 

 לקיום ההסכםות ערב .9

 

ה, קצתן, מוסר הקבלן לחברעל פי החוזה, כולן או מו  תי להבטחת המילוי של התחייבויו    (א)
זהבמע חוזה  של  חתימתו  בנקאיתער  ,מד  ישראלבנ  מאתת  אוטונומי  בות  -)להלן    יק 

שבדוגמת ההסכםלקיום    תהערבו" בנוסח  המ  "(  ז'צורפת  הערבות  להלן,    1בנספח 
 יםשנ  3הינה לתקופה של  הערבות  ת  תקופ.  ני החוזהז נתוריכו   דףכפי שרשום ב  סכוםב

חתימת   הערב החברהלטובת  ותינתן  החוזה  ממועד  תהי .  צמות  כהגדרתוה  למדד    ודה 
 רתו שם.כהגד ידוס דד הייס המריכוז נתוני החוזה על בסף בד

 

היה      (ב) הזכותבנוסף,  הצעת  לפנ ה  לייה,  קבלן  פעיל ייחשב הקבלן  חייב  ככזה מת  "."קבלן 
לידהוא   פעיל,   ממועם  מיי  7תוך    –החברה  י  למסור  כקבלן  זכייתו  בדבר  ההודעה  ד 

התמורה שתחושב מ 10 %בשיעור של "( עצוביערבות " )להלן: נוספתת ערבות בנקאי
פי   ל הה  וםסכעל  מע"מ.  י ינ פצעה  בתוספת  בנוסח  הי ת  הביצועערבות  ה,  המצוי  ה 

תהיה צמודה למדד    הביצועערבות  .  ההחברובת  לטתינתן    הביצוע ערבות  .  2בנספח ז'
תום   דע  ם ובתוקףיס המדד היסודי כהגדרתו שכהגדרתו בדף ריכוז נתוני החוזה על בס

ו/א  תדמיום קבלת תעום  יו  60 ערבההשלמה  בות הבדק רעלות הביצוע  ו מיום המרת 
  כפי שנקבעה בפנייה.  חרלא
 

ת ופ ידי החברה במשך כל תק ר בתשא  לקיום ההסכםהערבות  יובהר כי  סר ספק  למען ה
הביצוע שתומצא עם זכייתו  ופציה וזאת ללא קשר לערבות  המכרז, לרבות בתקופות הא 

 עבודה מסוימת. י פנייה לגבשל הזוכה ב
 

מכבמ (ג) לגרוע  בחוזהלי  האמור  מסיר  ה,ז   ל  הביצוערע  תאי  ממועד    7תוך    בות  ימים 
ב הקבלן  זכיידבר  ההודעה  של  הזכיה  תו  לביטול  רשאית    יהני פבתביא  תהיה  והחברה 

המכא  לטלח קיום  ערבות  לת  ולעבור  שבידה  דורג  זוכהרז  הבאשהצעתו  כהצעה  ה  ה 
 עדי. בל ול דעתה ה, הכל לשיק תור בפנייהב
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 "( הערבות" :ןל ה יקראו לד י יח  ערבות הביצועו  יום ההסכםקל)הערבות  

 

ולמ (ד) לקיום  כבטחון  תשמש  כל  הערבות  של  מדויק  הלוי  ידי  חוזההוראות  . בלןהק  על 
 בות בין היתר להבטחה ולכסוי של: ור לעיל תשמש העראמה  מבלי לפגוע בכלליות

מלוי    ם כל הפרה או איע  ו בקשר ב א עק  חברהם לזק או הפסד העלול להיגרנ  כל (1)
 זה.  חוזהשהו מתנאי תנאי כל

ההכ (2) והוא צול  שהתשלומית  לשלם    חברהם  או  להוציא  בהם  עלולה  להתחייב  או 
 זה.  חוזהקשר עם ב

ד  ועלולה לעמ   החברהים ובדק העבודה שוציפ ות התיקונים, השלמות, שאצהול  כ (3)
 בהן. 

לחברה בשלב    רריתבמידה ו אם וב  –ים  כל כספחברה של  די הקבלן להחזרה על י (4)
   ביתר. מנה כל כספיםל מקיבהקבלן ש והכלש

 
כאמור  לכב  (ה) ה   מקרה  סכום  חברהתהא  את  לגבות  או    רשאית  כולו  מקצתו,  הערבות 

או   אחת  ולהי פר  במסבפעם  מתוכופעמים,  ההוצאות  גבל  פרע  ההפסדים,  הנזקים,  י 
 והתשלומים כאמור.  

ו  עם את סכום מתחייב להגדיל מפעם לפ לן  הקב  (ו) ו לההערבות  נויים י שלתאימו לתמורה 
וראות ס"ק י"א  ופה כמתחייב מהבתוקף לתק  היה תהערבות  כי  בטיח  רו, וכן להשהצטב

והכל  לןלה ה  -,  ללפי  המנהל.  עשהוראות  הה  כן  א  רשאית  ת א  לממש  חברהקבלן 
   ערבות כולה או מקצתה.ה

 ן. יום הערבות יחולו על הקבלההוצאות הכרוכות בהוצאת וק  (ז)

 . זהחוריכוז נתוני ה כהגדרתו בדף  צמוד למדד הבסיסה יהי ערבות סכום ה  (ח)
 

תהיה    –בות  ת הערי בדבר הארכלרבות התנא   –יו  זה או תנאי מתנא לן את החובקה  רפה    (ט)
רש העלמ  איתהחברה  את  כלמש  ללא  מנוע  ודה  רבות,  יהא  והקבלן  מוקדמת,  עה 
 בות כאמור. גבייתה של הער מלהתנגד ל

 
לי  גמור והמוחלט מבך לקניינה ה פה על ידי החברה יי –אם בכלל  – ות שיגבהכום הערבס    (י)

ל זכות כלשהל בקשתהיה  מועצת  י לבוא כלפין  וגם/או  וגם  החברה  או   / המנהלים שלה 
מנה מקרב  מי  ווג  ליהאל  מורשיה  י ם/או  כלשהן  צי ועגם/או  תביעות  וגם/או  בטענות  ה 

 בקשר למימוש הערבות. 
 

רה מינימלי לחב   םחשב לפיצוי מוסכי  הערבותום סכ  –זה זה אלא אם נקבע אחרת בחו    (יא)
 .ן ל בוזה ע"י הקבגין הפרת הח

 
י  ל על פי סעיף זה, כדאו במימושה בפוע  ות למימוש הערבות ע"י החברהאפשרין בא    (יב)

 לחברה על פי חוזה זה וגם/או על פי כל דין.  ית קנחרת המוע מכל תרופה א גרול
 

תוך    ביצועהערבות   (יג) לקבלן  ום ימ ו/או  ודת השלמה  תעמסירת  עד  ממויום     60תוחזר 
יום לאחר   60תוחזר לקבלן    םלקיום ההסכ  תובער  .בדקת הות הביצוע לערבו המרת ערב

לתום   אך  החוזה  לפני  תקופת  סא  תעודת  ביהח  יום קבלת  לעוזה  האחר חס  ה  ונבודה 
 מכוח החוזה.שתבוצע על ידי הקבלן 

 
 עות דוהמסירת .      10
 

הצדדי     כמפוכתובות  הנן  במבם  כללח וא  רט  ויראו  זה  שנשלחה  וזה  אחד    הודעה  מצד 
הגי   למשנהו  תו  העכאילו  ב  72  ך לתעודתה  משלוחה  ממועד  רששעות  הודעה  וםדואר   .

, בפקס  ה ששוגרה  דעהוה במועד מסירתה ואילו  בל התקדעה שביד תיחשב כהו  שנמסרה
 . קס ן על גבי אישור השיגור בפתיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצויי
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 החוזה  ל ובי.      11
 

 קבלן. ה לע  וול, יחול, ככל שיח וזה זהים לחמס בול תהוצאו    
 

 הסבת החוזה      .12
  

הקבלן   (א) למסוראין  או/ רשאי  ביצ  להעביר  להסב  את  או  הפרוי  של  ועולאחר  כולו  קט 
המשנה,  ,  תומקצ לקבלני  ומראשלרבות  בכתב  החברה  בהסכמת  או  ,  אלא  תינתן  אשר 

לשיקו התסורב  דעתה  ול  זהורכמפ בלעדית  חוזה  בתנאי  העסקת  ,ט  בין    ואולם  עובדים, 
משתלכרשש העבודהפל  םם  זמן  שיעו  י  לפי  משתלם  ששכרם  בה  הער  ובין  אין  בודה, 

 , לאחר. נוממשל חלק הפרויקט, או  של  ועועצמה משום מסירת ביצכשל

 

כדי   (ב) בהסכמה  אין  כאמור,  הסכמה,  החברה  מאחריותו  נתנה  הקבלן  את  לפטור 
עלוהתחייבו  ישאח  פי  יותיו  והוא  זה   של מבצע   לכל מעשה/ מחדל  באחריות מלאה  וזה 

 ם ועובדיהם.דות, נציגיהובהע
 

זכויותיו על  ד ג' את  לצ  חותרשאי להסב ו/או להמ  בלןור לעיל, אין הקמבלי לגרוע מהאמ (ג)
הסכמת החברה מראש   סכם זה, לרבות הזכות לקבלת התמורה החוזית, ללא קבלתה  פי

   ובכתב.
 

  ת ואינ הנדסה ב   קבלנים לעבודות   י חוק רישום פ להוא קבלן רשום    כיר בזה  מצהי  הקבלן  (ד)
לא  1969תשכ"ט   איזה   ומתחייב  ביצוע  לקבלן  למסור  העבודות  קבלן    מן  שאינו  משנה 

   ור.כאמם, רשו
 
רשאהחברה   (ה) ו/אוהסב  ל  יתתהיה  מזכויותיה  חלק  או  כל  את  לאחרים  או    לאחר 

את צורך לקבל    ילדעתה הבלעדי ומב ל  יקועיניה ושפי ראות  יבויותיה לפי חוזה זה לחי הת
יותיה על  ית לביצוע התחייבו תישאר אחרא  תנאי שהחברהב  את זלכך. כל  הסכמת הקבלן  

 ה.  זפי חוזה 
 

הנדסי, חברת בקרת איכות,  ות צוגבי מנהל הפרויקט, ל דותיוחדרישות מ.   13

 . ודהט אמצעים לביצוע העבם, קבלני משנה ופירויועצי

  ת, בדרישולעמוד, בין השארדרש המשתתף ייעל ידי המשתתף, ת ודויצוע העב במסגרת ב

 :ועל חשבונו  וראות שלהלןהבו

 מהנדס ביצוע (1

להעסי כה  הזו .1 חייב  ביצוע יהיה  מהנדס  מטעמו  ההנדסה  חתב  ק  ום 

ניסיון של  בפם  האזרחית הרשו שנים    3נקס המהנדסים והאדריכלים בעל 

  דות ולהיות בקשר בו הע  מן ביצועבאתר בז  להיות נוכח  ת , על המהנדסלפחו

 עם המפקח.רצוף ותמידי 

ת  והנדס האמור, יצרף את פרטי קור ו את זהות המתצעהט ב ף יפרהמשתת .2

 שיונו. רי של ניסיונו ויצרף העתק החיים שלו ופרטי

 מנהל עבודה  (2

ניסיון של  וכהז .1 שנים    3ה יעסיק מנהל עבודה רשום במשרד התמ״ת, בעל 

יפר המשתתף  בהצעתולפחות.  זהות   ט  ל  הלמנ  את  ויצרף  עתו  צההעבודה 

קורו ומסמ את  שלו  חיים  המעיד  ת  במשרד  ירל  עך  מנהל שומו    התמ״ת. 

 וע לאורך כל תקופת הביצ באופן קבוע ורצוף העבודה יהיה נוכח

 ממונה בטיחות   (3

  בטיחות. על המשתתף לציין את זהות ממונה בטיחות מונה  מ  יקהזוכה יעס .1

 שלו. מטעמו ולצרף קורות חיים 
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 בטיחות. עץיו (4

חות  י בטה  נ הות ממושתתף לציין את זחות . על המיטכה יעסיק יועץ בוזה .1

 חיים שלו. לצרף קורות מטעמו ו

 משנה קבלני  (5

העסקת   .1 על  לעניין   משנה  ההוראות ן  קבלהידי  קבלני  יחולו    )הזוכה( 

 נאים הבאים:התו

הקבלן,   .א ידי  על  בפרויקט  משנה  קבלן  כל  להעסקת  עמידה  תנאי 

הק של  עו ,    בלן הראשיבסטנדרטים  ביצוע  של  י הקבלן  דבבמקרה 

של  שואי  ןטעו  יהיה)כשכירים(  הראשי   ומועד  ר  החברה  רו"ח 

כשכ העובדים  בחברההעסקת  קודם    3לפחות    ירים  חודשים 

, וכן  מנהל הפרויקטשל  אישור    . בכל מקרה עניין זה טעון  הבקשה

ובכתב  אישור חכ"ל   מראש  מהנדס  ו/או  חכ"ל  מנכ"ל    של 

הקבל משנלהעסקת  כקבלן  בי  הן  לצורך  העבודות  ו צ בפרויקט  ע 

, וזאת מבלי לגרוע מכל  קבלן משנהו  ותאידי  על  לביצוע    המיועדות

 רת במסמכי המכרז.הוראה אח

שיקו  .ב לפי  רשאי,  יהיה  הפרויקט  דעתו,  מנהל  משנה  ל  קבלן  לפסול 

ט, או לדרוש מהקבלן להחליף  יקן יבקש להעסיקו בפרואשר הקבל

מו קב כבר  אשר  משנה  ידולן  על  ה  עסק  שבפרויקט,  לפי  ל  ו קיכל 

הפר מנהל  של  המוחלט  ומדעתו  לנמק  יה ש  לי בויקט  חייב  יה 

 ו.לטת הח

יהי .ג הפרויקט  רשמנהל  עבש  איה  העברת  לאשר  או  לא  מטלה  ודה, 

שהוא   סוג  מכל  משנה  אחריות  קבלן  ידי  על  את  לביצוע  ולדרוש 

על  מבי  ביצוען  וזאת  עצמו,  הזוכה  הקבלן  לנמק  די  שיידרש  לי 

 טתו.החל

להי .ד מתחייב  לכל  הקבלן  כאוהשמע  הפרויקט  ראה  מנהל  של  מור 

בחשבון  יאהב י  כומצהיר   זה  יב  גשתבה  נושא  ולא  אל  וא  הצעתו 

 בכל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה,  "לחכה

ה  ור שנה כדי לגרוע בכל צל ידי קבלן מוע העבודות ע לא יהיה בביצ .ה

 שהיא מאחריות הקבלן. 

,  רוודות כאמביצוע עב   משנה, לצורך  תקשר עם קבלןוכה להבחר הז .ו

לאיימצי כתנאי  הזוכה  קאו  שורא  המסמכים  שנמ  לןבתו  את  ה 

 בין קבלני המשנה:מ חדאכל ס ללהלן, בהתייח טיםפורהמ

יד שהתאגד ורשום כדין  אישורים לפיהם קבלן המשנה הוא תאג  .1

עומדים  ביש לא  ואשר  חדלות  ותראל  הליכי  נגדו  לויים 

 כסים. או כינוס נ פאת הליכיםן, לרבות פירוק, הקפירעו 

המעי  קתהע .2 תקפה,  רישום  תעודת  רשל  על  קבלן  ש   מושוידה  ל 

ב פימרשכל  המשנה,  על  הנדרש  אישור  ציב  דין  לכ   ם  רוף 

רישומ את  המאשר  המשנה  קבלן  של  דינו  של מעורך  כדין  ו 

 קבלן המשנה. 
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הנדה  כל .3 והמידע  שיידרש רשמסמכים  כפי  זה או  לפי מסמך    ים 

הפרוי מנהל  ידי  ולהנחת  על  בקשר  קט  הניסידעתו,    ן ועם 

בודות על פי  לעה  שנמקבלן ה   המקצועי וסיווגו המתאים של

 ע. בצל  דיועא מז זה, אותן הו מכרכי מסמ

כי   .4 לו  ברור  לפיה  המשנה  קבלן  מטעם  בכתב  הצהרה 

  יה יה עם המשתתף ולא יהקשרות, על פי מכרז זה, תהההת

טענה או  "ל ולא תהיה לו כל  קשר חוזי ישיר בינו לבין החכ

החתב כלפי  אחר יעה  ביחד    תויכ"ל;  תהיה  המשנה  קבלן 

כלפיולח ול  כ" הח  וד  הזוכה,  על  מב  זאתוהקבלן  להטיל  לי 

לעניין  זה חרא   לל כחכ"ה יות או חבות כלפי קבלן המשנה. 

 "ל. החכ -ה חוזה לטובת צד ג׳ יהיה החוז

הקב .5 על  כי  והמסמכ  לן מודגש  המידע  את  להמציא  ים  יהיה 

קבלן   רוש תנאי לאישנה קודם וככל קבלן מ  כאמור לעיל לגבי 

 המשנה. 

ף זה יחולו  סעיישות המפורטות בדרה   כי   הסר ספק מודגש ולמען   .6

לני המשנה, וזאת למען הסר ספק, מבלי  קבת  החלפגם לגבי  

כד  באמור  החכשיהיה  את  לחייב  מנהלי  או  הפרויקט    "ל 

 ת מי מקבלני המשנה. לפלהסכים להח

קבלן  או בעובדי ה  קבלן משנהם מדובר בר שאלה האככל שתעור .7

סימוכין  המפקח    ירשא שאלדרוש  מדולכך  י  בדעו ב  רבכן 

באמצעות ובצירוף"ח  רו  הקבלן  לפחות  ר  שכ  ושיתל  הקבלן 

ו/או  ויקט  לפי בקשת מנהל הפרתלושי שכר אחרונים  ,    4  -ב

נתון,  בקהימציא  המפקח   מסמך,  כל  תעודה  אילן  או  שור 

ה לצורך  השיידרשו  קבלני  עמידת  בתנאיוכחת  ם  משנה 

      .כאמור

 
רך  ה שיידרשו לצועודו ת, נתון, אישור א מךמסל  כלקבלן    נהל הפרויקט ימציא הזוכהת משקלפי ב

   ידת קבלני המשנה בתנאים כאמורעמת  כחהו
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   א ח ר י ו ת .14

 
בהתאם  נה נת הסכמתה  את  בסעיפים  החברה  לעיל  אין    13  -ו   12   לאמור         הסכמה ה לעיל 

ה  ו יחייבויות לן מאחריותו והתאת הקבפוטרת    האמורה   יות  חרבא   ן ישאחוזה, והקבל לפי 
שיהם, שלוחיהם, עובדיהם,  ורמ  וחם,הפרויקט, באי כ  יבצעל ממחדל ש  מעשה או  כלל  אהלמ

 .קבלני המשנה שלהם ועובדיהם

 

 יותיוהצהרות הקבלן והתחייבו .15
 

 יסודית כי:צהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות מ הקבלן       

ריקב  ינוה    (א) חוק  לפי  רשום  קבלנ לן  הנדסהלעבוד  םישום  תשכ"  ות    1969ט  בנאיות 
ספרי חשבונות כחוק ולפי  ל  נה, המהעבודות וטיבן  קף הי  ואםבאופן הת ת מכוחו  וקנ תהו

ל מכ אישור המאפשר לנכות  וכן    ידו אישור תקף לאמורשויות המס, וכי יש בדרישת ר
לו המגיע  ניכוי  -תשלום  והו  אחוז  ממציאבמקור,  למ  א  מכל  בזה  עותק  אישור  זמין 

 ר. ומכא

 

החוע    (ב) חתימת  לפני  בכל  יין  ההיםפחנסהזה  מסמכי  ובכל  לביצוע  הק  רותתקש,  שורים 
הוזכרו אך לא  רבות מסמכים אשר לא ניסח בעצמו, ולרבות מסמכים אשר  ל  דה העבו

 הערות לגביהם. הירים לו וכי אין לו טענות אונ  חן אותם היטב, כי הםכי בצורפו, 
 

ם רישו הק  וגורמים הסכמים עם יועצים  , ה הדרישות  תוכניות,דק את כל המסמכים, ה ב    (ג)
מהמזמין ולא קיבל, וכי יתאם את כל ש  יקבל שהנ"ונו ואין מה מרצ  עותבפרוייקט לשבי 

הג כל  עם  לרבוהעבודות  בדבר,  הנוגעים  בורמים  המפקח,  רק  לא  אך  חברת זקת   ,
 יין. נוגעים לענ הגופים והרשויות ה החשמל, העיריה וכל שאר

 
לו  ו די    (ד) והאמצעים החומ  לכ עים  האדם  כח  בהתאם   ועבצל  םהנדרשי  רים,  העבודות 

הם נמצאים ברשותו או בהישג ידו, והינו מסוגל  ו  תםקאספות  ת החוזה ואפשר ראולהו
 תאם להוראות החוזה.חינות לבצע את העבודות בה מכל הב

 
ספקת  ה לקבל תמונה מ יכול היכל ההסברים מתוכם    בל לשביעות רצונו המלאה אתק    (ה)

ה רפעל   בחטי  הביא  והיקפן,  שהעבודות  מהווים  ריסבהשבון  אינם  משקבל  ים פרטם 
 פיקים על מנת לתת לקבלן תמונה נאמנה של העבודות ואת מסו  י ם הם המלאים, אול

א כללו אותם, ואת כל הפרטים ל  כל הפרטים שההסברים  האפשרות להביא בחשבון את
 ל העבודות.מפרט מלא שאחרים שיחדיו יהוו ה

 

לו   שיםנדרמסמכי התכנון ה  כלת  בלקזה זה בן לטפל סמוך לאחר חתימת חול בקל הע    (ו)
 ים לאספקתם.  עד מות וה ודו לבצוע העב

 
ל שאר המסמכים, התכנון מכל מין וסוג ולכ  הקבלן אחראי לתאום אספקת כל מסמכי    (ז)

 עבודות. ות והנתונים הדרושים לביצוע הניהתוכ
 

כניכ    (ח) לי  הסתו  העבולביצו   עבודה אתר  אין  תדו ע  וכי  בלבד  רשות  כבר  בכד  הינה    יבה 
ו/ניהעל במפורש  לו,  כלשבמשאו  ק  זכות  עכבון  יןקערבמק הי  תמע,  זכות  לא  לרבות   ,

על  שיוקם  מה  בכל  או  של  במקרקעין  מתחייב  והוא  ו/או  המקרקעין  חזקה  לתפוס  א 
 וקם על המקרקעין.ת אחרת במקרקעין או בכל מה שי כוז

 
לבצע      (ט) מתחייב  העבודהקבלן  דיןל  בהתאם  תו את  כל  כל  לרבו  הוראות    זר העי  קחות 

גה טענת אי ידיעת הדין, או חרי   מךס   ן עלנה תביעות של הקבלשר תאו. לא  בראש העין
 מהדין. 
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מצה   (י) כיהקבלן  בזה  במה  יר  כי  לו  יידוע  עבודותיו  ביצוע  הפרויקט שולך  במקום  לבו 
אחר תקבלנים  עבודות  שיבצעו  ובנוסים  קבשתית  ישתלבו  אחר ף  שיבצעו    םילנים 

ובניה  חפירה  לבנית  ים רשמגהבתחום    עבודות  ומטעמםידויח  המיועדים  דיור   של  ת 
, ויספק להם את כל לישיים.  הקבלן  יתאם פעולות הקבלנים האחרים, כאמורש  יםדצד

ל אושר לו כל הארכה שדוע לקבלן והוא מסכים כי לא תי הנדרש להם לצורך כך.המידע 
ים חר א  יםנ לות קבלח זמנים מאושר בקשר עם פעוול מל חריגה  יצוע ו/או כתקופת הב

כך והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או  ב  עק  או/ל ו בסעיף זה לעי  מורכא  ו/או נוספים,
 ה.   תביעה לעניין ז

 
על א (יא) ספק,  בלמען הסר  בכל מקום  מ  הז וחף האמור  מוותר  והוא  לקבלן  אין  ראש זה, 

זכו על  עיכבון  ובמפורש  ות  העבודות  החומ/על  סכ ם  יר או  כל  בגין  המקרקעין  ום ו/או 
 ענתו מן החברה. לטו ל  עשיגי

 

 תמשך מכל סיבה שהיא. בחוזה זה אין ניהול מ כיו וע ל ן מצהיר בזה כי ידבלהק (יב)
 

 הכנה לביצוע וביצוע  –' בפרק 
 

 דמותוקלביצוע ובדיקות מ נההכ .16

 

בדק,    (א) כי  מצהיר  הצעתו,    הקבלן  הגשת  וסביבאלפני  הפרויקט  מקום  טית    םבותיו, 
המבנהותנאיהם   הקייטופוגרפיים,  שקיימים)הם  ליע  ים מים  אככל  כ(   יהםמויותת 

ש העוטיבם  והחומ דובול  הגישה  ת  דרכי  את  הפרויקט,  לביצוע  הדרושים  למקום רים 
כך כי  עפ"י מגבלות הסביבה, בהתחשב בה  ההתארגנות הרצוי   יבתהפרויקט, וכן את סב

בפרויי אמדובר  בהקמה  מבוצעות  קט  עבודושר  שיבצעש  תבו  לעבודות  במקביל   ונות 
הצהמ  כן   הקבלן.  השיקיר  כי  אבלן  כ ג  הית  הל  לגבי  והאפשרויות ם  ייסיכודיעות 

להשפיע העלולות  מצה   האחרות  כן  הצעתו.  ניתנהעל  כי  הקבלן  הזד  יר  לבצע לו  מנות 
 ר. מובדיקות כא

 

כי   קדמות ומיקותיו השוכנע על יסוד בד  וכי   חוזהם לו כל תנאי המצהיר כי נהיריהקבלן      (ב)
ל כת ל וגנמהווה תמורה הת,  ויוחירים שבכתב הכמהמת  בור ידו, ל  ה שהוצעה עלהתמור

שתגענה  הת התמורה  לתוספות  בכפוף  החוזה  לפי  בגין  חייבויותיו  לו,  תגענה  אם  לו, 
והוראשי תוספות  מ  ותנויים.  והוא  כאלה.  יהיו  טענות שחדשות. אם  כל  על  אי  וותר  ל 

 . כלשהם םומפגם או   , אי ידיעה,התאמה
 

ו  רמשיג  ישא באחריות לנזקים  בלןשתית קיימות. הקת  ותרכע לבדוק מקבלן מתחייב  ה    (ג)
 למערכות התשתית כאמור בקשר עם ביצוע העבודה. 

 
 ע ולוח זמנים ביצו תקופת .17
 

ביצוע  בקה    (א) ישלים את  הביצוע  העלן  שייבודות בתקופות  בכ כפי  פנייה. תקקבעו  ופות  ל 
החל  הביצוע ב  מהתאריך  יימנו  עבודה"הקבוע  התחלת  בי"צו  ל ,  כל שנ  ותדעבוחס  וא 
 פנייה. 

 

הזמ וע  יד    (ב) לוח  כי  תנאי  מרלגנים  לקבלן  הינו  העבודות  והפרתו    ביצוע  זה  בחוזה  יסודי 
 ווה הפרה יסודית.  תה

 

עת חלת העבודה הצצו התקבלת  ימים מיום    14ישור, תוך  א  לן ימציא למפקח לשםבקה    (ג)
מפורט   זמנים  דרכיבולרלוח  לפיהם  ביצוע  ת  והשיטות  את ע  בצל  ובכוונת  והסדרים 

הכל  הביצ  תאםבה  העבודות,  ודרך   קחמפהשל  וע  להוראות  הפעולות   סדר  מבחינת 
וכנית בת לגמר ביצוע )הזמנים  ינו חורג ממסגרת לוח  ם ואהפעולה לרבות התחלה וסיו 

 MICROSOFT של    MS PROJECT  2000  על גבי תוכנה  רךיעי   לוח הזמני   (.ודיסקט
   ח. קפה כפי שיורה המיט בשו , ה המפקחכפי שיורואילך, הכל  4.0סה  ריג
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רשהמ    (ד) יהיה  ל פקח  תיקונים/שניהכאי  הזמנים ס  בלוח  לאישורו    האמור  ינויים  קודם 
מסגרת   לגבתוך  הזמנים  ביצועלוח  לאמ  . מר  הזמנים   ור בכפוף  לוח  להלן,  ד'  בסעיף 

יהיה בלבד  הוא  הזמנ מאושר  לוח  המחייב.  ה  המאושר"( "   –)להלן  ים  הזמנים  לוח 
  הזמנים   וחבלורט  קט לפי חוזה זה כמפיו פרה  ן חייב בביצועבלהק  יכ פורשות  מובהר מ
 . ולפי שלבי העבודה המפורטים בוהמאושר 

 
יהיה    (ה) לעיל,  האמור  מאתקח  מפה  למרות  לדרוש  הזמנים  ה  רשאי  בלוח  שינויים  קבלן 

מטרה להביא להשלמת ב ל הכ בצעם, והקבלן מתחייב לבודות במהלך ביצוע העושר המא
 יותר. ב צרהק  ט במועדהפרוייק

 
בוע את לוח הזמנים  וע לעיל, רשאי המפקח לקקב ה  מועד קבלן לוח זמנים בא ה מצילא ה    (ו)

ייחשב במקרה כזה ללוח  ו  הקבלן לכל דבר ועניןתו הבלעדי והוא יחייב את  לשיקול דע
ו. לקבלן לא תהמאושרהשמנים   כל טענה  בית ו/או הס  או דרישה/הא  קשר ללוח  יגות 
עתיד  ב  נה י תהיו שרה קיימות ו/א לחבו שר בזה כי ידוע להימצ ן  ל הקב  ור. כאמהזמנים,  

(, שניתנו  "בעלי הזכויות"  -  ט )להלןתחייבויות חוזיות כלפי  צדדים שלישיים בפרויקה
  ד'נספח  כני  טהובהתבסס על המפרט  המאושר    בהתבסס על לוח הזמניםה  תינתנ או ש

כזה  חוזהל כן.  הזמנים  מצהי  מו  לוח  כי  הקבלן  לה  רטמפהומור,  אכר  זה   חוזהנספח 
הזכויות.  הקבלן    יהותיבוילחברה לעמוד בהתחיר  אפשי לבצע את כלפי בעלי  מתחייב 

 . רהלי הזכויות  נגד החב בעבאופן שימנע כל עילה מ הפרויקט
 

ן  יבבמפורש ו ין שאישר אותו המפקח  ב עיף זה ע"י הקבלן,  צאת החומר המפורט בסהמ    (ז)
 ליו. ת עוטלריות כל שהיא המ אחמ לןבת את הקאותו, אינה פוטר  אישרשלא 

 
להסמיך את    באי המצאת לוח זמנים כנדרש לעיל יהא כדי  אמור לעיל,ה  מן רוע  מבלי לג    (ח)

ת לעכב  ל החברה   ו/או  לקנכשלום/תשלומים  להגיע  שעשויים  כספים  כל  עד ות  בלן 
ליבויות הקב למילוי התחי  כאמור,  דעלן  יהא    הת שיקול  ולא   של החברה  בכך הבלעדי 

 ו עפ"י כל דין.           א/ו  הה זחוז לרשותה עפ"י   דותעוממאיזה התרופות הע רולג כדי
 

לכל ה    (ט) אחראי  יהא  ו/  קבלן  תביעה  ו/או  דרינזק  החברה  או  נגד  שתוגש  נגד  ו/שה  או 
בלוח   והיחור כלשמא   שיגרמו להם כתוצאה  שלישיים בגין נזקים  העיריה על ידי גורמים

מהמאושר  הזמנים   המערכותת  דובועה ביצוע  ו/או  ו/או  או  ו/  ו/או  למערכות  הכנה 
פי הוראות חוזההקבלן/שעל  ם  תישירול על  פי    קבלני המשנה לספק, שלא  על  ו/או  זה 

 חוזה זה ועל פי כל  התחייבויותיו של הקבלן על פי  כל , וזאת מבלי לגרוע מןהוראותיה 
 אםב  ן,ל קום הקבשלם כדמי נזק כאמור במת  חברההל סכום שם בזאת כי כדין. מוסכ

 הת הוצאותי הגיע לקבלן בתוספל  ויהעש   לנכותו מכל סכום   תאירש  איהיה התשלם,  ת
 ל דרך אחרת.  כה רשאית לגבותו מהקבלן בבקשר לכך וכן תהיה החבר

 
 עבור  המנהל ושילוט, משרד  ןסימו ,ם וחשמלמי  .18
 
 ות הקמת עבודות לרב ם לביצוע ה הדרושי  לים והחשמעל חשבונו את המ  יספק  הקבלן (א)

ה ת  רכמע ופריסת  כות  רשתהקווים  לשם  כל   עלה  שויעך,  הנחוצים  את  חשבונו 
האספ  ממקור  להעברתם  הדרושים  כגו הסידורים  בהם,  השימוש  למקור  : קה  ן 

צ  הנחת  צינוינ התחברות,  תאורה,  גופי  כבלים,  רזרבייםורות  מכלים  עם   רות,  וכד'. 
העבוד יפרק  השלמת  ממקבק הות  ויוציאם  הנ"ל  כל  את  הפרולן  על    כלו  קט יום  זאת 

 ד.  בלבחשבונו 

 :זאת כדלקמן ה הקבלן מוזהר בוז החמכי  בנוסף לקבוע במס (ב)

העין    אשיו באמצעות עיריית ר על   באמצעות מד מים, יוטלוהשתמש הקבלן במים שלא   (ג)
 ל קרה החכ" שטרה, בכל מת תלונה במים וזאת בנוסף להגשקנסות ואפילו קנסות כבד 

העל של  בשקול הדעת  לא תתערב   קיזוז    –ו  וטלשי   . משמעות הקנסותזהא  ושנ ירייה 
 לקבלן  כפי שיהיו מעת לעת. ע גימה   בוןמחש

קיז (ד) לעניין  ספק  הסר  הקבלן: למען  מחשבון  הקנסות  יי  וז  בנדון  ודברים  בין  עשדין  ו 
 . ד ללא התערבות חכ"להקבלן ובין העירייה בלב

יהיה אחראי לס  (ה) ביצוע העביק  והמדו  ןוימון הנכ הקבלן  ולשל מקום   של   תםנוכונודות 
והמר מע ם   חקיהגבהים  התשתיתשל  מרגע ש  ביוהכ  רכות  בפרויקט  אחר  אלמנט  וכל 

ה הקבלת  למסירה  ועד  הפרויקטשטח  של  הסימוןסופית  ק  .  נקודות  לפי   בע יתבצע 
   ו/או המפקח.המקומיות    הדרישות של הרשויותמסומנות בתכניות ובהתאם לכל 
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ביצוע  וה הכל   (ו) בתחילת  לסימון  על חשבוןלכ מהוב  הפרויקטצאות  יהיו  כולל בלןהק  ו   ,
ו מקבל קים אחרים של החברה, אפילו לקבלן אין קשר עימם ואינ ספו  לנים לקב סימון  

עבודתם. על  למכ  אחוזים  לדאוג  הקבלן  הפרויקשיעל  במקום  מעולים  מדידה  ט רי 
 המפקח.   שיועמדו גם לרשות

 
הפרויקט  והן    וםמקל  ץהן מחו  ומן ושלמותן של נקודות קבעקי   לשמור על הקבלן חייב   (ז)

נ מק   תוךב כולן או מקצתן,  מחנ  וו א הרסום הפרויקט.  נקודות הקבע,  קו או טושטשו 
ם בפעם. במידה והקבלן  פעעל חשבונו הוא מדי    ידי הקבלן-נקודות האלה עליחודשו ה
ואף ל  לא חידש ל   3וך  א עשה כך ת את הנקודות,  ידי  -עשות כן עלל   שאחר שנדרימים 

   לן.ל חשבונו של הקב ע רה חבה ש אותן המפקח, תחד
 
 סימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את ו/או אי דיוקים ב ת  או לשגיהקבלן יהא אחראי   (ח)

מ ח נבנו  אשר  הפרויקט  הלקי  או  הדיוקים  אי  אם, שגתוך  גם  כאמור,  במדידות  יאות 
ת ב אפשרות  ואין  ייהר מידה  הפרוייקון,  חלק  הבלתיס  וכל מד  קט  מחדש,  וייבנה  ויק 

 הוראות המפקח.  ו  ותחי נפי ה -עלזאת 
 
ב  לימב (ט) האמור  מן  העבודות    , דלהלן  60  סעיףלגרוע  של  פרק/שלב  כל  פי     -בסיום  על 

בי  דרישת בגמר  מקרה  ובכל  מהמפקח  יגיש  העבודות,  עדות  ודצוע  תוכניות  הקבלן  ד 
תהינבילאחר   התוכניות  שכבותצוע.  מפרט  פי  על  ישי   ה  על  ותוגשנה   החברה   יד קבע 

המפק תהוכהתו   הבמידח.  לאישור  שתוגשנה  המפרט    לא  ינהניות  פי    לןקב היב  יחועל 
ת פי  על  המתאים  השכבות  למפרט  התוכניות  העברת  השיכון  בעלות  משרד  עריף 

 משרד.  ה לשעות עבוד -מדידה  לעבודות
לום התש  , דעתו  קול י שי פ שתידרש על    פתנוסדה  ש מהקבלן כל מדיהמפקח רשאי לדרו ז(  )

 כתב הכמויות.בים פיסעככלולות ב  החשבנ ת  הןו דבנפר םלובגין המדידות לא יש
  

יום מיום קבלת צו    15חשבונו, בתוך  -על    יםשלט  2  קבלן מתחייב בזאת להציב באתר  ה   ח()
לשינוי הצורה,   –התחלת העבודה. דוגמת השלט כפופה להוראותיה של החברה לקבלן  

 ור וכיוב'. ב והתצוגה על גבי השלט, לרבות באשר לכל סמל/ים ציהכיתו
מ', הוא ייוצר מלוחות עץ    X3.00 מ'     2.00בכפוף להוראות המנהל יהא השלט בגודל של        

הכיתוב    ;  4בקוטר "  מ"מ; רגלי השלט ייוצרו מצנורות מגולוונים  1עם ציפוי פח בעובי  
 ות ולשינויים מאת המנהל. שבשלט כפוף להורא 

ום הפרויקט כמתחייב על פי  מקל השילוט לבאופן שוטף את כעל חשבונו  הקבלן יתחזק        
   ן.די

 
 מבנה עבור המנהל   ט( )

חשבונו  1)      על  באתר  ולהציב  לספק  הקבלן  על  העבודו  –(  המנהל    –ת  בגדר  עבור  מבנה 
מטר רבועים לכל    12ל  ובגודל שמנהל"( בן שני חדרים  ה  "המבנה עבור  –זה זה  )בחו

 מן: יהוט כדלקוכו ציוד ורשר יכלול בת הפחות, א
 ת במנעולים ומפתחות.     ידודיים עם מגירות מצוי שולחנות משר 2         

 כסאות.   8         
 מתלה לתוכניות.   1         
 במנעולים ומפתחות. ארונות פלדה מצויידים   2         

 מחובר לרשת ופעיל.  –וטי ל או אלחקו טלפון רגי   1         
 . קסמכשיר פ 1,  רי טלפוןמכשי  2         

בין    –בו מערכות תאורה ומיזוג אויר פעיל    קנוובר לרשת החשמל ויותהמבנה יהיה מח         
 אם לכל חדר ובין אם מזגן מפוצל לשני החדרים. 

יוצב במק             ע"י המבנה  וזיוודו  המנהל והקמת  ום שיקבע  ימים מיום    7יושלמו בתוך  ו 
 קבלת הצו להתחלת עבודה. 

יהא  ה            המבנה,  –שבונו  ח  על  –י  אחראקבלן  היומיו  לשמירת  לאספקלנקיונו  ה  מי, 
 ון אליו וכן לפעולה התקינה של מיזוג האויר.     סדירה של חשמל, מים, וטלפ

הקב2)     ויסלק  (   יפרק  עם  לן  מיד  האתר  מן  המבנה  תעודתאת  ובהתאם    קבלת  הגמר 
 להוראות המנהל. 

 
 עבודות שלא ימדדו  (י)

ותן  בעדן, רואים א א ישולםולימדדו  לא  רטות למטהבודות המפוהע
 מבלי היותן מפורטות:ככלולות בשכר המכרז / חוזה 

ביצוע העבודות שיו .1.1 כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך  זמנו הנן  מובהר בזאת 
 קבלן וייכללו:     ע"ח ה
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א המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות  כל הוצאות  שיוצי . א
ל נותתשלומים  שירותימתכננים,  ויני  שסוג  מכ ועצים  ם  ל 

 שהוא. 

עבודה .ב מוצרים כל  זה  ובכלל  הפחת  לרבות  והחומרים,  ציוד   ,
לביצוע  מכאניי הדרושים  עזר,  וחמרי  לוואי  עבודות  ם, 

 חיו.  ההתקשרות ונספ  העבודות ע"פ הסכם

קב .ג כולל  הגורמים,  כל  עם  הגז,  תיאום  חברת  אחרים,  לנים 
הטלוויזי  בזק,  חשמל,  וכיחברת  בכבלים  כאמה  ור  וצ"ב, 

 נספחיו.קשרות ו התהסכם הב

הקיימת  אמצעי   .ד לפעילות  ותקלות  הפרעות  למניעת  זהירות 
 רבות סילוק מי גשם ושאיבת מים.בפארק ל

כלי  .ה מכני,  בציוד  ושימוש  פיגומי  אספקה  טפסנות,  עבודה,  ם, 
ציוד   וכל  זמניות,  הרכבתם, דרכים  הוצאות  לרבות  אחר 

פ העבודה,  באתר  וסילוקאחזקתם  בירוקם  בסיום    יצוע ם 
 .  ותהעבוד 

יסופקו על ידי המציע שיזכה, המוצרים  ת כל החומרים שהובל .ו
אח ציוד  כל  מאתר ו/או  סביר  למרחק  או  העבודה  לאתר  ר 

ה זה  ובכלל  החזרתם  ופריקתם  העבודה,  הסעת  עמסתם  וכן 
    עובדים לאתר העבודה וממנו.

וציוד ושמירתם וכן שמירה על חל .ז קי עבודות  אחסנת חומרים 
 ד למסירתם. עליהם עה  ם והגנחזקתסתיימו, אשי

, ע"י מודד מוסמך, וסימון לרבות פירוקו וחידושו שמדי . ח ל  דה 
 הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.

הנדרשות לביצוע כל עבודה    מין וסוג שהוא,כל ההוצאות מכל   . ט
התוכנ ביצוע  לפי  בשל  הנגרמות  ההוצאות  כל  לרבות  יות, 

ופעים  נטים משלמרות ואא ישזוויות ל  באלמנטים עם   העבודה 
מעוגל או  או  החיפוי,  הטיח,  הריצוף,  הוצאות  כל  ולרבות  ים 

ישרות  הציפו  לא  זוויות  עם  אלמנטים  של  שהוא  סוג  מכל  י 
 .   עים או מעוגליםואלמנטים משופ

העתקי .י להכנת  הנדרשות  ההוצאות  מסמכים    כל  או  תוכניות 
 נספחיו. אחרים על פי הסכם ההתקשרות ו 

זהכשר .יא דרכים  ו/או מניות  וחידושןוקפות,  ע  ת  במשך   אחזקתן 
העבוד ביצוע  גמר  לאחר  וביטולן  הביצוע  תקופת  וזה  כל  ות. 

 הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני.

על .יב הנדרשות  ההוצאות  ו  כל  התוכניות  הסכם פי  מסמכי  שאר 
  ( ונספחיו  לצורך ההתקשרות  צורפו(  לא  או  צורפו  אם  בין 

בעבודות חלק ההתקנה  בכל  או  של    ,  עוגברגימהן,  ם,  נים, 
יתוכים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול  ים, חיבורים, רטריז

חומרי פתחים,  השארת  גומחות,  שרוולים(,  בלי  או  )עם  ם 
למע  שקעים  או  כבחריצים,  צינורות,  או  בר  תעלות  לים, 

 מעקות וכו'.   לקביעת דלתות, חלונות

 דפים ממנו.  ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועו .יג

 כאלה.ו ל שיהי ת ככדמי בדיקו .יד
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למיניד .טו ביטוח  והטבות  מי  ביטוח  לקרנות  מיסים  הם, 
קניה,   מס  סוג  סוציאליות,  מכל  והיטלים  אגרות  בלו,  מכס, 

 שהוא. 

כ  .טז שילוט  להצבת  הסכהוצאות  פי  על  ההתקשרות  נדרש  ם 
 ם השוטף. ולהכנת לוח זמנים ועדכונ

 ונספחיו.   אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות . יז

 ש העין.    גרש לעיריית ראחזקה במה  במסירתכות צאות הכרוהו .יח

 אחר  הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן .יט

הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות הפעלה, ספרי מתקן,   .כ
 דרכות וכיו"ב.  ה

שיזכה  . כא המציע  של  והנזקים  ההוצאות  מילוי    כל  עם  בקשר 
 ו. קשרות ונספחיהתחייבויותיו המפורטות בהסכם ההת

ההו . כב מי  יםוהנזק   צאותכל  שימכל  שהוא  וסוג  למציע  ן  יגרמו 
 .שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת הבדק

עבודות גישושים ככל שיידרשו וממצאי הגישושים למתכנן ו/או   . כג 
 אגיד העירוני "עין אפק" ו/או לחכ"ל.עירייה ו/או לתל

שלא   . כד נוספות  בעבודות  ומדובר  )וככל  הקבלן,  ביטרווחי  לידי  וי  באו 
בפרק ט'   הקבוע"פ המנגנון  חריגות יהיו ע  עבודות   אויות ו/הכמובכתבי  

והפחתות  – תוספות  שבמחירון    שינויים,  היחידה  "מחירי  לב  בשים 
כ תוספת  כל  ללא  סופיים  קבלניוהנם  רווח  כל   גון  וללא  וכ"ו  משנה 

 (.תוספת שהיא"

       ספחיו ל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונכ .כה
בות הוצאות המימון  מציע שיזכה לר צורפו( א ו או לצורפ) בין אם 

ין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין  והערבויות, ב
 יד.  שהן תיוועדנה בעת

העבודות מוב . כו  ביצוע  לצורך  המוצעת  הכוללת  התמורה  כי  בזאת  הר 
 : ייכללו"מ שיוזמנו הנן ע"ח הקבלן והר

 תיאום עם כל הגורמים.  .1.1.1
האתר, יש .1.1.2 שטח גיד   לוט  הבטי ונק   יםור  אמצעי  כל  המשתמעים  יטת  חות 

 העבודות  באתר. מביצוע  
 בשטח.אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת  .1.1.3
 סון ציוד וחומרים.מבני עזר לאח .1.1.4
 מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון. .1.1.5
 ספקת מים וחשמל לאתר לצורך ביצוע העבודות. א .1.1.6
דה  קבלן. עם גמר העבות הד בורים מעהנוצם ופסולת  סילוק עודפי חומרי .1.1.7

ה מאתר  הקבלן  עודפייסלק  כל  אגרת    עבודה  כולל  והפסולת  החומרים 
 רו כפסולת:לצורך סעיף זה יוגדמטמנה הכרוכים בעבודתו. 

 . כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי ▪
 כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשימוש. ▪
 . וכו', הריסות  כל חומר המתקבל מפירוקים ▪
בין אם    ר המצוי באתר העבודה,צמחיה וחומר זר אחך,  וכלכל ל ▪

 ודת הקבלן ובין אם לא.עקב עב
 אל מחוץ לאתר.  כל חומר זר שהמפקח יורה לסלקו ▪
חשבונו  עוד ▪ ועל  הקבלן  ע"י  יסולקו  כאמור  ופסולת  חומרים  פי 

המובילות  אל   והדרכים  הסילוק  מקום  העבודה,  לאתר  מחוץ 
וממנו   הרשותאליו  במלהש  וכן  כל  וב  םקותמש  הנ"ל,  דרכים 

 חשבונו.  על אחריותו ועלה יתואמו ע"י הקבלן, אל
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 הכנת דרך גישה לאתר כולל תחזוקתה.  ▪
 

מסמכי המכרז / חוזה כי לא ישולם עבורה  ה אשר לגביה נאמר בכל עבוד .1.1.8
 בנפרד 

פע  .1.1.9 כל  בזמן  בעבור  המתחם  תפקוד  להמשך  שתידרש  עבודה  או  ולה 
 העבודות,  
א .1.1.10 גישמתן  לבפשרות  העסה  ופינו  אפש  ק,תי  להספקה  או  רות  סחורות 

מבת פינוי  אמצעים  העסק,  את  י  לפנות  יידרש  הקבלן  אם  )גם  אשפה 
 העבודות.הפחים מחוץ למתחם 

 הגידור .  כל עבודות .1.1.11
ים  שלטים, דגלים,  הקבלן יידרש להעביר ולהזיז ולמקם מחדש מס' פעמ .1.1.12

לקב  יינתן  לא  זאת  בעבור  ועוד אמצעים  ת  )לרבו  נוסףלן תשלום  גדרות 
 היר וכו'(התקנה, הצבה, פירוק זס, חידוש, החלפה, יסוב

והנדרש בפרק    הקמת .1.1.13 ד,  במפרט המיוח  40מתחם לדוגמא ע"פ המפורט 
 .  4יף קטן סע   40.2תת פרק 

לג  .1.1.14 חפירות   / גישושים  לבצע  הקבלן  ויידרש  ו/או  במידה  צינורות  ילוי 
תת במכשירים-כבלים  שימוש  לעשות  או  ך  לצורמיוחדים    קרקעיים 

יםייגילו  חפירות  ,  הקבלן  באחרי בצע  יהיו  אלו  ועל  גישוש  הקבלן  ות 
ומח הנ"ל  המתקנים  לשלמות  הקבלן  אחראי  מקרה  בכל  ניעת  שבונו. 

אם מהם.  נזק    נזקים  כל  כלשהם,  שירותים  ייפגעו  העבודה  כדי  תוך 
 וקן על חשבון הקבלן הכול בכפיפות לסעיפי הסכם זה. שייגרם ית

ו/או  הגישושים למתכנן  צאי מומידרשו ל שיישושים ככעבודות ג  .1.1.15
 "עין אפק" ו/או לחכ"ל.  תאגיד העירוני לעירייה ו/או  ל

 וי וסילוק. של עצים  כולל פינ כריתה ו/או עקירה ו/או העתקה .1.1.16
של הממתג שיינתנו    גמר חזיתות מבנה משרדי הקבלן יהיה לפי הנחיות .1.1.17

 ה מ דויקה וכגרפ , כיתוביםלקבלן במועד הנדרש, ויכללו הגדרות לגוונים
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 נזיקין וביטוח השגחה, –' גפרק 
 

   קבלןההשגחה מטעם   . 19
 

יהיה    השגחה  לצורך  המוסמך  כוחו  בא  או  הפרויק  הקבלן  במקום  עליו  מצוי  וישגיח  ט 
העבודה   ברציפות   משמרות  כל  ובמשך  יום  לצורך  בכל  העבודות  של  הביצוע  תקופת  בכל 

טעון אישורו    לצורך סעיף זה יהאלן  ב הקמטעם    וסמךבא כוח מ  ביצוען של העבודות. מינוי
וא  קח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהשל המפקח, והמפ המוקדם  

נימוק   פלוני או סירב לאשרו או-לכך. אישר המפקח מינויו של באמבלי לתת  ביטל את    כח 
זה   למינוי  התחייב  -אישורו  מכל  במאומה  הדבר  יגרע  עלא  שנטל  זה.  זה  ובח הקבלן  ליו  ות 

הקבלן ימסור לחברה  כדין הקבלן.    בא כח של הקבלןראות מהמפקח, דין כל  לצורך קבלת הו
"(. נציג הקבלן"  –כתובת, טלפון וטל' נייד )להלן  וחו, כאמור, לרבות  את זהותו ופרטי בא כ

 או מסירת מסמכים לנציג הקבלן תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו. הודעה ו/
 

 עבודההל  נוממהנדס סקת הע   .02
 

 וע ממנו. ה ואינו בא לגר לחוז  13זה בא להוסיף סעיף א(  )
 

במקום   ימצאו  העבודה  מנהל  וכן  המהנדס  בכל  )ב(   הפרויקט  ביצוע  ביצוע  העבודות    זמן 
   .ל הפרויקטוישגיחו עליו ברציפות לצורך ביצועו ש

 
העבו) מנהל  ו/או  המהנדס  את  יעביר  לא  הקבלן  ממקום  ג(    הפרו ביצודה  מקום    אל  טיקע 

 ל הקבלן.  עבודה אחר ש
 

מינ  ומנה)ד(    המהנדס  יהוי  והמפקח  המפקח  של  המוקדם  אישורו  טעון  יהא  העבודה  א  ל 
את לתת  לסרב  את   רשאי  לנמק  חייב  אינו  המפקח  שהוא.  זמן  בכל  לבטלו  או  אשורו 

יזה  ן מא ר את הקבל למען הסר ספק מובהר כי במינוי, כאמור, אין כדי לפטו  החלטתו.  
 על פי חוזה זה. יותיו כלפי החברה יבו י תחמה

 
כדין הקבלן,   ראות מהמפקח, דין המהנדס ו/או מנהל העבודה של הקבלן,לצורך קבלת הו ה( )

 כוח מוסמך אחר שאושר על ידי המפקח. -ם מונה באאלא א
 

שי)ו(  הקב לביצוע העבודות  כמהנדס האחראי  של הקבלן  ימנה את המהנדס  פלן  על  י  דווח 
ליך ההכנה  לן אחראי על תה ן יהיה המהנדס של הקבין לרשויות. כמו כל דכ פ  וק וע"הח

 לקבלת  תעודת השלמה לפרויקט.  
 

שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר, מתחייב הקבלן  בודה בגדר הפרויקט  לכל ע)ז(   
 עסיק רק מי שרשום/בעל רשיון כאמור. לה

 
 הרחקת עובדים.  12
  

כהקב ימלא  דרלן  מטל  מנומהמפ  עםישה  שהיא  בין  שיק קח,  לפי  שלא,  ובין  דעתו  קת  ול 
כל    בלעדי ה ידי  והסופי של המפקח, בדבר הרחקתו ממקום הפרויקט של  על  אדם המועסק 

אדם שהורחק לפי דרישה    .הקבלן במקום הפרויקט, לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודה
מור  ן בעקיפין. אין באובי   יןבמישר  בין  הפרויקט,  לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום  -כאמור  

 להלן.  40 הוראת סעיףלעיל כדי לגרוע מ 
 
  שמירה ושאר אמצעי זהירות.  22

ם, החל מלפני התחלת הביצוע של העבודות ובמהלך  להתקין, לספק ולקייהקבלן מתחייב   (א)
ביצוען   העבודות  כל  הבלעדי    –של  חשבונו  לרבות   –על  אזהרה,  תמרורי  פנסים   גידור, 

באתר תו של הציבור,  בודה ולבטחונו ולנוחוזהירות לבטחון הע  צעימא  ם ושארבהבימה
הוראה של כל   או הדין וגם/או כל/זה וגם  חוזהובסביבתו הקרובה, בהתאם לדרישות של  

 . או המפקח המנהלדרישות רשות מוסמכת וגם/או 

 
ותה  ושלמ נות הגדר  קבלן מתחייב לתקן כל פגם בגידור האתר ולהיות אחראי על תקי ה (ב)

פות ככל שידרש ע"י  כיסויים או תוס באתר וכן להוסיף לה    מהלך בצוע העבודותת בעל  בכ
 . המפקח ו/או המזמין
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מתחם פתוח. ולכן, על הקבלן להתקין על    הינו דות  מפורש כי מתחם העבוובהר בזאת במ (ג)
 זרים דרך   אמצעים אשר ימנעו כניסה ו/או  מעבר של  -כל מקום שהדבר יידרש  ב  -חשבונו

ביצו מקו התק עבוהע  ם  זה  ובכלל  ומחס דות,  גדרות  שערים,  שיידרנת  ככל  וככל ומים  ש 
 יגיו מפעם לפעם. שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או המזמין או נצ 

 
מפ ה (ד) תאונות,  כל  למניעת  יכולתו  ככל  לעשות  בזאת  מתחייב  התפוצצות,  קבלן  ולות, 

ור על כל  לשמו,  עבודותשל הך ביצוען  שריפות ותקלות באתר ובסביבה הקרובה לו, במהל
 הות. דין באשר לבטיחות ולגהוראות ה

 
פי הוראת כלבלי לגרמ (ה) על  ו/או  זה  פי חוזה  על  הקבלן מתחייב    דין  וע מאחריות הקבלן 

וכן ומכוניות,  לאנשים  הגנה  כיסויי  הוא:   חשבונו  על  זהירות    לספק,  אמצעי  שאר 
והוראות כל   דיןהת  הוראו   זה,  ת של חוזהלביטחונו ונוחיותו של הציבור בהתאם לדרישו

  מוסמכת  לרבות המפקח.רשות 
 

לגרוע  מבל (ו) כיי  ומתחייב  מצהיר  הקבלן  לעיל  האמור  הזהירות   מן  ע"י    אמצעי  יינקטו 
 במשך כל תקופת ביצוע העבודות. הקבלן 

 
 

 בכלל ובפרט בנושא בטיחות בעבודה  ות מוסמכתקיום דרישות הדין וכל רש .23

 

ד  ל הקבלן למלאע    (א) ית המוסמכת מקומרשות הכל דרישות החר  א ו  דיןת הרישואחר כל 
רות  לנקיטת אמצעי זהילביצוע העבודות בכלל, ובפרט  בקשר    תשות מוסמכת אחרוכל ר

מהנדס   מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקתלרבות  וכלי רכב    ל הולכי רגלוביטחון להגן ע
 וכן על עובדי הקבלן.   העיר

 

אחריה    (ב) למלא  מתחייב  החובו  קבלן  והכל  הו וי התחייב ת  הבטת  בפקודת            יחות מוטלות 
חדש(    עבודהב בעבודה הפקודה"   -  )להלן  1970"ל  תש)נוסח  הבטיחות  ובתקנות   )"         

כפי            ו מכוחווכל תקנות שהותקנ  "(התקנות"     -)להלן    1988  -התשמ"ח    -ה(  )עבודות בני
ב  בעת  בתוקף  ששיהיו  וכפי  היום  בתוקף  העבושהן  כל קב   ראחולמלא  דות  יצוע           יעת 

 ות.  גע לנושא הבטיח וק, פסיקה או דין בנוחק
 

נ הו/או בא כוחחברה  דוע לקבלן, כי ה י    (ג)   ,ייבת מהפקודהושאים באחריות המתח, אינם 
כמו כן חלה על הקבלן החובה לקיים צו נושא הבטיחות.  בכל דין  או מכוח  /מהתקנות ו 

מפקחי  ע"י  הניתן  בד  בטיחות,  בעבודה  חומכו  שלטיחות  בר  או  ציוד  או  מרים נות 
א  סכנה,  גה המהווים  שיפור,  צו  ארגון  ו  חוק  עפ"י  כנדרש  העובדים,  של  ורווחה  ות 

. אי מילוי הוראות החוק, הנה עבירה ומהווה הפרה 1954-  ג על העובדים, תשי" הפיקוח  
. למען הסר ספק, מובהר בזה,של   או    חברהכי ה   חוזה זה לרבות תנאי החוזה לביצוע 

יכות, ללא כל טיב העבודה והא אך ורק לוחות זמנים,  (, יבדקו  הן מפקחיכגו )  הבא כוח
תנאי החוזה בשייקבע  יצוע הפרויקט, כפי  התחייבות ו/או אחריות לנושא הבטיחות בב 

 לביצוע.  
 

  פגיעה בציבור.    24
  

יפר בהק ולא  הציבור  בנוחיות  יפגע  לא  הפרויקט  ביצוע  כי  מתחייב  לזכות  לן  וש  השימיע 
דרךשל    ברהמע בכביש,  אדם  יפכל  לא  ובפרט  מדרכה,  שלישי  ,  לצד  כן  ריע  כמו  שהוא.  כל 

לדאוג להתקנה של מדרכה  זמנית    מתחייב הקבלן  במידת הצורך,    –על חשבונו    –ו/או דרך 
ול הפרויקט  במקום  שוטף  מניקוי  לניקיון  ואבק,  אגרגטים  מכל  הגישה   פסולת  דרכי  כל 

מעבוד ועבודתהנובעת  מעבוד   ים,ראחה  לניםהקב  תו  להימנע  שיווכן  בשעות  רעשניות  רה  ות 
הקבל  כי  המפקח.  שיקבע  כך  עקב  בו  שתחוב  סכום  בכל  החברה  את  ישפה  נושאת  ן  היא 

 למטרדים כלשהם שהם תוצר לוואי של ביצוע הפרויקט.  באחריות 
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  נזיקין למקום הפרויקט   . 52
  

מיתר התחייא(  ) ע מבלי לגרוע  ז פ"י  בויותיו  צו התחלת העבוד ממו   ה,חוזה  ועד למתן  עד  ה 
השל  בפרתעודת  קטע  לכל  עפ"י  מה  להלן,ויקט  זה  בחוזה  אחראי    האמור  הקבלן  יהא 

ולשמ הפרויקט  מקום  עליוירת  שמירה   .להשגחה  לרבות  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
ום הקבלן למקחה על חומרים, הציוד, המתקנים והדברים האחרים שהובאו על ידי  והשג

החברה. בכל   הפרויקט על ידיהקבלן לצורכי ביצוע    או שהועמדו לרשות  יקטופריצוע הב
ם מטעמו לפרויקט, הקבלן ו/או של הבאימקרה של נזק או אבדן שנגרם ברשלנותו של  
וא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו ה

 וראות החוזה.  לה  וטיבכל פראים תקין ומת השלמתו יהא הפרויקט במצב
 

)א)ב קטן  סעיף  הוראות  על(  גם  תחולנה  עבודות    (  כדי  תוך  הקבלן  ידי  על  שנגרם  נזק  כל 
ובת ביקון  ידו  על  שבוצעו  הפרויקט, דק  השלמת  תעודת  מתן  לאחר  אף  הבדק  תקופת 

 אות חוזה זה. להורבהתאם 
 

להלן יהיה    )ד(  טןסעיף קור במוסכם כאמידי סיכון  -)ג( בכל מקרה נזק לפרויקט שנגרם על
ובמידה והמפקח ידרוש ממנו לעשות  דם האפשרי, אם  לן לתקן את הנזק, בהקעל הקב 

 יחולו על החברה.   כן, והוצאות התיקון  
 

פירושו   מוסכם"  "סיכון  זה  בחוזה  אויב  -)ד(  פלישת  או  מלחמה,  אויבת  מדינה  פעולת   ,
   קרבות )בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו(.

 
ים  כניות או במפרטובים סטטיסטיים , בתוכתוצאה מטעות בחיש ות  ד בוגרם לעק שנ)ה( נז

ה משימוש  קח או אך ורק כתוצא או במישרין על ידי הוראות מוטעות של המנהל או המפ 
בטרם   העבודות אף  מן  בחלק  מי מטעמה  או  עבורו,   של החברה  תעודת השלמה  ניתנה 

 ן מוסכם דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכו
 

 ף או לרכוש לגו יןנזיק   .26
  

לכלא(  ) אחראי  יהיה  אבדן,  הקבלן  או  ע  נזק  השתתפות  הפעלת  צלרבות  של  במקרה  מית 
על ידו ו/או על ידי הבאים מטעמו תוך כדי או עקב   במישרין או בעקיפיןשייגרמו    ביטוח, 

ו/  ,פרויקט או בקשר לכךביצוע ה או הפרתו  או על ידי אחר אולם עקב רשלנות הקבלן 
כל שהוא,  או גוף משפטי    רכושו של אדם כל שהואלגופו או לה זה,   חוז  ותמהורא  איזה

עצמ הקבלן  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  שלוחיו,לרבות  עובדיו,  קבלני    ו,  מורשיו, 
עובדיה,   החברה,  וכן  ועובדיהם,  שלו  מורשי ושלוחי המשנה  מן    ו,  שהוא  כל  ג'  וצד 

לפצוהציבור מתחייב  הקבלן  אדם,.  כל  וכןכאמ  ת  כהח  תא   ור  נזק  כל  בגין  אמור  ברה 
ראשונה. הקבלן פוטר את החברה ו/או מי מטעמה    מיד עם דרישה  -שייגרם למי מהם  

 נזק כאמור.  יות לכל אובדן ו/או מכל אחר
 

)א קטן  בסעיף  לעיל  האמור  מן  לגרוע  מבלי  מתחייב  )ב(  כאמור,  הקבלן  של  ומאחריותו   ,)
יף קטן )א( או אבדן כאמור בסעזק  נל  יעתם שלמנ  מצעי סבירבזאת הקבלן לנקוט בכל א

   .לעיל
 

  ידי הקבלן-יפוי החברה על ש .27

 

מתחייב    חרת בחוזה זהתקפה של כל הוראה אלעיל או    26בלי לגרוע מהוראות סעיף  מ    (א)
בגין    או תחליט לשלמוסכום שהחברה תחויב  בזאת הקבלן לשפות את החברה בגין כל  

תביעה   דרישה  כל  סושהאו  מכל  שהיא  של  ג  שהוא  צד    כלוא  הקב לג'  עצמו  רבות  לן 
  השלוחיה ומורשי ,עובדי החברה  ,לני המשנה שלו ועובדיהםב ק ,מורשיו , יושלוח ,עובדיו

גין כל השיפוי, כאמור יהיה גם ב.  26הקבלן אחראי להם על פי סעיף  ששעילתה בנזקים  ו
 רה. ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשאה בהן בקשר לדרישה האמו

 

בסיד  לע   ביטוח  ריכתע    (ב) כאמור  הקבלן,  מ  28עיף  י  אינה  הקבלןדלהלן,  את    שחררת 
 מאחריותו והתחייבויותיו לעיל ולהלן.

 
ה    (ג) ע"י  כשלהו  שולם  תשלום  דלעיל    -חברה  )א(  בפיסקה  כזה   -כאמור  תשלום  יחשב 

 המשפטיות כחוב המגיעה לחברה מאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה.  בצרוף ההוצאות 
 לן. שלום  המגיע ממנה לקבתשלום כאמור מכל תכל  זזאית לקא רשהחברה תה
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ת לחברה לנכות מכל  גרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הוראה בלתי חוזרמבלי ל    (ד)
זה ממנו    חוזהעל פי    כל תשלום שיגיע לחברה  חוזהתשלום שיגיע לו מהחברה על פי ה

 בשל אי מילוי איזו מהתחייבויותיו כלפיו. 
 

מתהקבל     (ה) ל אבזחיייב  ן  על  ת  החברה  את  בקשפצות  לה  שייגרם  נזק  לעבודות   כל  ר 
במלוכתו הזנחה  וגם/או  רשלנות  וגם/או  מקצועית  משגיאה  המקצועית צאה  חובתו  י 

וגם/ו לקויים  באביזרים  וגם/או  בחומרים  משמוש  כתוצאה  מטיב  גם/או  כתוצאה  או 
 . שמטעמומי  או ע"י כלידו וגם/-לקוי וגם/או כתוצאה נזקית שנגרמה על

 
קנים לחברה על פי חוזה זה   ת ו/או סעד המוזה כדי לגרוע מכל זכואין בהוראות סעיף      (ו)

 ו/או על פי כל דין 
 

  יטוחב .28
  

י ערך בחברת כ מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או לפי כל דין, הקבלן מצהיר  מבלי לגרוע      (א)
טוח  "בי   :לןשך )להבהמ  ות כמפורטביטוח בעלת מוניטין פוליסות ביטוח עבודות קבלני 

החברה ו/או על העירייה ו/או על    עצמו ו/או על  ניות"( על מנת להגן עלהעבודות הקבל 
ו/או קבלני    המנהל  הבאיעל  על  ו/או  אחריות  המשנה  או  נזק  אבדן,  מפני  מכוחם  ם 

יצוע העבודות נשוא חוזה זה במשך תקופת ביצוע העבודה ועד בהקשורים או הנובעים מ
הב  תום יכלול    ודותבהעביטוח  דק.  תקופת  המפורטהקבלניות  הביטוח  פרקי  ים את 

 להלן: 

 

ך  ייגרמו לעבודות במשנזק רכוש: אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים ש  –(  1)  רקפ (1)
החו האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  גם,  כולל  הביטוח  הציוד  מתקופת  רים, 

  םג  י יחולכיסוהעבודה. הוהמתקנים וכל דבר אחר  שהובא לאתר העבודה לצורך  
חרים מטעמו, בין  החברה ו/או א  אשר נמסר לקבלן על ידירכוש במלוא ערכו  על  

 שהובא למקום העבודה ובין שלא.

)פ (2) צד  –(  2רק  כלפי  נזק    אחריות  או  גופנית  פגיעה  בגין  שלישי  צד  כלפי  ג': חבות 
  2,000,000$  -שייגרמו במשך תקופת הביצוע, בגבול אחריות שלא יפחת מ   שלרכו

גיעת  ן נזקי גוף מפ לחול גם על תביעות בגיהכיסוי יורחב    ח.ביטוהת  ולתקופ רוע  לא
 לאומי.  ת מצד המוסד לביטוחכלי רכב מנועי אשר  אין חובה לבטחן וכן על תביעו

ן פגיעה גופנית הנגרמת באתר  י אחריות מעבידים: חבות כלפי עובדים בג  –(  3ק )פר (3)
כדי ועק יפחת  אחר   לבוות, בגעבודב ביצוע ה במשך תקופת הביצוע, תוך  יות שלא 

 רה ולתקופה. לתובע, למק 5,000,000$ -מ
 

 כן יערוך הקבלן את הביטוחים הבאים:   (ב)

כנדרב (1) חובה  פיטוח  בגין  דין  פי  על  וכן  ש  רכב,  בכלי  השימוש  עקב  גופנית  גיעה 
בגי  אחריות  שלא    ןביטוח  לסך  עד  רכב  בכלי  השימוש  עקב  שלישי  צד  של  רכוש 

 ד.נזק אחגין ב  80,000$ -יפחת מ 

שיטוב (2) המוצר  אחריות  על  ח  המבטח  אחריות  מגבול  יפחת  לא  ,  500,000$סך  פיו 
פ  עקב  להגרם  העלול  נזק  או  פגיעה  כל  בעבודות,  בגין  כלשהו  כל  גם  למשך  וזאת 

ל או  חוזה  לפי  זו  אחריות  קיימת  שבה  דין. פ התקופה  כל  קיום    י  בדבר  אישור 
במ  למפקח  יוגש  מוצר  אחריות  מסירביטוח  הע ועד   להלן    56ף  סעי  ילפ בודות  ת 

 1 - בנספח י"אבנוסח הקבוע ויהיה 
 

 .חברהיהיה ה לעיל  (1במקרה נזק המכוסה על פי סעיף )א( )לתגמולי הביטוח   המוטב   (ג)
 
 . םהארכת משך העבודה, תוארך תקופת הביטוח בהתאשל  במקרה    (ד)
 
החוזה,      (ה) פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  למילוי  כי  בכפוף  מקרהבקרומוסכם    ת 

בודות נשוא חוזה זה, ת הקבלניות לע( של ביטוח העבודו1ק )המבוטח על פי פר  טוח,יב
כספי  חברה ה   תמתחייב  לקבלן  הביטלהעביר  תגמולי  מתוך  בפועל  ם  יתקבלו  אשר  וח 

ש  הנזק  בגין  יתקבלו(  )אם  המבטח  לנמאת  לשלמם  למבטח  להורות  או  לקבלן    ו גרם 
 קבלן.לעבודות על ידי הנזק  ה ו אבדן א ום הש לשם קימבמישרין עד לסכום  הדרו
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על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את   –מפורש  ן יכללו תנאי  ביטוחי הקבל    (ו)
לחד ו/או שלא  על  היקפם  רשום  בדואר  הודעה  לחברה  כן מסר המבטח  אלא אם  שם, 

 יום מראש.  60תו לעשות כן נכוו
 
מפור    (ז) תנאי  יכללו  הקבלן  פיו  ביטוחי  על  אראשו   יםביטוח  הינםש  ביטוח  לכל  חר  ניים 

 .האו לטובת שנערך על ידי החברה
 

בסעיפיש    (ח) המפורטים  הקבלן  בביטוחי  המבוטח  דלעילם  לכלול  ,  ם  החביורחב  רה, את 
המ  העירייה  את  מפונהלוכן  סעיף  יכללו  הקבלן  ביטוחי  זכותו  ר.  על  ויתור  בדבר  ש 

( מיSUBROGATIONלתחלוף  יחיד  כל  נגד  המבו(  משטח,  חידי  וכל תיהםופחבני   ,
 קשור לעבודה.לשפותו, או ה  שהמבוטח התחייב בכתב  אדם או גוף 

 
על  ,  זה  חוזהמד חתימת  חברה במעהקבלן מתחייב להמציא לידי ה    (ט) מסמך אישור 

, העתקים חתומים של  העם דרישת  המצ"ב, וכן מיד   י"אבנספח  ביטוחיו כמפורט  
אי   של  מקרה  בכל  הקבלן.  ביןביטוחי  בהעהאמ  התאמה  הקבלן  ביט   י תקור  וחי 

ב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים  , מתחייחברהה  חוזה זה, לדרישתבאמור  לבין ה
להתאימ  מנת  על  זה.האמורים  חוזה  להוראות  אין    ם  כי  במפורש  בזה  מוסכם 

אתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר  צבעריכת הביטוחים האמורים, בהמ
כד בכך  ואין  א התאמתם  להטיל  כלשהחריוי  הע י  ת  את   ברהחל  תצמצם    ולא 
   או על פי כל דין.זה ו/ חוזהפי אחריותו של הקבלן על  

הבה  (י) כל  תנאי  את  לקיים  מתחייב  על  קבלן  הנערכים  מתחייב  יטוחים  כן  זה.  חוזה  פי 
 על פיהם.  חברהירה ומימוש של זכויות המלשם שחברה הקבלן לשתף פעולה עם ה

 
כדי  כ (יא) בו  לידיעת ה ביטו הי  הכיסו   היקף לצמצם את  ל שינוי שיש  יובא  בכתב,   חברה חי 

 ובכתב.   מראש ה לאישור ויהיה כפוף
 

 קבלן לפי חוזה זה. וראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי הה (יב)
 

ם על פי הוראות החוזה, הא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בל    (יג)
, לאחר תרשאיה  חברה   ח,הביטו  חוזיל דרישות  או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כ

ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או  )חמישה עשר(    15לקבלן התראה של    נהתשנ
ביטוח,  דמי  ריבית  לשלם  דמים,  במקרה   לרבות  הביטוח.  חוזי  לפי  הצמדה,  והפרשי 

כל   יחולו  כדי לגרוע מחובו השכזה,  זה  ת וצאותיו על הקבלן. אין בהוראות סעיף קטן 
   חבות כלשהי.חברה ה או כדי להטיל על  זה, ףעיטות בס מפור הקבלן ה

 
 

 ינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. זה ה 28סעיף 
 

 
 די המפקח פיקוח על י.  29

  
למפקח על ביצוע הפרויקט אלא אמצעי להבטיח כי    אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה   )א(         

מהתחייבויות ואחריות    אין בה כדי לגרועו, ו אלו ביו במל שלהחוזה בכ   הקבלן יקיים את
כד  ו/או  מעברהקבלן  כלשהו,  ג'  לצד  ו/או  לקבלן  כלשהן  זכויות  להוסיף  ליחסים    י 

 . 1974י חוק חוזה קבלנות, תשל"ד פ -ין מזמין עבודה לקבלן עלמשפטיים שב 
 

 זה זה.  י חוא תנמילוי  רה לכלפי החב פיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיוה)ב(        
 

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 
 
 

  עות, קבלת רשיונות ותשלום אגרותמתן הוד . 30
  

הכרו  הקבלביצוע  ב  ךבכל  ימלא  על  הפרויקט,  החלות  דין  כל  הוראות  אחרי  בקפדנות  ן 
לביצ הפרויקטו והרלבנטיות  והוראות  ע  לרבות  ,  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  הוראות  ומבלי 

 .תעו תן הודבר מבד
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   ים וכיוב'זכויות פטנט  .31
  

י מההקבלן  נזק  כל  הוצאמנע  נזק,  הליך,  דרישה,  תביעה,  כל  על  אותה  ויפצה  היטל  חברה  ה, 
בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחרוכיו"ב שית דומות    עוררו כתוצאה מפגיעה  זכויות  או 

-ם שיסופקו עלומריחב  נות או במכו י החברה,  בדבר השימוש. תוך כדי ביצוע הפרויקט, במתקנ
ל   ידי צורך  יהיה  כגון לצרכי    ביצוע הפרויקטהקבלן אם  זכות הנאה או שימוש כלשהו  בקבלו 

  יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה   -או כל זכות דומה  נטילת עפר או חול    חציבה או
 מבעליה ולתשלום תמורתה אם יידרש.  

 
  עתיקות .32

בפקודעתיקות כמשמע     (א) העותן  עתיבכל    אותיקות  ת  בדבר  מזמן  דין אחר  קות שבתוקף 
אח  לזמן, חפצים  אוצרותוכן  או  ארכיאולוגי  או  גיאולוגי  ערך  בעלי  כלשהם  טבע   רים 

זהירות   נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי  -לו במקום הפרויקט  אחרים אשר יתג
 . שהואי כל אדם יד-מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על

ולפנ  לאחר  ידמ    (ב) החפץ  יודיע  גילוי  ממקומו  הזזתו  עי  למפקח  ויפעל  הקבלן  התגלית  ל 
יתחייב כן  המפקח.  הוראות  לפי  לכך  הו  בקשר  את  לקיים  בדבר הקבלן  הדין  ראות 

במעתיקות גישוש  חפירות  כולל  חשבונו  על  ויידרש,י,  הצעדים   דה  בכל  וינקוט 
בצוע ולא תגרום את ה  כבלא תע  יקותתם של העתוהאמצעים בכדי שמציאתם ומציאו

 פיגורים בלוח הזמנים. ל
 

ישולמ    (ג) שחללא  עיכוב  בגין  כלשהו  פיצוי  ו/או  בטלה  דמי  כל  לקבלן  עקב    ו  בעבודות 
 ות עתיקות כאמור בסעיף זה.  הימצא

 
 םיתיקון נזקים לדרך או למתקנ .33

 

  ות המערכ  רבותמתקנים, לקבלן מתחייב להימנע מלגרום כל נזק או קלקול לדרך או לה   (א)
יצוע הפרויקט על ידו, "(, תוך כדי בניםקהמתעיות )להלן : "קרק-קרקעיות והעל-התת

 ם נזק כאמור. מנת לוודא שלא ייגר ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על 

 

הה    (ב) המידע  כל  לאיסוף  בלעדית  אחראי  לדרך דקבלן  נזק  מגרימת  להימנע  מנת  על  רוש 
מן הרשויות    יות וכל מידע אחרתכנ   ,וןני תכננתו  רק, בדיקתולמתקנים, לרבות, אך לא  

גורמ וביצוע הדרך או המתקנים. העדר מידע מספק ים אחרים הקשוו/או  רים בתכנון 
שלל מאחריותו  יגרע  הנזק   א  למניעת  הדרושים  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  הקבלן 

   הלן.ס"ק )ג( לזק או הקלקול כאמור בנור בס"ק )א( לעיל ומאחריותו לתקן את ה מכא
 

כה, שביל, רשת מים, ביש, דרך, מדראו קלקול  שייגרם  לכ  אחראי  שכל  נזק    לן  בקה    (ג)
הטלפון הטלגרף,  חשמל,  תעול,  ד  ביוב,  להעברת  ביצוע  וצינורות  כדי  תוך  וכיו"ב  לק 

גרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, נהעבודות, בין שהנזק או הקלקול  
  ל המנהל ושל כל אדם אוולשביעות רצונו ש ותר  י ב  היעיל   אופן ונו הוא ביתוקן על חשב 

ים, ביוב, ם לפקוח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מ רשות המוסמכי
חש אחריבתעול  מובילים  או  דלק  להעברת  וצינורות  הטלפון  הטלגרף,  וכיו"ב   םמל 

   כאמור.
 

המ   קבלןה    (ד) והרשויות  הגופים  עם  מראש  בייתאם  ת  קבל  כולל  יועבודות צוע  תאימות 
ונתונ  במפות  לעיל  הנזכר  כל  על  )ים  המוסמך וכול  ב(סעיף  הגוף  ידי  על  סופי  אישור  ל 

 משלתית או הפרטית. ברשות המקומית או המ 
 

 רעות לתנועה הפמניעת  .34
  

 פרויקט, לרבות כל פרויקט ארעי, לא תהיינה הדרכים ה הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע    
   דרכים שה על התנועה הרגילה בלצורך לתנועה שתקשלא   ותט נתונ רויקלמקום הפ  המובילות 

   ן הדרוש לכך מהרשותות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה רשיו האמור
ים ע"י העירייה והמשטרה ,  רהסדרי תנועה מאושויינקטו כל האמצעים, לרבות:   המוסמכת

כל האפשר ההפרעה  עט כמשתכך  , ובלהל זמני ההבחירתם של הדרכים, של כלי הרכב וש 
 לדרכים.   ע ככל האפשר נזק האמורות ויימנלתנועה הרגילה בדרכים  
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 מיוחדים  תאמצעי הגנה להעברת משאו .35
  

לבי עאם  שההעברה  במקום  שהוא  כל  חפץ  להעביר  צורך  יהא  החוזה  נזק  לצוע  לגרום  ולה 
כבל צינור,  טלפון,  חוט  חשמל,  חוט  גשר,  ב  לכביש,  לוכיו"ב  ישתמאם  הגנה  באמצ  שוא  עי 

למ  -מיוחדים   בכתב  הקבלן  ההעיודיע  לפני  ועל  פקח,  להעביר,  שיש  החפץ  פרטי  על  ברה 
 י הגנה מתאימים. תכניתו להבטחת אמצע 

 
 רה האמורה. בקבלן ישיג כל האישורים הדרושים על פי כל דין לביצוע ההעה

 
  ניקוי מקום הפרויקט .36

 
לזמן      מזמן  יסלק  עודפי   הקבלן  והחו  את  משהא מרים  מי פה  הפרויקט.  גמר  מקום  עם  ד 

ינקה  מקו  הפרויקט  את  החומרים  הקבלן  העבודה,  מתקני  כל  את  ממנו  ויסלק  הפרויקט  ם 
וימסור את מקום הפרויקט כשהואיוחדים, האשפה והמבהמ   נים הארעיים מכל סוג שהוא 

 נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח.  
מירה  כל דין לרבות לעניין שיל על פי הוראות  דלע  קלוי והסיניקופעולות ה  הקבלן יפעל בכל

 הסביבה בהתאם לנספח יב'.  על איכות
 

 עובדים -' הפרק 
 

  אדם על ידי הקבלן אספקת כח .37
 

יצוע הפרויקט, את ההשגחה  בהקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש ל
 בכך. רוך  בר אחר הכעליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל ד

 
  ותנאי עבודה אדם חכ .38

 

להעסיק ה    (א) מתחייב  מקצו  קבלן  גבוהה  עובדים,  ברמה  מעולה  מטיב  ואחרים,  עיים 
לשם הדרוש  תוך  ובמספר  הפרויקט  ובעבודה   ביצוע  בחוזה,  לכך  הנקוב  המועד 

צורך בריש  יש  מי  ושלביצועה  דין, חייב הקבלן להעסיק רק  כל  לפי  היתר  ם, רשיון או 
יות בעצמו  מו כן מתחייב הקבלן להור, לפי הענין. ככאמ  ריתן או הרשיו ם או בעל  שרשו

ת בשעות העבודה על מנ לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע הפרויקט  או  
 בלן.  קשהמפקח או בא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה ל

 

כוחול    (ב) בא  את  הקבלן  יחליף  המפקח  מאת  בכתב  דרישה  א  פי  את המוסמך  מנהל    ו 
   ין הם מתאימים לתפקיד.אם לדעת המפקח א  ודה,בהע

 
הפרויקט, והקבלן    עסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין לעסוק בביצוע קבלן יה    (ג)

עלי שיועסקו  לעובדים  עבודה  שכר  הפרויקט,  -שלם  בביצוע  עבודה, וידו  תנאי  יקיים 
או בכל דין    כלקבוע באם ליהם, ובהתבהתאם לחוזה הקיבוצי החל עליהם, אם חל על 

   הרשויות המוסמכות לכך.הוראה של 
 

יה    (ד) השקבלן  העובדים  כל  כי  המעידים  אישורים  הפרויקט  במקום  במקום  חזיק  והים 
כדין.    הפרויקט ידו  על  מועסקים  בביצועו  זרועוסקים  עובדים  ו/או  יהעסקת  ם 

ל  ת ישראמדינם על ידי  פלשתינאים מותנית בקבלתם מראש של כל האישורים הנדרשי
ברה בכל עת מייד על פי  אמור יוצגו לחה מן הקבלן. אישורים כשות מוסמכת על יד כל רו

 דרישה. 
 

לשלם  ה    (ה) מתחייב  עלקבלן  שהועסק  עובד  לקרנות  -בעד  מסים  הפרויקט,  בביצוע  ידו 
שיקבע לגבי אותו העובד על פי החוזה הקיבוצי החל עליו, אם   וציאלי בשיעורס   ביטוח

    ן.כל די ל פיעליו, וע חל
 

לה    (ו) מתחייב  הבקבלן  חוק  הוראות  אחר  ) מלא  הלאומי  התשכ"ח  יטוח  משולב(    -נוסח 
וע  1968 פיו  על  שהותקנו  הוהתקנות  הבריאות  חוק  פי  למנהל  ל  ולהמציא  ממלכתי 

כי לאומי  לביטוח  המוסד  של  זה.   אישורים  קטן  סעיף  לפי  התחייבויותיו  את  קיים 
לא יתפרש כמטיל  ו  -לא לגרוע מהן לן ובהקחובות  על  בא להוסיף הנאמר בסעיף קטן זה 

 האנשים המועסקים על ידי הקבלן.    על החברה כלפיחובות  
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להה    (ז) מתחייב  וקבלן  בטיחות  תנאי  ורווחתם בטיח  העובדים  בריאות  לשמירת  תנאים 
ובאין בחוק,  על   כדרוש  שיידרש  כפי  חוקית,  חוק -דרישה  במובן  העבודה  מפקחי  ידי 

 .  1954 -י"ד שת  עבודה,על הון הפקוח ארג
 

בביצוע הפרויקט סידורי נוחיות ומקומות   בדים המועסקים מתחייב שיסודרו לעולן הקב    (ח)
נאותים   לשביאכילה  הפרויקט  יתוחזקו  במקום  אלו  מקומות  המפקח.  של  רצונו  עות 
 ף.  טבאופן נאות ושו

 
   פנקסי כח אדם .39

 

הפרויקט  ה    (א) ביצוע  שבמהלך  מתחייב  לקבלן  רצושביעינוהלו,  כח  מפקחהן  ות  פנקסי   ,
ועי של כל עובד ומספר הימים בהם עבד ו, סווגו המקצ בהם יירשמו שמו, מקצועאדם,  

 . ושכרווכן שעות עבודתו  

 

יה    (ב) כוח האדם החודשית השבועיתקבלן  לפי דרישה את מצבת  והיומית,    מציא למפקח 
   קתם.תחומי העסאשר תכלול גם חלוקת העובדים על פי מקצועם סיווגם ו 

 
 עובד ומעביד  יחסי דרהיע .40
 

הינו קבלן עצמאי והוא לבדו ישא באחריות לכל  רש, כי הקבלן  ניעת ספקות מוצהר במפו למ
ה עובדיהזכויות  של  )כגוןסוציאליות  אלה  תשלומים    -ם  לאומי,  ובטוח  הכנסה  מס  ניכויי 

החובותנלקר ולכל  אחרים(  סוציאליים  ותשלומים  מקצועיים  איגודים  עפ  ות  ד החלות  ין  "י 
ל מעביד כלפי עובדיו. כן  ו חבות אחרת עטי ו/או מכח כל נוהג א קיבוצי רלוונ   וזהחכח  מו  ו/א

כ קיימים  לא  כי  במפורש  ומעבידמוצהר  עובד  יחסי  ה   ל  וכל    חברהבין  עובדיו  הקבלן,  לבין 
העבודו בבצוע  או  תהמשתתף  במישרין  הנובעת  חובה  בכל  הנ"ל  כלפי  חייב  אינו  והמזמין   ,

מ  ה  ביד.עומעובד    יחסיבעקיפין  את  ישפה  דרישת  חברההקבלן  כל  הראשו  הלפי  בגין  נה 
 יעה שתוגש כנגדה על ידי כל פועל ו/או עובד כאמור. תב

 
 

 ים ומלאכהציוד, חומר –' ורק פ
 

  אספקת ציוד מתקנים וחומרים .41

 

מצהיר ה    (א) לביצוע  קבלן  הדרושים  והמתקנים  הכלים  הציוד,  כל  ברשותו  כי  ו  ומתחייב 
ולשביעות   הפרויקט בהתאם לחוזה,  רוש להשלמת ביצוע ב הדצבקרויקט  ל הפהיעיל ש

הרצו של  והסופית  הבלעדית  דעתו  שיקול  ולפי  במקרה  המפקח.  ו/או  ן  הציוד  מפקח, 
יקט, יהיה על הקבלן  ו כלים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע הפרה

לעדי והסופי  ו הבתדעשיקול  לפי  ל המפקח,  להחליפו על חשבונו שלו, לשביעות רצונו ש
עובתו שנקבעה  הזמן  תקופת  המפקח,  ך  ידי  שהיא ל  כל  נוספת  תמורה  ללא  וזאת 

 מהקבוע בלוח הזמנים. 

 

להבה    (ב) מתחייב  כל  קבלן  יחול  שלא  כך  הבניין  חומרי  של  השוטפת  אספקתם  את  טיח 
הפרויקט יע בביצוע  חו  כוב  להוראות  בהתאם  שייקבע  הזמנים  לוח  זה  לפי  כל ה   -זה 
 המפקח. של  ו עתהנחת דל

 
המיועד   הקבלן    (ג) בחומרים  העבישתמש  לביצוע  במיפרטים, ים  לאמור  בהתאם  ודות 

ו  בכתב הכמויות  יהיו חדשים בשאר מסמכי החוזה.  בתוכניות,  למיניהם  כל החומרים 
של כויתאימו לדרישות התקנים   יותר מסוג אחד  פי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן 

ם נקבע בחוזה סוג אחר של החומר, פרט א  ובחרמה  ם לסוגומרייתאימו הח   –חומרים  
 אים.  מתוך התקן המת 

 
 טיב החומרים והעבודה ובדיקות .42

 

ישתמש      (א) מהמהקבלן  בחומרים  ורק  והוא  אך  מספיקות  ובכמויות  ביותר  המשובח  ין 
 תיעשה בביצוע העבודות תהיה בעלת רמה משובחת ביותר. שמתחייב שהמלאכה 
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מתחייב  הקבל     (ב) בחומרצוע  יבבישתמש  שלא  ן  אלא  כשריהעבודה  ונמצאו  שנבדקו  ם ים 
 ידי המפקח. לתפקידם על 

 
תאימו בתכונותיהם  ן התקנים הישראלי יחומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכו     (ג)

חייבים להתאימם לתקן אחר   -ישראלי    ןלתקנים האמורים ובמידה שאין לגביהם תק
כל   ידי המפקח.  על  לבנייגיעהחומרים ששיקבע  ן. במקום ם להיות עם תו תק ייביחן  ו 

הישראל בכמה  שהתקן  מבחין  במפרטים י  אחרת  הוראה  ובהעדר  חומרים,  של  רמות 
 רמת התקן הגבוהה ביותר., יתאימו החומרים לובתוכניות

 
לפ    (ד) ולבצע  לספק  מתחייב  והמלאכה    יהקבלן  מהחומרים  דגימות  המפקח,  הוראות 

ע בדיקותיהם ים הדרושים לביצו אמצע הר  וכל יתאדם  ים, כוח השנעשתה, וכן את הכל 
להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מוכרת ומאושרת,   וע העבודות או במקום ביצ

 כפי שיורה המפקח.   הכל
 

ת הבדיקות, יבוצע ישירות  אהתשלום למכון התקנים או למעבדה או לכל גורם שיבצע      (ה)
 .הקבלן  ע"י 

 
ם וכיו"ב, העולים  , אביזרים, מוצרימריםו בחשימוש  בור  ת כספית עלא תינתן כל תוספ    (ו)

 או הקבוע בתכניות ו/או במפרט.  ם על הנדרש ו/בטיב
 

ונמצאו כשרים ישתמש בביצוע הפרויהקבלן מתחייב שלא      (ז) בחומרים שנבדקו   קט אלא 
 ח. קלתפקידם על ידי המפ

 
  ל ש  חריותות מא עצמה גורעסופקו חומרים מסוימים על ידי החברה אין עובדה זו כשל    (ח)

 דה.  לן לגבי טיב העבוהקב
 

ל    (ט) רשאי  שהקבלן  המנהל  ידי  הורות  על  שיסופקו  בחומרים  העבודות  בביצוע  ישתמש 
 ומים המגיעים לקבלן. שתמורתם תנוכה מהסכהחברה ו

 

ה    (י) את  תספק  שהחברה  במפורש  מקצתם, חהותנה  או  כולם  העבודות,  לביצוע  ומרים 
 כדלהלן: אות  רהוליהם הלו עיחו -לכך והחומרים סופקו בהתאם

 
 העבודות;  אך ורק לביצועשתמש בחומרים האמורים הקבלן י (1)

ה  -הפרויקט עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום   (2) יהיה  קבלן  לא 
א הפרויקט,  ממקום  מהם,  חלק  כל  או  אותם  להוציא  רשות  לרשאי  קיבל  אם  א 

 מוקדמת בכתב מאת המפקח;   

שהח (3) מתחייב  האמהקבלן  כל  וריםומרים  מה ל ח  או  בחוק  יוחלפו  לא  מרים  ם, 
 ת בכתב מאת המפקח;  בל רשות מוקדמאחרים, אלא אם קי

הח  (4) את  לחברה  להחזיר  מתחייב  ידהקבלן  על  שסופקו  ושהקבלן  ומרים  החברה  י 
 דף ושארית מהחומרים האמורים; ולא השתמש בהם לביצוע העבודות, וכן כל ע

 

ה לן לשלם מיד לחברהקב  ביימור, ח, כאאת עודפם  לא החזיר הקבלן את החומרים או (יא)
 בהתאם למחירי השוק ביום התשלום. על ידי המנהל תמורתם סכום שייקבע 

 

    טיב החומרים והמלאכה  .43
 

בח  .א ישתמש  בתכניוהקבלן  במפרטים,  לאמור  ובהתאם  ביותר  המשובח  מהמין    ת ומרים 
שת  שהמלאכה  מתחייב  הקבלן  מספיקות.  ובכמויות  הכמויות,  תהיהובכתב  ה  ברמ  יעשה 

 . חתמשוב
 
קייוח .ב שלגביהם  ה מרים  מכון  מטעם  תקנים  הישראלי מים  תכונותיהם    -  תקנים  יתאימו 

מטעם   תקן  בהעדר  האמורים.  הישראללתקנים  התקנים  בתכונותיהם  מכון  יתאימו  י 
 לתקנים הזרים המתאימים.  

 

ואם  לבדיקת תה .ג הזר,  לדרישות התקן  זר תבוצע בהתאם  לפי תקן  עבודה  או  קיימות  יך 
 ן באחד ממסמכי החוזה. לפי המצוי -ביות רנטיטאלרישות קן דבת
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 הנ"ל.  ישתמשו בחומרים ובמוצרים למיניהם שלא יתאימו לתקנים   לא יבואו ולא .ד

 

כ .ה תינתן  וכי לא  מוצרים  אביזרים,  בחומרים,  שימוש  עבור  כספית  תוספת  העולים  ול  "ב, 
 בטיבם על הנדרש ו/או הקבוע בתכניות ו/או במפרט.  

 

מ .ו שלא  תחייהקבלן  בתישב  אלמש  הפרויקט  ונמצביצוע  שנבדקו  בחומרים  כשרים א   או 
 ידם על ידי המפקח.  לתפק

 

החב .ז ידי  על  מסוימים  חומרים  כשסופקו  זו  עובדה  אין  של רה  מאחריותו  גורעת  לעצמה 
 הקבלן לגבי טיב העבודה.  

 

כה  רים והמלאמתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומ  ןהקבל .ח
בדיקותיהם  רושים לביצוע  דם וכל יתר האמצעים הדכל הכלים, כוח האאת    ן וכנעשתה  ש

 מפקח. ה, הכל כפי שיורה ההעברתם של החומרים לבדיקת מעבדלאו   הפרויקט

 

ב  .ט דגימות  בדיקות  דמי  יקוזזו  הקבלן  החוזה.  שעורמחשבונות  נתוני  בדף  המופיע    האחוז 
וצאו  שבו רק סכומים שה ייח  רמובדה כא במע  קת דגימותכהוצאות שהוצאו עבור דמי בדי

זו. על אף   ישלמטרה  לעיל  גם סכומים העולים על הסך השווה  האמור  לחברה  יב הקבלן 
חוזה מסך כל התמורה באם סכומים עודפים אלה נובעים מדמי  המופיע בדף נתוני הלאחוז 

 דיקת דגימות שנמצאו כבלתי מתאימות לשימוש בפרויקט. ב
 

   קדםמואישור  .44
 

ש  ל אתבלקחייב    קבלןה הן ביחסל המפקחאישורו המוקדם  ב  ותרלמקו  ,  יש  החומרים  הם 
כי בשום פנים  מוסכם בזה במפורש,  אולם  .  חומרים  םאות  לטיבוהן ביחס  בדעתו להשתמש  

המקו באישור  החומרים  ר אין  לטיב  אישור  ו   משום  מקור.  מאותו  רשאי  המובאים  המפקח 
ממקום חומרים  משלוחי  על  לפסול  אי   ידו  שאושר  מתהן  אם  שיקולם  לפי  דעתו,    אימים, 

טיבם.   הסוחמבחינת  מכל  של  ומרים  מוקדם  באישור  אלא  הקבלן  ידי  על  יירכשו  לא  גים 
דרושהמפק בהם  במקרים  מן    ח.  מוקדם  אישור  לקבל  חייב  יהיה  הקבלן  מעבדה,  אישור 

 דה.  בהמע
 

 בדיקת חלקי פרויקט שנועדו להיות מכוסים .45

 

מתח ה    (א) למנועקבלן  שההסת  וא   כיסויואת    ייב  כל  חלק  של  מהפרויקט,  רתו  נועד  ש וא 
 .מוסתר, ללא הסכמתו בכתב של המפקחיות מכוסה או  לה

 

ח     (ב) יודיע הקבלן למפקח  ויקט שנועד להיות מלק מהפר הושלם  בכתב   כוסה או מוסתר, 
 ן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד אתכ החלק האמור מוש

 .  כיסויו או הסתרתופני לט  הפרויקור מ החלק האמ
 

  יעשה חורים בכל חלק של הפרויקט לפי הוראות המפקח קדח קידוחים וקבלן יחשוף, יה    (ג)
בחינתו  צול בדיקתו,  של רך  רצונו  לשביעות  לתיקונו  יחזירו  מכן  ולאחר  ומדידתו 

המ לח.  קהמפ רשאי  זה  קטן  סעיף  לפי  המפקח  הוראות  אחר  הקבלן  מילא  פקח א 
לק לחשוף קי,  וחדו דוח  בכל  ים  חורים  ולאחר  לעשות  הפרויקט  של  להחזירו  חלק  מכן 

 תיקונו.  ל
 

פרט אם קיים הקבלן  תחולנה על הקבלן,    הוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק )ג(ה    (ד)
ה והבדיקות  )א(  ס"ק  לפי  של ואת התחייבותו  רצונו  לשביעות  בוצעה  כיחו שהמלאכה 

 המפקח.  
 

ן  ן מכל סכום שיגיע לקבלרשאית החברה לקזזלן,  ב הקזה על  עיף  לות לפי סוצאות שחה    (ה)
 א וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.  בכל זמן שהו

 
 
 



 

 חתימת הקבלן_______________________________ 

69 

  ומלאכה פסולהפסולים לוק חומרים סי .46
  

מז לקבלן,  להורות  רשאי  יהיה  המפקח  כדי  מ)א(   תוך  הקבלן,  של  חשבונו  על  לבצע  לזמן  ן 
 מהלך העבודה :  

 
וראה  קופת זמן אשר תצוין בה ם הפרויקט בתוך תממקו  הםמרים ש ל חול סילוק כ ע .1

 שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.   בכל מקרה
 

ימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה חומרים כשרים ומתא  על הבאת .2
1 . 

 

על  ק על סילו .3 של הפרויקט שבוצע  והקמתו מחדש של חלק כל שהוא  ידי  ו, הריסתו 
בבחו  שימוש במתא  י לתמרים  במלאכה  או  בניגוד  ימים  או  מתאימה  לתנאי  לתי 
 החוזה. 

  
ס"ק    לפי  של המפקח  כוחו  ועני ))ב(    דבר  לכל  יפה  בדיקה  א(  כל  אף  על  ידי  ין  על  שנערכה 

 לחומרים ולמלאכה האמורים.    המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר
 
רשאית  ק )א( תהא החברה  י ס"פ ל  המפקח  ראות ות אחר הושע  48)ג(   לא מילא הקבלן תוך   

הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות .  תקורה  15%  הקבלן ובתוספתלבצעו על חשבון  
שאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל וראות והחברה תהא רבביצוע הה 

 .א, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרתוזמן שה
 
 
 

 רויקטע הפמהלך ביצו –' זפרק 
 

 ועד השלמתו ומ ביצוע הפרויקטחלת תה .47

 
יתח ה הפר קבלן  בביצוע  ידי  יל  על  שיקבע  בתאריך  בכתב  החברהויקט  בהוראה  המפקח    או 

ופה  קבודה", וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט תוך התשיקרא "צו התחלת ע
  ה ראפקח הות המ ם קיבל מאשנקבעה בדף ריכוז נתוני החוזה ובהתאם ללוח הזמנים פרט א

 . להלן 49בכפוף לאמור בסעיף ו  רשת בניגוד לכךמפו
 

  קום הפרויקט לרשות הקבלןמהעמדת  .48
 

ב להתחיל  ההוראה  מתן  או  לפני  הפרויקט,  יעמיד  ביצוע  הוראה,  אותה  מתן  המנהל  בשעת 
פרויקט או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של הפרויקט  ה לרשות הקבלן את מקום  

לזמן חלקים  נהל לרשות הקבלן מזמן  אחר מכן יעמיד המ ם. לימנלוח הז אם למשכתה בהתוה
או על פי  התאם ללוח הזמנים,  ספים ממקום הפרויקט, הכל כפי שיידרש לביצוע הפרויקט בנו

 לוח זמנים נוסף שיוציא המפקח. 
 

  להשלמת הפרויקט ארכה או קיצור .49

 

ידי המנהל פקודת שינויים או תנ    (א) על    עה של עבודה ביצו   את חייבת  י המכנית שינו יתנה 
לנוספ בחשבון  שהובאה  לזו  מות  קביעת  את צורך  המחייבת  או  הפרויקט  השלמת  עד 

ה לאחר קבלת בקשביוזמתו או  המנהל,    רשאי  ו, קט או הפסקתביטולו של חלק מהפרוי
הקבלן  שינו  מן  הקבלן    י לקבוע  ידי  על  שמולאו  ובתנאי  הפרויקט,  השלמת  במועד 
 . (ד) -ג( וים )עיפים קטנ דרישות ס

 

המנהל    ל ידי תנאים אחרים שלדעת וח עליון או עיצוע הפרויקט על ידי כ גרם עיכוב בב נ    (ב)
שליטה   לקבלן  הייתה  לולא  הייתה  ולא  העיכוב    עליהם  את  למנוע  רשאי    -  אפשרות 

ארכת תקופת ביצוע מהקבלן לקבוע שינוי במועד השלמת הלאחר קבלת בקשת    המנהל
 )ה(. -נים )ג(,)ד( ו דרישות סעיפים קטבלן קה  על ידילאו בתנאי שמוהפרויקט ו
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 ן ארכה הינם אלה:התנאים למת    (ג)
 

ארוע הנסיבות  ום  מייום    30תוך  אמור  קבלן בקש ארכה עקב כל סיבה שהיא כ ה (1)
 לעיכוב בביצוע הפרויקט.  ושגרמ

רויקט,  א חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן הפהקבלן יה (2)
 בביצוע הפרויקט. עו וגרמו לעיכוב איר תרות האמוסיבושה

 

העבודה  ך שמעת לעת מוטל סגר על השטחים המוחזקים וכן כי משרד  קבלן מודע לכה    (ד)
מדיני  המנהיג  אלה  כל  אף  על  בישראל.  הזרים  העובדים  מספר  צמצום  של  בלן  קות 

מוסכם   לפרוייקט.  הדרוש  כ"א  את  להעמיד  ביכולתו  כי  שבמצהיר  כי    יתותבזה 
והתפתחות אחרת שנעוצה    קים או סגר או כלמוחזהם  בשטחי משליכה במצב המדיני 

מרון וחבל על ידה ביהודה ושו  על הקשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים 
גי ו/או  זרים  לעובדים  רשיונות  הקפאת  ו/או  כסיבה רעזה  יחשבו  לא  זרים  עובדים  וש 

 למתן ארכה.  

 

גורמים לעיכוב בביצוע  תחות אחרת כאמור  התפ  לכ   סגר אותות/רר כי שביבמידה ויתב     (ה)
מתחיי לנהפרויקט  כך,  בגין  תמורה  תוספת  לכל  זכאי  שיהיה  בלא  הקבלן,  בכל ב  קוט 

כוח אדם שאיהאמצעים הע זו, לרבות העסקת    ו תלוי נ ומדים לרשותו לנטרול השפעה 
 בהתפתחות מסוג זה.  

 
בכתב   פרויקט ע"י הודעהשל ה  ועי הביצמועדדעתו את    אי לדחות לפי שיקולהמנהל רש    (ו)

 ארכה לביצוע הפרויקט על פי משך הזמן הנקוב בה. תהיה אישור ל לקבלן ודחייה זו
 

ם רשאי המנהל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה עפ"י  ג הקבלן מלוח הזמנירח    (ז)
ים זמנ   התאם ללוחוזה זה ועפ"י הדין, לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בח

 על ידי המפקח.  קבע  יש חדש
 

 עבודותקצב ביצוע ה .50

 

ש    (א) זמן  ביצוע הפרויקט איטי מדי בכדי להבאם בכל       טיח את הוא המפקח בדעה שקצב 
ה הקבועהשלמת  בזמן  להשלמת להשלמתו  פרויקט  שניתנה  הארכה  תוך  או  יודיע    -  ו, 

ח י בט כדי להים בעים הדרושהמפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד על חשבונו באמצ
     ויודיע עליהם למפקח  נקבעה להשלמתו וך זמן או תוך הארכה שהשלמת הפרויקט ת  את

  .בכתב

 

היה המפקח בדעה ש ה    (ב) לפי ס"ק  האמצעים שנקט בהם  בכדי )קבלן       א( אינם מספיקים 
השלמ את  הקבוע  תלהבטיח  בזמן  שניתנה  להשלמתו  הפרויקט  הארכה  תוך  או   ,

ע י  –להשלמתו   ינקוטכתב  לן בבקהבפני    ל כךתריע  בכל    והקבלן   האמצעים שיש מייד 
ם בשעות לרבות העסקת עובדיל מנת להבטיח השלמת הפרויקט במועדו  ע  ,לנקוט בהם
ובמ הקבלןנוספות  ע"ח  משמרתשמרות  לרבות  זה,  לעניין  במשמרות  עבודה  לילה.    . 

 תשו פי דריועל  שים בדין  הקבלן מתחייב להצטייד בכל האישורים ו/או ההיתרים הנדר
ונו מבחינת כל הציוד להיערך על חשביצוע משמרות, כאמור, וויות המוסמכות לבהרש

 טיחות.  ה מתאימה ואמצעי  בוהאמצעים הנדרשים לכך לרבות תאור 
 

רשאית החברה לבצע את    -ב(  )י ס"ק  פ שעות אחר התחייבותו ל  48א מילא הקבלן תוך  ל    (ג)
ע מקצתו,  או  כולו  א הפרויקט,  קבלן  א"י  בכל  חר  הקבלאחר  ךדרו  חשבון  על  ן.  ת. 

בכך והחברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את צאות הכרוכות  והקבלן ישא בכל ההו
האמ בתוספת  ההוצאות  שיגיע   15  % ורות.  סכום  מכל  משרדיות.  כהוצאות  שייחשבו 
יף שהוא. וכן תהיה רשאית לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סע   לקבלן בכל זמן

זה לחברתהי   קטן  בכל  כות  זה  ה  להשתמש  שנמצמלאה  והחומרים  אים המתקנים 
 . ויקטבמקום הפר 

 
להא    (ד) שהוא,  זמן  בכל  המפקח,  לדעת  צורך  יהיה  הם  ביצוע  קצב  את  כפי  חיש  פרויקט 

ן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו  ל שנקבע תחילה, יפנה המפקח בכתב אל הקבלן והקב
על  כמבוקש  הפרויקט  ביצוע  המפק  להחשת  וידי  מתחח,  כל הקב   ב ייכן  אחר  למלא  לן 

 עבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.  בנוגע לשעות הוראות המפקח לצורך זה ה
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 ג(.  )ס"ק )ד(, תחולנה הוראות ס"ק  אחר התחייבותו לפי א מילא הקבלןל    (ה)

 

תבוע  ד(, לא יהיה רשאי הקבלן ל )  -חייבותו לפי סעיפים קטנים )ב( ותילא הקבלן את המ    (ו)
   וי התחייבותו זו.מיל בעקוספות  ות נהוצא

 
הפרויקט בשיעור השווה למשך התקופה שבין המועד    ו פיגר בביצועקבלן יחשב כאילה    (ז)

פי חוזה זה ובין המועד שבו השלים הקבלן האחר הנזכר להשלמת הפרויקט על  שנקבע  
ב )  בס"ק הפרויקט  את  השלים  לא  האחר  הקבלן  שאם  ובלבד  הפרויקט  את  תום  ג( 

לתק השו  תקופה בחוזהשהו  הופוה  לקבלן  הא   קצבה  הקבלן  את  יראו  כאילו  זה,  חר 
 בלן.  קל ם את הפרויקט בתום תקופה השווה לתקופה שהוקצבה לשם כךהשלי

 
 . ה זהוזי בחודי ויסתיף זה הנה תנאי מהווראת סעה

 
 ים מראש על איחורים ועוקב םפיצויים מוסכמי .51

  
בגין כל    ה זה ועפ"י הדין, חוז   י פ"קבלן עפי ההחברה כל  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של    (א)

בביצוע לעומ  איחור  הזמנים  העבודות  בלוח  הקבועות  הדרך  אבני  או  המאושר  ת 
ישלם הקבלן לחברה פיצויים קבועים ,  "פיגור"(  -  הלןצוען של העבודות )לבהשלמת בי

של  כ ומוער בשיעור  מראש  מ  יתר י)עש  0.10%ים  התמורההאחוז(  צי)כשה  ן   המודא 
קט להשלמת הפרוי  בין המועד הסופי שנקבעאיחור שנדארי של  קאל  םיוין כל  ( בגלמדד

הפיגור    ות האמור לעיל, עלה או חלק מהפרויקט כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. למר
 . מן התמורה  0.2% ור של עימים, יהיה הפיצוי  בגין כל יום נוסף בשי  30על 

 

כל סכום    (ב) לנכות  מכל סכום שיגיע    )א(  קס"ורים בהאמ   הפיצויים  החברה תהא רשאית 
דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערכויות. ו מהקבלן בכל  לקבלן בכל עת או לגבות 

ניכויים או גבי תשלום הפיצוי יתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים  ים, 
 או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.   את הפרויקט

 
הפרויק     (ג) השלמת  לפני  נתאם  כולו  המ ט  לקן  חלתעו  ן בלנהל  לגבי  השלמה  כלשהו  דת  ק 

השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן    זמין החזיק אומהעבודות, והמ
חל  תעודת האמורה,  מראש ההשלמה  והקבועים  המוסכמים  מהפיצויים  יחסי  ק 

 לו. א(, לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות כו)האמורים בס"ק 
 

סעיצורל    (ד) ביצוע"   ה" ה  זף  כי  לרב מ  -שלמת  הביצוע   השלמת  תעודתשמע  קבלת    ות 
הרשויות   ואישור   אי  בדברהשלמה  אם  גם  העבודות,  העבודות  השלמת  מחלקי  זה 

ץ נאות להנחת שני  יהקנסות האמורים משקפים אינטרס כספי ותמר   ושלם קודם לכן.ה
הער משקפים  והם  בפועל,  הבניה  לסיום  מוסכמתהצדדים  הבנילער  כה   מועדבה  ך 

   ד נדחה. המקורי ובכל מוע
 

 גרוע מזכות החברה לכל סעד אחר.סעיף זה כדי לאין באמור ב
 

ו/או ספק מודגש,  להסרת      (ה) ו/או תשלום בכל דרך   כי אין בקביעת  ו/או תביעת       בדרישת 
חברה, ה   ויים המוסכמים דלעיל בכדי לפגוע בכל זאת ו/או סעד אחר של  צשהיא של הפי

 . המוסכםגבוהים משיעור הפיצוי  , לתבוע פיצויים דין וא/חוזה ו פי העל 
  

 ים.ן הקדמת לוחות הזמנ ן הסר כל ספק, הקבלן לא יקבל כל פיצוי כספי כלשהו בגי למע
 

בכל מקרה  יחורים מוסכם בזה כי  אבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בנוגע לפיצוי בגין   (ו)
בצע או לחילופין לא י זה םסכלה ה' מסמךבמפורטות שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות ה

להן   מהפעולות  הסאחת  לפי  על  התחייב  החל  דין  כל  מהוראות  המתחייבת  או  זה  כם 
את החברה בפיצוי  הקבלן  לי המקצוע הטובים, יפצה  ות או לחילופין מכלביצוע העבוד 

    .שבמסמך ה'פורט בטבלה ממוסכם, כ
 יצוי מצטברהיה הפים י ערורצף איגין  אחד או ב  בגין התרחשות יותר מאירועמובהר כי  

בטבלה   בהתאם. ה'(    הסכומים  ממועד  יה)מסמך  לצרכן  המחירים  למדד  צמודים  יו 
 ך. חתימת ההסכם ואיל
לקבלן    החברה תהא רשאית מהתמורה שתגיע  המוסכם  הפיצוי  את סכומי  לקזז 

  לחייבו בכל דרך העומדת לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.   ו/או
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 העבודהפסקת  .52
 

י בהק    (א) הפלן  ביצוע  את  מקצתו, פסיק  או  כולו  א   רויקט,  מסוים  לפי  לזמן  לצמיתות  ו 
ולת לתנאים  בהתאם  המפקח  מאת  בכתב  בהורא הוראה  שיצוינו  יחדשו קופה  ולא  ה 

כ על  בכתב  הוראה  המפקח  ע"י  לו  ניתנה  אם  את   .ךאלא  לחדש  מחויב  יהיה  הקבלן 
החברה, דרישת  לפי  הפרויקט  תוך  ביצוע  מיי  7  והכל  חידוש, הורא מתן    וםמים  ת 

 . ורכאמ

 

ה    (ב) ביצוע  כולו  הופסק  באמצעים  פרויקט,  הקבלן  ינקוט  )א(,  ס"ק  לפי  מקצתו,  או 
 מפקח. י שיאושרו על ידי ה, כפפרויקט ולהגנתולהבטחת ה

 
כולו    (ג) יום לא תזכה את הקבלן    30או מקצתו לתקופה של עד    הפסקת ביצוע הפרויקט, 

ב מקרה  פיצוי  בשום  ציוד,  בות  רל  תשלום  ו/אוכל  בטלת  ניהול  בגין  ו/או  אדם  כוח 
 "מכסת הימים המותרת"(.   –ת לוחות זמנים )להלן משך ו/או הארכמת

 
ביצוהופ     (ד) זמני  באופן  ביוזמת   חלקע  סק  המותרת  הימים  למכסת  מעבר  הפרויקט  מן 

ט והקבלן  יהיה המפקח רשאי להפנות את הקבלן לביצוע חלק אחר של הפרויק  ,החברה
ים ח את לוח הזמנ במקרה כזה יאריך המפק  ם להוראות המפקח.בהתא  וליב לפעמתחי

למען הבלעדי.  דעתו  לשיקול  כפי שתידרש  נוספת  כי    בתקופה  מודגש  מעבר הסר ספק 
כזה לכל תשלום ו/או פיצוי    הלהארכת לוח הזמנים כאמור, הקבלן לא יהיה זכאי במקר

ת מתמשך ו/או הארכ  יהול נו  דם ו/אוח את ציוד, כבגין הפסקה כאמור לרבות בגין בטל
 ל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה.  ותר מראש על כלוחות זמנים והוא מו

 
ההופסק      (ה) ביצוע  זמני  ונגרמו    כולו,פרויקט  באופן  החברה  הוצאות  בביוזמת  כך,  של 

לבקש  ,לקבלן רשאי  יהיה  לא  שהקבלן  ובלבד  החברה  על  יוטלו  אלה  תשלום   הוצאות 
אםלא  כאמור  צאותהו תוךא  מיו  30  ,  המפקח  יום  הוראות  קבלת  ההפסקה  בם  דבר 
ר  עויההוצאות כנ"ל. ש נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום  מנית  הז

קיבל מהקבלן  לאחר שף וו, בכפ62על פי האמור בסעיף  קבע על ידי המפקח  יההוצאות  
ו/או חשבוניות ו/או ראיה מספקת   ולאחרת עליהקבלות  לן להשמיע לקב  ןנת אחר שין 

 ו. טענותי
    

כולו או חלקו, לצמיתות או לתקופה מסוימת, על ידי  קט  ביצוע הפרויק  ופסהמודגש:      ( ו)
ו/אובחברה  ה מעשה  הקבלן  של  של  לקבלן    -  מחדל  שנגרמו  ההוצאות  עקב תחולנה 

  וזאת מבלי בלבד,    תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלןה,  קההפס
הוראות   י כל דין ו/אולחברה כלפי הקבלן על פתעמוד במקרה כזה  ות שכז  וע מכללגר

 זה. חוזה
 

צמיתות, אחרי חתימת החוזה, , כולו או מקצתו, לעוד מודגש: הופסק ביצוע הפרויקט    ( ז)
או אחרי שניתן צו התחלת עבודה, אך הקבלן טרם   האך לפני שניתן צו התחלת עבוד

 ן כל פיצוי. לקבל לםלא ישועל, בודות בפוהחל בביצוע הע
 

הפרויקט,      (ח) ביצוע  מקצתוהופסק  או  צו  לצמיתות,  כולו  החברה  ידי  על  שניתן  אחרי   ,
יהיה הקבלן זכאי לקבל מהחברה  , בפועלהפרויקט והקבלן החל בביצוע התחלת עבודה, 

רשאי  בור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה. הקבלן יהיה  עאת התמורה  
של   ק סופי ומוחלטבס"ק )ט(, וזאת לסילו   א יעלה על המוגדרך שלסב  יצוייםע  פלתבו

ותיו והפסד ן הכלל, לרבות הוצאכל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מ
קביעת   לצורך  )י(.  בס"ק  לאמור  בכפוף  ידי  ערווחים,  על  בפועל  שבוצעה  העבודה  רך 

סקה, ממנו, שהקמתו הופחלק    אוכולו    ויקטלגבי הפר  עשנה מדידות סופיותית   הקבלן,
לפי העניין תו  ,הכל  ניתנה הודעה בכתב, כאמור,   7ך  לכל המאוחר  בו  ימים מהתאריך 

 . לקבלן
 

במחירי    25%-ובה הפיצויים, כאמור, יופחת מן התמורה סכום השווה ללצורך חישוב ג     (ט)
בפ  שבוצעה  העבודה  לערך  השווה  סכום  יופחת  וכן  במחיר היחידה,  היועל  חידה. י 

בתרה  יוה הס 2.5%-תוכפל  הפיצו .  שהוא  המתקבל  המגיכום  המוסכם  בגין  י  לקבלן  ע 
מדד בחודש שקדם המדד היסודי לבין ההפסקת העבודה, יעודכן בהתאם להפרש שבין  

 לחודש בו הופסקה העבודה.  
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לפי  הנק  הפיצויים  למועד  ועד  העבודה  הפסקת  מיום  פיגורים  ריבית  ישאו  זה  וב ס"ק 
( בי  ספק,  עתלמני   יא(.בס"ק  כי  בזה  של  מוצהר  בשיעור  החוזה  או    75%צוע  מהיקפו 

 יותר, לא יקנה לקבלן זכות קבלת פיצויים כלשהם.  
 

   X:כ תמורה לפי חוזה חת החישוב תהא: סה"נוס
  Y :תמורה עבור עבודות שבוצעו סה"כ                                       

  P:ויצפי                                      
         P=(75%X-Y)*2.5%    

 
 

    (י)

מ (1) את  הסכום  רואים  הוצאות  חצית  בגין  הקבלן  כשיפוי  )ט(  ס"ק  לפי  המתקבל 
  העבודה, כולל הפסד רווחים, פרטשר וכתוצאה מהפסקת  מיוחדות שנגרמו לו בק

כמפ  להוצאות המתקנים  בגין  הקמת  הקבלן  כשיפוי  הסכום  ומחצית  להלן,  ורט 
ופיר  שהקמה  גישה  י  מתקנ  לוק  דרכי  הכנת  כי העזר,  הקבלן,  יוכיח  אם    וכיו"ב. 
ב כאמור,  הוצאותיו  הסכום  מחצית  על  עולות  המתקנים(,  )הקמת  אלה  סעיפים 
לקב ובנ ישולם  הסכום  מחצית  נלן  תשלומית  לו  ישולמו  כך  על  עב וסף  ור  וספים 

דרכי   נ"ל,היסודות ל: עבודות העזר, גדרות, מפעלי ייצור, לרבות הקמה ופירוק של
א גי ומערכות  מים  קוי  עזשה,  ושירותי  עבודות  וכן  "החרות  )להלן:  מתקנים"(,  ר 

הקב  ובתנאי  הכמויות  בכתב  פורטו  לא  אלה  שמתקנים  בתנאי  הקימם  הכל  לן 
 וע העבודות על פי חוזה זה.  לצורך ביצ

הוצאותיו כאמכיח הקבלהו (2) זכאי להחזר הוצאותיו הישירותן את  יהיה  לעיל,    ור 
  מתך ההיקף הכולל של החוזה.  יתרת העבודה שלא בוצעהל  חסי שירך הבפועל בע

אלה הנקוב    הוצאות  למועד  ועד  המתקנים  ביצוע  מתאריך  פיגורים  ריבית  ישאו 
 א(.  בס"ק )י

 

  (יא)

שיג (1) )ט(  הסכומים  )ח(,  ס"ק  פי  על  לקבלן  לעיליעו  בכ)י(  לקבלן  ישולמו  לכך  ,  פוף 
מ יאוחר  לא  סופי  חשבון  הפיו  60-שיגיש  מיום  ס'  ,  עבודההסקת  ם    71והוראות 

 ם האמורים.  שלום הסכומיבשינויים המחייבים, גם על תיחולו, 

בפיסקה  (2) הנקובה  התקופה  בתוך  הסופי  החשבון  את  הקבלן  ישאו  1)  הגיש   ,)
בסהפיצויי כאמור  ההוצאות  ו/או  )ט("ם  ריק  )י(  מיום  ,  פיגורים  הפסקת  בית 

 העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי.  
 
 

 ו/או חשמל ם קת מיפסבא הפסקות .53
 

ו    (א) לצורבמידה  מים  אספקת  לקבלן  הפרנדרשת  ביצוע  להכין  ך  הקבלן  על  יהיה  ויקט, 
המקרי עבור  למים,  רזרביים  מכלים  בבפרויקט  הפרעה  תהיה  בהם  המים. ם  אספקת 

וגו המכלים,  גובמיקום  יחושבו דלם,  ותכולתם  לצורכי    הם  מים  לספק  שיוכלו  כך 
 ן שיידרש.  זמ לכל  ט רויקבמקום הפ העבודה והשימוש

מח' הגביה בעיריית ראש העין ,  ים באמצעות  על הקבלן להסדיר נושא מד מ   בכול מקרה  (ב)
 נות הקבלן  הסדרת מד מים יהווה תנאי לתשלום חשבו

 

, על חשבונו במקום  יה על הקבלן להכיןחשמל, יה דה וציודי הקבלן פועלים בעזרת  מיב    (ג)
ל למקרה ם להפעלת כל הציוד הנ"אירם מתזספק  שר יוכל ל ביצוע הפרויקט, גנרטור א

 הכללית.    של הפסקת חשמל ברשת
 
   ונותפום ושטהמי ת ,ני גשמיםפב הגנה.  45
 

האמצעים בכל  ינקוט  אזו  הקבלן  להגנת  והחומהדרושים  הכלים  הציוד,  הפרויקט,  רים  ר 
ם,  וי תהגשמים ומ  האמצעים הדרושים להגנת שטח עבודתו בפני מי  להקמתו וכן בכל  אושהוב

 .  יוזמתו ועל חשבונו הואן ינקוט באמצעים אלה בבלהק
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   ניהול מתמשך / פרויקטהביצוע  זמני . 55
 

 . כל דין הפרויקט יהיו על פיעות העבודה וימי העבודה במקום ש  . (א)

עשות, מטבע הדברים, ללא  עבודה שצריכה להי  חלות על  א()ין הוראות ס"ק  א   (ב)
רצ  במשמרות  או  או  הפסק  עופות,  שב כל  נמנעת  היודה  ובלתי  הכרחית  א 

לביטח או  רכוש  או  נפש  הפרויקט  להצלת  הפרויקט  ון  מקום  ואולם    -ו/או 
הנסיבות  למפקח מראש על כל    במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד 

 . שבעבודה במפורש

 יין של ניהול מתמשך מכל סיבה שהיא . יחול על החוזה ענ  מקרה לא בכל   (ג)
 
 

 
 

 םקוניתי בדק ו ,למהשה –ק ח' פר
  

 לפרויקט  המשלהת ודתע .56
 

עבודה    (א) או  ושלמה  הקבלן  ממנה  ת  והמפקח    -חלק  בכתב  למפקח  הקבלן  כך  על  יודיע 
הפרו יתחיל   תוך  בבדיקת  מי  15יקט  ההודעה.  יום   קבלת  הום  לביצוע  בדיקה  תנאי 

כל   רוש לקבלתשהקבלן יסייע לחברה ולכל אדם מטעמה ככל שד מור בסעיף זה  הואכא
תוך  את הבדיקה    המפקח ישליםהשלמת הפרויקט.  רשויות המוסמכות בדבר  ה  ישורי א

משביע רצונם מפקח את הפרויקט עומד בתנאי החוזה ו ה  מצא  יום מיום שהחל בה.  30
ראש  וניתן   העיר  מהנדס  של  בכתב  להשאישור  לשביעהעין  העבודות  רצונו  למת  ות 

 ' טח  ספכנוסח המצורף  בנשלמה  הודת  לקבלן תע  המפקחייתן    -וקבלתן על ידי העיריה
הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן רשימת   עם תוםמה"(  "תעודת השל  –)להלן  חוזה זה  ל

ח והקבלן  לדעתו  הדרושים  התקותיקונים  תוך  לבצעם  ידי  ייב  על  לכך  שתקבע  פה 
לא השלמתהמפקח.  ואישורם  חר  תעודת    התיקונים  תינתן  המפקח  ידי  השלמה  העל 

לקבלן תעודת השלמה גם לפני  ל פי שיקול דעתו, לתת  ע  רשאי,  מנהל ואולם, ה  לפרויקט.
 נים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה.  ביצוע התיקו 

 

ה    (ב) ביצע  יהיה  אמור תוך התקופה שקבע לכך המפקקבלן את התיקונים כלא  המנהל  ח, 
 ותהוצא  התנכ  לן והחברה בעצמו או בכל דרך שימצא לנכון על חשבון הקברשאי לבצעם 

או  שיגיע לקבל  ה להוצאות משרדיות מכל סכוםכתמור  15%אלה בתוספת   ן בכל עת  
הערב חילוט  לרבות  לה  שתיראה  דרך  בכל  מהקבלן  אותן  הכרחי  ויות.  תגבה  תנאי 

הינל מלאה  או  חלקית  השלמה  מסירה  תעודת  למתכננו  העבודות  ולגורמישל  ם ים 
 ם. יהרישותדכל  בות מילוי, לרראש העיןיריית המוסמכים בע

 

ו להשתמש בפרויקט גם אם להחזיק ו/א  ק )א( גורע מזכותה של החברהאין האמור בס"    (ג)
הה ו/או  התיקונים  עבודות  בפרויקט  בוצעו  תעוטרם  ניתנה  ולא  השלמה, שלמה  דת 

מה תוך התקופה שנקבעה לכך על  ו/או עבודות ההשל  התיקוניםוהקבלן חיב לבצע את  
 .   עניןר תהא סבירה בנסיבות המו שה כאישדר נים ובלבדהזמ  ידי המפקח

 
לעה    (ד) שומרת  הזכוחברה  את  אותם  צמה  השונים  הפרויקט  קטעי  את  לקבלן  להכתיב  ת 

זו של החב   ילה. מוסכם בזאת עליצטרך הקבלן להשלים תח  רה ידי הצדדים, שפעולה 
 בלן לגבי תקופת הבדק.  רע מחובותיו של הקלא תג

 
לדר ה    (ה) רשאית  הקבחברה  מן  ש וש  מוגדר    –מסור  ילן  זמן  ו/או    לשמוש   –תוך  החברה 

חל  –העיריה   מהעבודות  כל  הזמנים ק  לוח  פי  על  העבודות  סיום  מועד  לפני  אף  וזאת 
   ות הענין.ור תהא סבירה בנסיבובלבד שדרישה כאמ

 
תכניות  ,  עותקיםבסור הקבלן למפקח,  וכתנאי לקבלתה ימ  ת ההשלמהני קבלת תעודלפ    (ו)

מAS MADE)עדות   של  וחשבמ(  הפרויקט,    כלות  תקלי העתקבוחלקי  גבי  על  טור  ים 
כ מודד מודגש  עם  ובתאום  החברה  של  שכבות  מפרט  פי  על  יוגשו  השרטוטים  כל  י 

החבר   רההחב מהנדס  השרטוהו/או  את  יגיש  והקבלן  במידה  מפרט .  פי  על  לא  טים 
רון  פי מחי   עלשל החברה הוא יחויב בהתאם לשעות העבודה של מודד החברה )כבות  הש

לפורמט השכבות של  שנה להעברה  ות משרד( שתידרשע -ות מדידה  כון לעבוד שימשרד ה
 החברה.  
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  בדק , ערבות בדק ואחריות. 57
 

ה  או תקופה אחרת שנקבע  חודשים  12דק פירושה: תקופה של  רך החוזה, תקופת הבלצו    (א)
המא במפ לפי  והכל  דין,  כל  פי  על  או  המיוחדים  בתנאים  או  מניי וחרטים  ש ר.  ל נה 

תעודת השלמה לגבי   או במקרה של ה השלמ התעודת   ל מתאריך מתן הבדק יתחית תקופ
הפרויקט   של  שונים  ה  -חלקים  התעודות  מתן  החלקים מתאריכי  לגבי   אמורות 

ש שנים מתום תקופת  ה שלובמניינ   תהיההאחריות    למען הסר ספק תקופת  האמורים.  
  הבדק המוגדרת בחוזה זה.  

 

חלאו    פרויקט,ב  תהווה נ    (ב) תוך ק  בכל  הבדק,  ממנו,  קלקול    תקופת  או  לדעת  נזק  אשר 
סיב  פקחהמ מכל  או  פגומים,  בחומרים  שימוש  או  לקויה  מעבודה  כתוצאה  ה נגרם 

או ת או  אחרת הקשורה  בפרויקט שביצע  בקבלן,  חייב  לויה    הקבלןבחומרים שסיפק, 
דר  לפי  הכל  כאמור,  קלקול  או  נזק  כל  מחדש  לבנות  או  המפקחישלתקן  ביעות  ולש  ת 

ה ונו של המ רצ ובתוך  ידי הממועד שייקבע לכפקח,  על  ובלבד שדרישה כאמור  ך  פקח, 
יאוחר   לקבלן לא  ; הוא הדיחודשים מתום תק  3  -מתימסר  או  ופת הבדק  נזק  לגבי  ן 

ת שנתהווה  תיקלקול  בכל  הבדק  תקופת  שוך  שביל  קון  מדרכה,  דרך,  לכביש,  בוצע  
לדעת   נגרם,  ואשר  כתהמוכיו"ב  או  ה  מעבוד  וצאה פקח,  בחומרי לקויה  ם שימוש 

 . פגומים

 

לגרוע מהאמור בס"ק  )טן  ין בסעיף קא    (ג) כדי  ו/או    59ב( דלעיל  כפי  מ)ב(  תקופות הבדק 
 לפי הארוכה מביניהן.   דין שקבועות בהוראות כל

 
במילהה    (ד) הכרוכות  התוצאות  קטנים  וי  סעיפים  לפי  הקבלן  ו)חייבות  על  יחולו    )ג(  -ב( 

יים ית החברה לקאו תיקונים רשאייבותו לבדק  ים את התחקין לא יהקבל. היה ולןהקב
 באמצעות אחרים על חשבון הקבלן.  עיריהאת התחייבותה ל 

 
ד עם מי שהוסמך לכך  ן לבצע סקר ביחלרויקט חייב הקבמת הפלשחודשים מה  12בתום      (ה)

ע שיקב ק הזמן  פר"( לאיתור ליקויים ותיקונם בתוך  מוסמךה המפקח )להלן : "  ל ידיע
 בלן.  שבונו של הקונים יהיו על חרצונו. התיק ולשביעות  מךהמוס

 
ביצוע  (ו) טיב  העבוד   ןלהבטחת  הבדק,  ותשל  בתקופת  תיקונים  הקבלן    וביצוע  ימציא  

העבוד ה  חברל ביצוע  תום  לפני  החשבת  ובסמוך  לתשלום  הס וכתנאי  ולהחזרת   ופי ון 
הביצוע בנקאית,  ערבות  ב  ערבות  של  "( הבדק  תבוער"-לן)לה   ישראלי  נקאוטונומית 

ום החשבון הסופי לכל עבודה שבוצעה שב על פי סכמהתמורה שתחו  5בשיעור של %  
ערבו מע"מ.  בתוספת  הקבלן,  ידי  בנוסח  על  תהיה  הבדק  ז'המצוי  ת  ערבות    .בנספח 

   . החברהלטובת  נתן  הבדק תי 

 

למדד   הבדק   ערבות (ז) צמודה  ר  תהיה  בדף  ע כהגדרתו  החוזה  נתוני  המ יכוז  בסיס  ד דל 
)ד(   71ללא הגבלת זמן, בכפוף לאמור בסעיף  ,  'זפח  שבנסח  , ובנוס גדרתו שםכהיסודי  ה

 .  דלהלן

לגבי    –)ב(    9  סעיף הוראות      (ח) המחויבהערבות  )י(  בשינויים  לפי  יחולו,  ערבות  על  גם  ים 
 ה.  ז סעיף

הב    (ט) וכנגדערבות  נספח  דק תוחזר לקבלן בתום כל תקופות הבדק  הבדק   מילוי דרישות 
ערבות  א   הטכני.רט  פשבמ בהחזר  כין  לשהבדק  בתקופת די  מהתחייבויותיו  חררו 

 האחריות ו/או לגרוע מהן. 

 

 הוזת סיום החודתע .58

תקופת      (א) שבוצעה  הבדקבתום  האחרונה  העבודה  החוזה    של  מכוח  הקבלן  ידי  על 
  'ינספח    "( )ראה וזהחהעודת סיום  תלהלן : ") המנהל לקבלן תעודה    , ימסורובתקופתו

כהמ  -לחוזה(   והי  פרשת  בוצע  בהפרויקט  הבדקהתאם  ושלם  עבודות  כל  וכי   לחוזה, 
 של המנהל.  ביעות רצונו המלאה והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולש
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סי מ    (ב) תעודת  פוטרתסירת  אינה  לקבלן  החוזה  מהתחי   ום  הקבלן  הנובעת  את  יבות 
 רה.  אמוהת התעודה גם לאחר מועד מסיר מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת

 
 תיהם רת סיבויקמים וחפג .59

 

שיחקור אחר  תנ    (א) לדרוש מהקבלן  רשאי המפקח  ביצועו,  בזמן  בפרויקט  פגם  סיבת  גלה 
חראי  היה פגם כזה שאין הקבלן א  לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח.הפגם ושיתקנו  

החו לפי  החברהלו  על  והתיקון  החקירה  הוצאות  יחולו  שהק  זה,  כזה  פגם  היה  בלן  ; 
הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן    רה על ת החקייחולו הוצאו  -ה  וז לפי החלו    אחראי

יתן לתיקון יהיה הקבלן חייב  בו. אם הפגם אינו נעל חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך  
 שלום פיצויים לחברה.בת

 

האמור  ב    (ב) לכל  תוך  נוסף  בפרויקט  פגם  שנתגלה  מקום  זה,  גמר   7בחוזה  אחר  שנים 
זה, יהיה הקבלן חייב  י החום לתנאפרויקט שלא בהתאה  מביצועבע  והבדק, הנ  תקופת

יקון יהיה הקבלן  הפגם אינו ניתן לת   לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם
 .יצויים לחברהחייב בתשלום פ 

 
 )ב(  52 –)ב( ו 57, 59קבלן לפי סעיפים ילוי התחייבות האי מ.   60

  
אחא הקבלן  ימלא  לא  התחייבם  לפייותורי  מא  יו  וזאת    )ב(  52  –ו    )ב(57  ,59  סעיפים יזה 

של   בכתב  מוקדמת  הודעה  לו  שניתנה  הח יום,    14לאחר  העבודורשאית  את  לבצע  ת  ברה 
על הקבלן  ת האמורות חלות  דרך אחרת, ובמידה שההוצאו  האמורות על ידי קבלן אחר בכל

ו  שבשיח  15%ל  ש, בתוספת  את ההוצאות האמורותתהא החברה רשאית לגבות או לנכות  
משרדי  מכ כהוצאות  סכוות,  רשאית  ל  החברה  תהא  וכן  שהוא  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  ם 

 . ופן של חילוט ערבויותדרך אחרת לרבות בא  לגבותן מהקבלן בכל
 
 
 

 תותשינויים, תוספות והפח –' טפרק 
 

    םשינויי  61

על    עת  ללהורות בכ מפקח רשאי  , ה  חכ"למנכ"ל  ובכתב של  מראש  בכפוף לאישור      (א)
צורתש  כל לרבות  אופינוי  סו,  מתאריו  יו,  היקפו,  כמותו,  גודלו,  סוגו,  איכותו,  גנונו, 

ייב למלא אחר כל כפי שימצא לנכון והקבלן מתח קט וכל חלק ממנו, הוממדיו של הפרוי
השינ ובל  הוראותיו כל  שערך  מ  בד  בלמעלה   יקטן  או  יגדל  לא  מן    %50  –ויים 
המפקח התמורה אולם  להק  .  להגין  טרשאי  בסעידיאו  הכמות  את  כלשה ל  בכתף  ב ו 

של הסעיף ולא הכמויות ללא כל הגבלה. שינוי הכמות בסעיף לא תשנה את ערכו הכספי  
   את הקבלן בכל תוספת תשלום.תזכה 

 

לפי סעיף קטן    כתב  ור מנכ"ל חכ"ל בבכפוף לאיש  וראות המפקחה    (ב) על שינוי הפרויקט 
 :   הלןלהמפורטים  בוצע באחד האופנים  )א( ת

 
 כניות נוספות לאלה המצויות בידי הקבלן.  או תושינוי מסירת תוכניות  י"ע (1)

 

 קודת שינויים".  י הוראה בכתב שתיקרא "פע" (2)

 
 

 שינויים  ערכתה .62
 

כ של  ערכו  לפקוד)א(   בהתאם  שבוצע  שינוי  ייקבל  שינויים,  מחירי  ת  לפי  ע 
ת  דוי היחיחיר מ מויות כל  . לא נקבעו בכתב הכהיחידות הנקובים בכתב הכמויות

לקביע ערכוהדרושים  ה  ת  כאמור    -שינוישל  החסרים  היחידות  מחירי  ייקבעו 
את ביצועו של השינוי מפאת אי  ן הקבלן רשאי לעכב  ואולם איבסעיף קטן )ב(;  

  .  ביעת ערכו של השינויק
 

 
ל  ירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן )א(, יובא בחשבון כת מח רך קביעלצו)ב(  
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צורך קביעת כל  ר להתבסס עליו לב הכמויות שאפשקוב בכתהנדומה  דה ימחיר יח

ל  ייקבע ערכו ש  -היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים אחד ממחירי 

דה  היחיבמחירי ל סעיפים מתאימים, הנקובים ש  מחירי יחידה השינוי על פי 

 ז(  אחו שה חמי)  %10, לפי הנמוך מביניהם, פחות משכ"לאו  משב"ששבמחירון 

וספת שהיא  ולא תחול כל ת הינם סופייםירי היחידה  מח -מחירי היחידה  ייןענל 

 רווח קבלני משנה וכ"ו.   למחירי היחידה שבמחירון משהב"ש ו/או משכ"ל כגון

לא יהיו נקובים   "משכ"ל"או  משב"ש"שבמחירון  רה שגם במחירי היחידהבמק       

ומקת בליווי  מנ  ירצעת מח לן ההקב יגיש  מחירים שאפשר להתבסס עליהם,

  הסופית . ההכרעהלכל היותר %8ל חירים וכולל רווח  קבלני ש ות וניתוח מאסמכתא

 . ל חכ"ל ל ו/או מנכ"וף לאישור מהנדס חכ" תהיה בכל מקרה של המנהל ובכפ

את   ולדעתו השינוי מחייביים שלא נקבע בה ערכו של השינוי קיבל הקבלן פקודת שינו    (ג)

ונתו לבקש העלאת  כו בכתב בהקדם האפשרי על להיע למנ יוד -ת התמורההעלא

דת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל  יום מיום מתן פקו 30התמורה כאמור. עברו  

ה. אולם  כים לכך שהשינוי לא ישפיע על התמור תו כאילו הסכתב כאמור, רואים אוב

  ה לאחרהוגשעת הקבלן ם אם הודעלאת התמורה כאמור גהמנהל יהיה רשאי לדון בה 

אי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בתנהימים האמורים,   30ום ת

 בהודעתו. 

 

 יומית ודה תשלומי עב .63

 

ודת שינויים את ביצועה של עבודה ש המנהל בפק דלעיל, דר 62בסעיף   ל אף האמורע    (א)

ים ינויבפקודת ש  כך לקבלןדה יומית, יודיע על ר לדעתו מן הראוי שתיעשה לפי עבואש

 העבודה האמורה על פי ערך העבודה.   צוען יבוא על שכרו בעת ביל בוהק

 

  מפקח על יסוד רשימותהעבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי הרך החומרים וערך  ע    (ב)

 ידי המפקח בעת ביצוע העבודה.  שאושרו על 

 

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.  . 1

ושכר   ודהימי העבודה, שעות העב ןכ צוע, ובמק ם, סוגיהםקצועותיה. שמות העובדים, מ2

חובה אחרים של כל עובד   העבודה, כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי 

 ועובד.  

 וצאות הובלה.  . ה3

 כני כבד.  צאות ציוד מ. הו4

 

 בסוף ה למפקח בשני העתקיםתימסרנ  4)ב(   -ו 3(, )ב1ב(בס"ק )הרשימות האמורות  )ג(  

רנה למפקח בשני העתקים  ימסת  2(ב)ם האמורים בס"ק ידת העובשימושבוע, ור כל

ל רשימה יאושר ע"י המפקח אם ימצאנו  לאחר כל יום עבודה, אחד ההעתקים מכ 

 לום.  שגשתו לתלקבלן לשם האוי לאישור, ויוחזר ר
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 מדידות  -פרק י' 
 

 מדידת כמויות .64

 

הנקוה    (א) הכמכמויות  ובכתב  במפרט  אינן  בות  אומדןויות  של  בלב  אלא  ויות  כמהד 
פי  ותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו ל א ואין לר  בפרויקט  

 החוזה.  

 

ות שתעשנה על ידי המפקח  על סמך מדידלפי החוזה תיקבענה    כמויות שבוצעו למעשהה    (ב)
שו מויות שיוג או על סמך חישובי כ/לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו   והקבלן בהתאם

וי הקב  על ידי ידי המפקח, הכל  ושאלן  פי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר ל רו על 
 קבלן.  יוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח וההמדידות או ברשימות מ 

 
ודעה מראש בכתב לקבלן  פרויקט, כולו או מקצתו, ייתן המפקח הלמדוד את ה פני בואו ל   (ג)

המועוונת כעל   ועל  כן  לעשות  בכווו  שבו  לעשותד  נוכח מ  ן והקבלכן    נתו  להיות  תחייב 
לבא כוחו לבצע   הנקוב בעצמו או ע"י ממלא מקומו לצורך זה ולעזור למפקח או   דבמוע

ביצוע המדידה על חשבונו    הדרוש לצורךאת כוח האדם והציוד  את המדידות וכן לספק  
 למפקח את הפרטים הנדרשים.   הוא ולהמציא 

 
בא    רשאי המפקח או  -דידות  המ  ביצועבע לבמועד שנקמלא מקומו  לא נכח הקבלן או מ    (ד)

ן הנכונות של הכמויות  כוחו לבצע את המדידות בעצמם ויראו את המדידות כמידותיה
ן הקבלן להיות נוכח במועד הנקוב ם אם נבצר מ ין לערער עליהן. אולו/או העבודה שא

ע"ילצור שנקבע  כפי  המדידות  ביצוע  כ  ך  על  ונמסרה  למהמפקח,  הודעה  לפני  ך  פקח 
שנקהמוע כאמור, ע  בד  המדידות  יותר   לביצוע  מאוחר  למועד  המדידות  ביצוע  יידחה 

 ג(. )שייקבע כאמור בס"ק 
 

בשנ    (ה) מקומו  או ממלא  המדידות  כח הקבלן  ביצוע  לע  -עת  הוא  תוך  רשאי  בכתב    7רער 
שנמד כמות  כל  על  מימים  לביצוע  מועד  יקבע  והמפקח  האמורהדה,  הכמויות   דידת 

אם   המחדש.  אחרי  השנ מדידגם  ביה  יה  דעות  חילוקי  המפקח,   ןיתגלעו  לבין  הקבלן 
 ופית. יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהיה ס 

 
מקצתה    (ו) או  כולו  הפרויקט,  והקביה  למדידה  מוכן  שתבו,  מבקש  המדידות  לן  וצענה 

 .  ש לדעתו צורך בדחייהאת ביצוע המדידה, אלא אם כן י  לא ידחה המפקח -בהקדם 
 

הפיודמ    (ז) כי  יא קוח  גש  בכתר  שלא  סעיפים  עבור  ללא    בתשלום  שהסתיימו  הכמויות 
 . חישוב כמויות סופי

 
 
 

 שלומים ת –' יאפרק 
 

 ה ישוב התמורח .65

 

ביצו תמ    (א) כלורת  ומילוי  הפרויקט  התחייב   ע  על  שאר  זה  חוזה  לפי  הקבלן  של  ויותיו 
ה תוני החוז ריכוז נדף  את התמורה הנקובה ב  ותיו מתחייבת החברה לשלם לקבלןצרופ

וזה זה על צרופותיו על בסיס מדידת הכמויות ח הוראות  משיקבע בהתאם    ר  כש  כל  או
 הכמויות.בודות הנקובים בכתב או סוגי הע/ועל בסיס מחירי היחידות ויחידות   וספירת 

 

 לבד.  אומדן ב ןכמויות שבכתב הכמויות הנה    (ב)
 

מ     (ג) כוללת  אינה  יהתמורה  בגינו  והתשלום  החבע"מ  על  כרהחול  בסע מפור, הכל    77ף  י ט 
 . להלן

 
לא    (ד) לרבות    הקבלן  וביצוען  העבודות  עם  בקשר  נוסף  תשלום  לכל  זכאי  החזר יהיה  כל 

 . על פי החוזה  יוחיוב  הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע

 תקרויוהתיי .66
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, יהיו  , ככל שתמומשבתקופת האופציה .  תשלם לקבלן  הפרשי הצמדהלא החברה  

היחידה כהבסיסיים    מחירי  לתנאי    23.5  ף בסעי  אמורמותאמים  א'  למסמך 
 ז.  רכהמ

 

   מחירי יחידות .67

 

ז ה    (א) בסעיף  לאמור  בכפוף  מצהיר  העב קבלן  סוגי  ו/או  היחידות  מחירי  להלן,  ודות  ה 
ה בכתב  הנם  הנקובים  תמכמויות  כוללים  והם  וסופיים  קבועים  מספקת מחירים  ורה 

לפי  ומתאימה לכל התחייבו  עליותיו של הקבלן  זה  וכ צרופותיו  חוזה  ישתנו  א  לי הם  , 
 ה זכאי לכל תוספת להם.  יוכי הקבלן לא יה

 
  מיום מצטבר חשבון המהווים,  המפקח ידי-על  יקבעוש  הביניים מתשלומי  ךלכ אי

 וכל   שבוצעו םיהביני  תשלומי  כל יופחתו, הביצוע  חודש סוף עד  העבודות  צועבי תחילת
, החוזה  פיל  מהקבלן מיןזלמ המגיע  וםסכ כל וכן  החוזה לפי  לקבלן שישולם אחר סכום

 . הביצוע  שחוד  לסוף עד
 

יראו כמתיימ    (ב) בכתב הכמויות  היחידות  לפרטים המתאימחירי  המקרחסים  בכל  ים, ים 
ב או  ניכרים  באורכים  בשלבים,  ו/או  ברציפות  נעשו  העבודות  אם  קצרים, בין   קטעים 

 .  גדולות ו/או בחתיכות בודדות בכמויות

 

וה    (ג) מצהיר  גם  ימאקבלן  כי  כי  דוע  שר  בכת  כללו  המצוינות  הנן  הכמויות  הכמויות  ב 
מובהב ספק,  הסר  למען  ולפיכך  בלבד  גאומדן  כי  במפורש  בזאת  תשתנינ ר  אם  ה ם 

הנקוב האומדן  מן  שהוא  שיעור  בכל  שהוא,  שינוי  כל  הסופיות,  בכתב   הכמויות 
נקובים ה  ל כל העלאה שהיא במחיריםא הקבלן זכאי לדרוש ו/או לקב ת, לא יההכמויו

 . סופיים כאמורשהנם מחירים קבועים ו ותהכמוי בכתב
 

ו לפי חוזה  ורה שתגיע למהחברה להעלאת התמ   א תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעהל    (ד)
ה  זה עקב התייקרות של איזה חומר ו/או ציוד שעל הקבלן לספק פרויקט לשם ביצוע 

ו/או להתק/ו זה התייאו להקמת הפרויקט  ובכלל  ו/ ין הויות בגקר נת המתקן,    אוטלת 
עת  תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא, שיחול מ רה, היטל או כל  העלאת כל מס, בלו, אג

ובכלל זה עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה  ) נ"ל או לגביו,  ו ציוד כ א/ולעת על כל חומר  
 לפי חוזה זה.  בכל הוצאה אחרת המוטלת עליו ת( ו/או עבודה מעת לע כרוך בשכר ה

 
הק    (ה) הגיש  בלאם  מחיבהצען  אות  ריתו  לגבי  שונים  העביחידה  מקרב  סעיף  ודות  ו 

 נמוך ביותר.יר היחידה ה מחרך תשלום התמורה לצובמקומות שונים, יילקח בחשבון 
 

 בוטל .68
 

 קיזוז .69

 
זה כל חוב המגיע לה מן  פי חוזה  נה לקבלן על  החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממ

פי  הקבלן על  או  זה  חוזה  פי  חוזה  כ  על  חוב  לבשבינה  אחר  ל  כל  וכן  הקבלן,  אחר  ין  קצוב 
 מן הקבלן לחברה.  המגיע  

 
ת את החוב כאמור בכל דרך אחרת,  החברה לגבו   ן גורעות מזכותה של הוראות סעיף זה אינ 

לכל חוזה אחר שבינו לבין  ה זה או  ן המציא לחוז לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבל 
 רה.  החב

 
ה ו/או  לו על פי חוזה ז ו חוב קצוב אחר המגיע  א   ם, חובסכו  לקזז כלי  הקבלן לא יהיה רשא

 על פי כל דין. 

 

  קיים חשבונות חל .70

בגין ביצוע    עותקים  2  -ב  חשבון  הקבלןיגיש  דש  לכל חו   25  -עד ולא יאוחר ל   (א)
החשבהעבודה   להגשת  שקדם  הוןבחודש  דיסקט  ח.  ע"ג  יוגש  נת  בתוכ שבון 

 .EXELמט  ורן בפוכ  החברה ו/או בינארית בהתאם להנחייתדקל 
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החשב  (ב) להגשת  יו במקביל  הון  ותוכניות  החישובים  העבודה,  מיומני  העתק  -ASגשו: 

MADE   לחשבונות חלקיים  ומהווים  חלק     הנלוויםברה  ורמט שיוגדר ע"י החעפ"י פ
 בלתי  נפרד מן החשבון. 

אי תשלום תנב  ישולמולעיל    )א( ו )ב(ם קטנים  עיפייוגשו בהתאם לאמור בסשחשבונות    (ג)
 יום.    60עוד  ( ומור בסעיף ה' האטף )שו: של

ה  (ד) לאחר  שיוגשו  בסעיף    25  -חשבונות  כמפורט  יהי  ()בלחודש  התשלום ת  ולעיל  נאי 
 . סוף החודש הבא כאמוריום, מ   60+ : שוטף לחודש הבא  25-ילו הוגשו ב כא שלהם

לע"י המפקח    )  ש,כהוגון יחשב  כי החשב  יובהר       (ה) יאוחר  ולא  עם    ( דש  חולכל    25  -עד 
כי התקבל שואי כל  ר המפקח  ה                    החישוביםו     AS-MADE   -ותוכניות 

,  2009  -מ  6בהתאם למפרט  משב"ש גרסה    הנדרשות לבדיקתאו כל עדכון חדש אחר 
. פי העניין ולשיקול החברהרית  ו/או דקל לבנאשבון בתוכנת  ירוף דיסקט חהחשבון ובצ

  
 

  . העבודות לתר מתחיטבמצו כחשבון  ונות יוגשכל החשב
 

החשבוןמפקח  ה    (ו) את  עד   ההמהוו   יבדוק  הפרויקט  ביצוע  תחילת  מיום  מצטבר  חשבון 
או ישנה   ם בו, ויאשר ,  לרבות הכמויות והמחירים הנקוביאליו מתייחס החשבון  היום
הביניים תשלומי  ר( ימים ממועד הגשת החשבון.  עש)  10ם בו תוך  האומדנים הנקוביאת  

)נדס החכ"ל בשני אופניםו למהויועבר  אמור לעילכ  ,מפקחהי  ידחושבו על  י ( חתום  1: 
 ( באמצעות מייל  ,  2ע"י המפקח והקבלן  )

אלו       ידי  חשבונות  על  חכ"ליאושרו  קביע  ומהנדס  מהנדס  האחרון העיר.  של    תו 
 . תהא סופית    

 

הבמת    (ז) ששלומי  המפקח  חושבויניים  כאמו  ע"י  )ואושרו  בסעיף  לעיל,  ר  כל  פחיוג(  תו 
הבינייםתש ו שב  לומי  לחבכן  וצעו  המגיע  סכום  היום כל  עד  החוזה  לפי  מהקבלן  רה 

 האמור.  
 

הס אישור      (ח) משום  בהם  אין  אלה  תשלומים  ביצוע  וכן  הביניים                  כמת תשלומי 
לטיבהחב המפקח  או  שנעשתה  רה  לאיכו  העבודה  ו/או  הפרויקט  של בביצוע  תם 

הם מבוססים תשלומי  ם שעלי או אומדנים כלשהו/חירים  של מלנכונותם  ומרים ואו  הח
יחושבו  הב הנ"ל  התשלומים  וכל  בו  הנקובים  הכמויות  לנכונות  ו/או   כמקדמותיניים 

 בחוזה זה.   הסופי כאמור שור החשבון ששולמו לקבלן, בכפוף ועד לאי
 

פיגור    (ט) של  מעב  במקרה  לקבלן  הביניים  למועדיבתשלומי  הנקובים  ר  יהם  יה  בחוזה, 
כפיצוי בגין הפיגור האמור. תשלום ששולם בפיגור,  ם על הי לריבית פיגורי כאקבלן זה

בחוזה  הנקוב  המועד  מתום  החל  לתקופה  תהיה  כאמור,  לקבלן  המגיעה  הריבית 
ו   לתשלום תשלהביניים  למועד  בפועלעד  הביניים  ריבית  ום  תשלום  כאמור, .  פיגורים 

 ותשלוםו הוגש החשבון,  ב  השוטף  נדריהחודש הקלמתום    100  -ביום ה  ישולם לקבלן 
יישא הפרשי הצ ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום הביניים זה לא  ו/או  מדה 

 בפועל ועד למועד תשלום ריבית הפיגורים.  
 

על  לסכום ה  61סעיף    י לפי הוראותערך השינו  גדל    (י) ימציא    –כום החוזה  מס  25%עולה 
 כולל מע"מ.    יםהשינויערך מ 5%גובה ת נוספת, בברה ערבוהקבלן לח

 
, יחזירם לחברה מיד עם דרישתה "מעל למגיע לו "ור  בל הקבלן תשלומים כאמאם ק    (יא)

החוב  היווצרות  מיום  הכללי  החשב  ריבית  ובתוספת  ליום    הראשונה,  התשלום ועד 
המגיע  הראשון    מהחשבון  "מעל המגיע לקבלן"  לן יקוזז הסכום, לא עשה כן הקב   בפועל
 . ן לקבל

 
 .מערך החוזה 95%על  ה כל מקרב יניים לא יעלה הבבונות ל חשך כס ( יב)

 
 
   סילוק התמורה .71

 

יום מתאריך קבלת תעודת ההשלמה לפרויקט כולו יגיש הקבלן חשבון    60  -מא יאוחר  ל  (א)
 ורים בו.  המסמכים הקש בצירוף כל סופי
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-להלןן הסופי ) הגשת החשבוום מיום  י  30  -ידי המפקח לא יאוחר מ על  חושב  מורה ת תה    (ב)
לקבלן, כפי    הותסולק במלוא  די המנהל ומהנדס העיר ר על י, תאושהסופית"(  רה"התמו

משאושרה יאוחר  לא  קביעתיום    90  -,  העיר הסופית    םלאחר  ומהנדס  המנהל  של 
תשלומי  הפחתב ששולמת  אחר  הביניים  סכום  וכל  אותה  ו  עד  חשבון  ששולם  על  שעה 

ובניכו סכוהתמורה,  כל  לי  שיגיע  מהקבם  מק.  לןחברה  החרהבכל  ע"י  התשלום  ברה , 
מיום הגשת החשבון הסופי גם אם הקבלן עמד בכל יום    90  בלן לא יבוצע לפני תוםלק

פה ית כלשהיא לתקו ו/או ריבהתחייבויותיו. יתרת התמורה, לא תישא הפרשי הצמדה  
 הסופי.   ם החשבוןבלת תעודת השלמה עד ליום תשלולמת העבודות וקהחל מיום הש 

 
קח התראה בכתב. בחוזה תישלח לו ע"י המפהנקוב  בון סופי במועד  חשהקבלן  גיש  א הל    (ג)

סופי לאחר   הגיש הקבלן חשבון  החברה  החשבון    30לא  יערוך  ההתראה  יום מקבלת 
מיט לפי  הבנתה.הסופי  מצהי  ב  זה  החשבמקרה  כי  הקבלן  שיערר  הסופי  ע"י  בון  ך 

.  הוצאות הכנת רהות לחבנוספו תביעות  תהיינה ל וכי לא    החברה כאמור מקובל עליו 
 יחולו על הקבלן.   – החשבון 

התמורה  י    (ד) הסופי  תרת  החשבון  הקבלן  לפי  לכשימציא  לעיל,  כאמור  לקבלן  תשולם 
תביעו כל  חיסול  על  הצהרה  המצוי  בנוס תיו  לחברה  ל'  חבנספח  ח  ימציא  את ה  וכן 

   .ות למזמיןרת העבוד מועד מסיחודשים מ 12. בתום תקופה בת קערבות הבד
זה, תישא יתרת התמורה,  לקבלן במועד הנקוב בחו  תשולם  שיתרת התמורה לאה  במקר    (ה)

כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה 
 ל.  רת התמורה בפוע למועד תשלום יתרת התמורה ועד  תשלום יתל

 
מראש לעיכוב  ם  כיבלן מסת הקילוקי דעוקרה של ח זה כי בממען הסר ספק מובהר בל    (ו)

אותתשלום   לרבות  הסופי,  עד החשבון  כזה,  יהיה  אם  במחלוקת,  שנוי  שאינו  חלק  ו 
במלואו הסכסוך  בימ"ש,  ,  ליישוב  ע"י  ואם  הצדדים  ע"י  כי    אם  מסכימים  הצדדים 

נטרס החברה לסופיות החשבון הסופי  ה לאי בטוחה סביר ה  ור הנדחיית התשלום כאמ
   ולוודאות.

 
 

ור עיריית ראש העין )אגף הגביה( שהקבלן  מצאת אישמותנה בהלן  קבל   1ס'  מ  ן-ח  תשלום (ז)
ש מים  מונה  באתרקיבל  גמר הותקן  על  הגביה  מאגף  אישור  בהצגת  מותנה  סופי  חן   ,

  . חובות )אין מדובר על תשלום למד מים(
 

 וטהשיפ מקום .72
 

ו/או לביציפוט  סמכות הש זה  נושא הקשור לחוזה    פטהמש  תית לבועו מוקניהבלעדית בכל 
 . ח תקוהבפת ורק  אך  מוסמכיםה
 

 העבודה ת במחירי החומרים ובערךדותנו .73
 

בממ (1) על  וסכם  אשר  החומרים  במחירי  או  העבודה,  בשכר  תנודות  שום  כי  פורש, 
שנו את  לא י  הפרויקט(,  וםם למקכולל הוצאות הובלת)ספקם לפי החוזה  להקבלן  

   .י המכרזנאתלא'  מךלמס  14.5סעיף ות בהקבוע התמורה , למעט התייקרויות 
 
 

 ילוק יד הקבלן ס – 'בפרק י
 

  סילוק יד הקבלן ממקום הפרויקט .74
 

  החזקה בו לתפוס את  ממקום הפרויקט ו  (   החברה תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן)א 
או בכל דרך אחרת ולהשתמש אחר    מצעות קבלןבאה או  את הפרויקט בעצמ  ולהשלים

בכל   כך  הציוד  םחומריהלשם  ל ם הפרויקט,  קובמש  יםקנ והמת,  ל   סלקםאו  מכור או 
ל סכום המגיע לחברה מהקבלן  אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כ 

 בכל אחד   –  ימים  10, לאחר דרישה בכתב לקבלן לפנותם, שלא נענתה תוך  לפי החוזה
 להלן : ויים  המקרים המנמ ואחד
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  10א ציית תוך  ול,  צועוביאת    או שהפסיק כשהקבלן לא התחיל בביצוע הפרויקט   .1
ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצה  חמיש) וע הפרויקט  ( 

 .או כשהסתלק מביצוע הפרויקט בכל דרך אחרת
 
להבטיח    מפקחכשה .2 כדי  מדי  איטי  הפרויקט  ביצוע  שקצב  השלמתו  ת  אסבור 

לאמועד  ב והקבלן  להשלמתו  שהוארך  במועד  או  בחוזה  תוך  הקבוע    48  ציית 
ש ם  ארבעי) בושמונה(  להוראה  הנזכרים  עות  באמצעים  לנקוט  מהמפקח  כתב 

בטיח את השלמת הפרויקט במועד הקבוע בחוזה או במועד  בהוראה שמטרתם לה
   קח להמשיך בביצוע שהופסק.מפשהוארך להשלמתו, לרבות הוראת ה 

 

ה לאחר  הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוז  קחפ י המכשיש ביד .3
 ויות. נה תוצאות רצבלן לא נתלקבכתב   אהתרשה

 

מ  .4 אינו  הקבלן  כי  סבורים  המפקח  או  המנהל  קבלנים  כאשר  עם  פעולה  שתף 
אחרים העוסקים בביצוע עבודות בפרויקט, באופן המפריע לעבודות ו/או משבשן  

 בכל צורה שהיא.  

 

הכ .5 אתשהקבלן  מש  סב  לקבלן  העביר  או  לאחר,  מקצתו  או  כולו  את  החוזה,  נה 
הסכמ  –  פרויקטה   ועביצ החברה  בלי  מסכימה  ומראש   בכתבת  זאת  למרות   .

הו  עבודות  ביצוע  כי  אולם  החברה  משנה,  לקבלני  ימסרו  ותיקונים  הרכבה  בלה, 
 . הקבלן יהיה אחראי בלעדית לעבודת קבלני משנה אלה

 

נ   גלרכשהקבלן פשט   .6 לו כונס    שמונה  אונגד הקבלן צו כינוס נכסים  יתן כאו אם 
עימם הסדר. ואם הקבלן הוא  ושיו או עשה  כשהציע לנו  בוע, אק  אוים, זמני  נכס

זמני או מונה לו מפרק או מפרק    של מפרק או מפרק  כאשר נקבע מינויו  –תאגיד  
ה הגיע  אם  או  מרצון(  פירוקו  )לרבות  פירוקו  נקבע  כאשר  או  המאוגד    וףגזמני 

ו  כולם א,  לןנכסי הקב  או אם הוטל על  –פשרה או הסדר בינו לבין נושיו    לחוזה 
 ימים מהיום שהוטל.    30קבוע, והעיקול לא הוסר תוך  קול, זמני אומקצתם, עי

 

כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן   .7
דו מענק,  שוחד,  כלשהו  לאדם  הציע  או  טובת  ון ר נתן  בקשר    הנאה  או  כלשהי 

 זה.  לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החו

 

 יותיו בחוזה זה.דית מהתחייבו ייבות יסותחהפר ה  לןקבכשה .8
 

ומרים גרועים וגם/או מנוגדים לכל תקן  כשהקבלן השתמש לביצוע הפרויקט בח  .9
 מחייב. 

 

כנדרש לביצ  .10 ובהיקף  בפנקס הקבלנים בסיווג  של    עןוכשהקבלן הושעה מרישום 
אהעבו הקבלן  דות  שבגדר  בתאגיד  השליטה  כשהמנכ"ל/בעל  אדם    אם  –ו  הוא 

ב בפלילים    שע הור  –  טיפר שיש  עפ"י  בעבירה  התחייבויותיו  בקיום  לפגוע  כדי  ה 
 החוזה.  

 
א( יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא,  )הוצאות השלמת הפרויקט כאמור ברישא לס"ק     )ב( 

 ה להוצאות משרדיות.  כתמורמהן  15%ל שבתוספת בנוסף להוצאות האמורות, 
 

הפרויקט  )ג(    מקום  יד תפיסת  סמ   הקבלן   של ו  וסילוק  לפי  ב)"ק  מנו  אין  משום א(             הם 
 החוזה על ידי החברה.  ביטול  

 
 יחולו ההוראות הבאות: א( )(  תפסה החברה את מקום הפרויקט בהתאם לס"ק )ד
 

ת בכתב  יזמין  המפקח   . 1 הקבלן   שבאת  העבודות  מדיד   לערוך ים  עי ו וך  של  ות 
המתקנים  החומרים ו ,  הציוד  מתשיערוך את רשבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן ל

כן הקבלן תוך ששל ה יערוך  קבלן המצויים במקום הפרויקט. לא עשה  בועיים, 
 המפקח רשימה של ערך משוער של העבודות כאמור ושל הציוד, כאמור. 
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ב .2 ציו  מקום הפרויקט היו  מתקניםא  דחומרים,  רשאו  עת שהיא  ,  בכל  המפקח  י 
והמתקנים    הציוד  ם,  רית החומ א  קטקום הפרוילדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממ

, רשאית החברה  ימים  10כל חלק מהם ; ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך    או
על חשבון הקבלן לסלקם ממקום הפרויקט לכל מקום שייראה בעיניה ולא תהיה  

א או  נזק  לכל  שייגרםבדואחראית  גורעות    .להם  ן  אינן  זה  קטן  סעיף  הוראות 
 א(.)בס"ק למכרם כאמור תקנים או בממרים וחוב רה להשתמשמזכותה של החב

 

הוראו .3 יחולו  עליו  סופי  חשבון  יגיש  סעיף  הקבלן  בפועל    71ת  התשלומים  ואילו 
 המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה. 

 
לק .4 לשלם  חייב  יהיה  לא  כל  לןבהמזמין  ב סכום  בכפוף  שהו  אלא  לחוזה  קשר 

 ( להלן. 6)-(5לס"ק )
 

שהעלתה   .5 ז  לןקב התמורה  אילווכהיה  בה  את  ה  מבצע  בשלמותו    היה  החוזה 
הכו  -)להלן הסכום  על  התמורה(,  והתשלומים  אומדן  הביניים  תשלומי  של  לל 

השלמת   הוצאות  של  הפרוייקט,  מקום  תפיסת  לפני  לקבלן  ששולמו  האחרים 
וב י  שייקבעו  קודהפרוייקט  המנהל,  על  ידי  על  שיאושרו  סופיים  חשבונות  סוד 

התוספת  לרבו בפימוהאת  ושסקרה  )ב(,  על ה  פיצויים  למזמין    ל  שנגרמו  נזקים 
יהיה המזמין חייב    -ט ומפאת נזקים אחריםמפאת כל דחייה בהשלמת הפרוייק

 בתשלום ההפרש שבין אומדן התמורה לבין הסכום הכולל כאמור; 
 

הסכום   .6 תש כוהעלה  של  לקבלן  לומי  לל  ששולמו  האחרים  והתשלומים  הביניים 
ט ובדקו שייקבעו על  שלמת הפרוייקהוצאות ה  שלייקט,  רו הפיסת מקום  לפני תפ 

ע שייאושרו  סופיים  חשבונות  האמורה  יסוד  התוספת  לרבות  המנהל,  ידי  ל 
כל דחייה בהשלמת   נזקים שנגרמו למזמין מפאת  על  פיצויים  ושל  )ב(,  בפיסקה 

לום  יהיה הקבלן חייב בתש  -ם אחרים, על אומדן התמורהנזקי  קט ומפאת ייוהפר
 ן התמורה. ור לבין אומדהכולל כאמם ן הסכובי ש ההפרש

 
 צדדים שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי ה. 75
 

זה במקרה מסוים, לא תהווה      (א) הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה 
 . ה אחרווה למקר ש הקדים  ולא ילמדו ממנה גזירת

  רה מסוים,מקה זה בוזי  ות להם לפ לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הנתנ     (ב)
תנהגות זו ויתור בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין לללמוד מה אין  לראות  

 כלשהו על  זכויות וחובות לפי חוזה זה. 
 

  אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות.  76
 

מה  המשיך בביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, מפאת מלחרות לשאין אפשת  עאם יתגלה בכל  
יפנה הקבלן למזמין והמזמין יתן לקבלן אישור  שליטה עליה, ין לקבלן שא אחרת   בהסיאו כל 

י אומנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר  בכתב, כ
 פרויקט.  ה  תהוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכ

 
 
 

 מס ערך מוסף .  77
 

 . מס ערך מוסף נם כולליםאיזה זה חוב ב הכמויותהמחירים הנקובים בסעיפי כתא. 
 

המע"מ   המזמין, ישלם  קבלןם למשל  המזמיןבגין כל התשלומים על פי חוזה זה, שב.  
לשלם על פי הדין המע"מ   קבלןבנפרד וזאת בהמחאה נפרדת, למועד בו על ה  קבלןל 
 . מצאת חשבונית מס כדיןנגד הת המס וכ נוולשלט 

 
 טן )ב(:על אף האמור בסעיף ק ג. 
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או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי,  חשבון הסופי  ן בהגשת ה בליחר הקא  אם (1)
ובפרק הזמן החל מתום    71כאמור בסעיף   יום מיום השלמת    195בתנאי החוזה, 

מוסף   הערך  מס  של  שיעורו  הועלה  המזמין    –הפרויקט,  המסת  אישלם    סכום 
אבשיע התמורה  יתרת  לתשלום  שנקבע  במועד  קיים  שהיה  הוגש  ור  ון  שבהחילו 
 .  71קבע בסעיף  במועד שנ פיהסו

ור בתנאי החוזה, ובפרק  לא השלים הקבלן את ביצוע הפרויקט תוך התקופה כאמ (2)
מתום   החל  הפרויקט,    195הזמן  את  להשלים  הקבלן  היה  חייב  בו  מהיום  יום 

לם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה  יש  –  ערך מוסףה   סהועלה שיעורו של מ
במועד   לתשקיים  הם  לושנקבע  אילו  תמיתרת  הפרויק ורה  במועד  הושלם  ט 

 והחשבון הסופי הוגש במועד. 

 

 (MADE-ASת )תכנית עדו. 78
הביניים   (1 לחשבונות  כנספח  המפקח  שידרוש  ובמידה  העבודה,  גמר  ימציא    -עם 

לידי המפקח   כל העבודות.  את התכניות    םקיתעובחמישהבהקבלן  בוצעו  לפיהן 
ממוחשב  תהיינה  וקשורוהתכניות  קואלרת  ות  )רשת  דינור שת  ארצית  אטות 

, מרחקי התאים או  ראל( ותכלולנה מרחקים מדויקים בין צירי תאי הביקורתיש
הצנרת מצירי כבישים ו/או מאבני שפה, מפינות מבנים, גבהים של מכסי התאים  

 כנסים והיוצאים.הצינורות הנל ש "וכן כל ה"אינוורטים 
לד (2 בהתאם  יהיה  התכניות  של  המפקנ"מ  ה.  קחרישות  האומרות  ניותכ הכנת  ת 

למפקח בעת  חשבון הקבלן והוא ימסור את הדיסקטים ו"האורגינלים"  תהיה על  
 מסירת העבודה. 

בתצורת השכבות כפי שנקבעו ע"י המתכנן.    2002התכנית תוגש בתוכנת אוטוקד   (3
 .בנאריתנת וכבת  והחשבון יוגש

ע"י   (4 חתומות  העדות  רשיון תכניות  בעל  ה  יועברו  מודד  הרלו כנמתלאישור  טי  ונן 
לתי יצורף  זה  )באישור  המסירה  שיועבר    5  -ק  כפי  החכ"ל  נוהל  ע"פ  עותקים( 

 .לקבלן ע"י המפקח

 .או כל עדכון שלה 2009משנת  6התוכניות יהיו בהתאם למפרט משב"ש גרסה  (5
ל  (6 ימסרו  פורמט אחר  DWGבפורמט    GISמחלקת    קתדי בתכניות העדות  או   ,

מחלקת   בהGISבאישור  המגיש וי  GISחלקת  מ  ותלהנחיתאם  ,  ידי  על    תוקנו 
 .GISלבקשת מחלקת 

 
ה  .  79 בביצוע  הכרוך  דין,    ,פרויקטבכל  כל  הוראות  אחרי  הקבלן  מתן  לרבות  ימלא  בדבר 

 רשיונות  וקבלת  הודעות  
 

     
 
 

 :םתוחולראיה באו הצדדים על ה   
 
 
 
 
 
 

                              ____________________              _ ______ __ ___ _____ 
 החברה     הקבלן                                             
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 לחוזה  1נספח ז'
   לקיום ההסכם  בנקאיתערבות נוסח  

 
 

           לכבוד 
   "מ עב הכלכלית לראש העיןהחברה    – ל"חכ
      11העבודה  רח'

      ראש העין 
 

 ג.נ., א.
 

ערקבלן"ה  -להלן  ___________).  פ./ח.צח. _____ ____ ________בקשת    פי -על אנו  בים  "( 
"סכום    -)להלן  (  אלף שקלים חדשים  מאה    100,000לסילוק כל סכום עד לסך של    ןכלפיכ  אתבז

   -  דד כמפורט להלן )להלןלמ  הקרן  כוםעים מהצמדת סה למדד הנובהצמד  בתוספת הפרשיהקרן"(  
"מ  בע  הכלכלית לראש העין  רההחב  -  ל"חכ ין  נחתם בש  חוזהשר עם  בק את  מדה"( וז"הפרשי הצ
  –  בראש העיןפיתוח תשתית  נות של  שועבודות  לביצוע    31/21  'מס  שלהמכרז  בעקבות    לבין הקבלן

לא, ע"י הקבלן של  שלם ומ  מילוי  ולהבטחת"(  חוזה"ה  -  )להלן  (₪  מיליון  7.856עד  )  מסגרת שנתית
 .  וזהח ה כל תנאי

לכבזאת  אנו מתחייבים   ס  ןלשלם  פרשי הצמדה  ה בתוספת    הקרן  לסכוםד  ע  סכומיםאו    כוםכל 
עם   של  מיד  אלינו  את    ןדרישתכהגעתה  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  בכתב,  הראשונה 
תחילה    זה מהם,הכספים כאמור, או איאו לדרוש את    פן כלשהו,או באולשהו  בתהליך כ  ןדרישתכ
ה מבת  קבלן,מאת  ומביעה  אחרת,  דרך  בכל  או  לט שפטית  כלשהי    נתטע  ןיככלפ   עוןבלי  הגנה 

 .  ןמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכעשיכולה ל
ביחד או מי מכןאת רשאי  ן  ב   ותתהיו  חת או  פעם אלדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל 

  ןותיכ ל דרישך כסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסשות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהבמספר דרי
 .  ל הנ"להכול סך ה על ה לא יעל ביחד או לחוד 

זה מדד  ע משמ  -"מדד"    בכתב  למגורים  ו  בבניה  הבניה  הלשכה  תשומות  ידי  על  המתפרסם 
   המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 
מועד ביצועו של  נכון ל מתוך המדד שפורסם לאחרונה    אם יתברר  דלקמן:שבו כהפרשי הצמדה יחו

לעומת המדד בגין    לההחדש עמדד  י הדש"( כ"המדד הח  -)להלן  כתב זה  י  על עפ" בפוכל תשלום  
יה   -להלן  )  15.01.22יום  בשפורסם    2021דצמבר    שחוד היסודי"(  והפרשי  סכום  ו  ו"המדד  הקרן 

 לק במדד היסודי.הקרן מחו המדד החדש בסכום הכפלתהצמדה סכום השווה ל
  

 ניתנת לביטול.  אינהובלתי תלויה ו תי חוזרבלת "י כתב זה הינה עפ התחייבותנו
   .להסבהאו  נו ניתן להעברה וגם/י ו זה אבותנהתחיי כתב

 
 ועד בכלל.   _______________ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום  

 
 

 ____________ בנק__          תאריך:_____________ 
 
 
 םשינויי, ללא השמטות וללא ות תוגש בנוסח דלעיל  ללא תוספותהערבשוב: ח
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 לחוזה  2נספח ז'

    עביצות רבוענוסח  
 
 

      לכבוד       ד לכבו
   עיריית ראש העין  החברה הכלכלית לראש העין בע"מ   –ל "חכ

 21שילה      11רח' העבודה 
 ראש העין      ראש העין 

 
 .נ., א.ג

 
בקש-על ____________________________ ת  פי  אקבלן"ה  -להלן  )ח.פ./ח.צ.  ערב "(  ם  ינו 
ל  ןכלפיכ   אתבז עד  כל סכום  שקלים    ________________)     ₪  ___________של  סך  לסילוק 

הקרן"(    -ן  )להל (  חדשים ס"סכום  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי    הקרן  כוםבתוספת 
ה  החבר  -ל  "שנחתם בין חכ חוזה  עם    בקשר"הפרשי הצמדה"( וזאת      -  מפורט להלן )להלןמדד כל

לביהכלכ   31/21  'סמ  שלה   מכרז מסגרת  ם בלביצוע פרויקט מסוי  ן הקבלןלית לראש העין בע"מ 
של  שוות  עבוד לביצוע   העין    בינוינות  שנתית    –בראש  ₪  7.856עד  )מסגרת    -)להלן    (מיליון 

 .  חוזהכל תנאי השלם ומלא, ע"י הקבלן של  מילוי  ולהבטחתה"( חוז "ה
או סכומים  ןלכלשלם  ת  בזאנו מתחייבים  א בתוספת הפרשי הצמדה    ןהקר  לסכוםעד    כל סכום 

עם   אלי הגעמיד  שתה  מב  ןכתדרישל  נו  בכתב,  להטילהראשונה  את    לי  לנמק  או  לבסס  עליכם 
תחילה    הכספים כאמור, או איזה מהם,ש את  ו לדרובתהליך כלשהו או באופן כלשהו, א  ןדרישתכ
ה דרךמשבתביעה    קבלן,מאת  בכל  או  כלפיכומבלאחרת,    פטית  לטעון  כלשהי טע  ןי  הגנה    נת 

 .  ןככלפיכלשהו וב שיכולה לעמוד למציע בקשר לחי
ביחד או מי מכןתא או    תויו רשאיתה   ן  לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת 

  ןתיכ שואחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרי  ת, שכלבמספר דרישו
 .  על הסך הכולל הנ"לעלה לא יוד ביחד או לח 

זה מדד    -דד"  "מ  בכתב  הבניהמשמעו  למבב  תשומות  הלשכה  רהמתפם  גוריניה  ידי  על  סם 
   טיסטיקה ולמחקר כלכלי.כזית לסטהמר

 
נכון למועד ביצועו של  דד שפורסם לאחרונה  תוך המאם יתברר מ  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

בגין    לה לעומת המדד"( כי המדד החדש עהחדש"המדד    -)להלן  כתב זה    "יכל תשלום בפועל עפ
היסודי"(  -  ןלהל)  15.01.22ביום    שפורסם  2021דצמבר    חודש והפרשי  הסכום  ו  ויה   "המדד  קרן 

 חולק במדד היסודי.הקרן מהצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום 
  

 נת לביטול. נית ינהאיה ולובלתי חוזרת ובלתי ת התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה 
   .וגם/או להסבה הותנו זה אינו ניתן להעברתב התחייבכ
 

 ועד בכלל.   _______________  םעד ליוקפה תשאר בתו ערבות זו 
 
 

 בנק______________           תאריך:_____________ 
 
 

 רבות תוגש בנוסח דלעיל  ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינוייםהעוב: חש
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 לחוזה  ח ח'ספנ

 לחוזה(  71סעיף  ור )על פיתב קבלה ושחרכ
 
 
 

 תאריך ________                                                             ד                         לכבו
 בע"מ  העין הכלכלית לראשהחברה   - ל"חכ

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ס לכל עבודהביח רורה ושחבלכתב ק                                            
 
 

הח"  ____________________אנו  )הקבלן(  מ,  ת  בזא  אשר/ת/יםמ_________________ 
אתלשקיב היום  מכם  ____   תי/נו  של  חדשים הסך  שקלים   ___________   

המה)_______________________ש" לסילוק  ח(  מכם  לי/נו  המגיעה  התמורה  יתרת  את  ווה 
ל  כל המגיע  של  וסופי  מכי/מלא  שביננו  שבצ  עבודה השל    הביצוע   ם תמורת נו  לחוזה  ענו בהתאם 

ע    31/21  ' מס  שלכם  מכרז  עפ"י   תשתית  של    ת שונות  בודולביצוע  העיבפיתוח  מסגרת    –  ןראש 
 (."החוזה"-)להלן  (מיליון ₪ 7.856עד  ) שנתית

 
מכל סוג שהוא    נותאו טע הנני/ו מצהיר/ה/ים בזאת, כי אין לי/נו ולא תהיינה לי/נו כל תביעות וגם/ 

  ם/או החוזה וג  גם/או מטעמכם וגם/או בהקשר עמכם בגיןאו כלפי כל הבא מכוחכם ווגם/   כלפיכם
 וך בחוזה ובנובע ממנו. כר יו וגם/או בכל התבעקבו

 
 

 ולראיה באו על החתום 
 
 

 ____________  שנת  ___________  לחודש ___________ _____   םהיו
 
 
 
 

                                                                                                               ___________ ________ 
 הקבלן       

 
 
 
 

 _______ __________   עד לחתימה : 
 

 _____________________ תאריך : 
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 לחוזה  ח ט'נספ
 ביחס לכל עבודה תעודת השלמה

 
 

 _______________ תאריך: __                                                                                 

  

 לכבוד 

....................... ....... 

 

 

 שלמה התעודת  הנדון:

 

סעיף   פי  שנחתם    56על  העבודה  לביצוע  העיןהחברה    -  ל" חכ  ביןלחוזה  לראש    בע"מ   הכלכלית 

" )להלן:  כמפקהחוזהלביניכם  סמכותי  ובתוקף  בזה,וזה,  החלפי    ח"(  מאשר  ה  הריני  עבודה,  כי 

הב__________________לביצוע  המתייחסת   בהתאםעיןראש  בוצעה    ,    31/21  'מסמכרז  ל  , 

בהתאוהושלמ  העבוד ה  את  שבדקתי  לאחר  רצוני,  ולשביעות  לחוזה  כאמורם  ולאחר    ה 

ני,  רצו ת  לשביעושהתחייבתם בפני, כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם  

 המצורפת. ור ברשימה כאמ

האיי במתן  אין  כי  בזה  לפגוובהר  כדי  לעיל  כאמור  באחריותכשור  בדק    םע  ואחריות  לתיקוני 

 פחיו, לתקופה הקבועה בהם.  ה ובנסכאמור בחוז

 

 

 

 

 
 _____________ ______  

המפקח              
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 לחוזה נספח י' 
 ביחס לכל עבודה תעודת סיום 

 
 
 

 . ......................: ....אל
 
 

מכוח  לביניכם    ע"מב  לראש העין  הכלכליתהחברה    -  ל" חכין  של החוזה שנחתם ב  58סעיף  על פי  
העיןהחברה    -  ל"כ חשל    31/21  מס'  רזמכ לראש  כי  מאשרים  אנו    בע"מ  הכלכלית    העבודה בזה 

ל  עבודו  מהוהושל   הבוצע  _________המתייחסת  כל  וכי  לחוזה  ובהתאם  הבדק  בההכרת  ן,  וך 
 לשביעות רצוננו המלאה. הן בהתאם לחוזה  ו אף  בוצע

 
 
 
 

 _____________ __________________ _ _________________________ __ 
 חתימה     תפקיד     שם       ריך תא      

 
 
 

____________ _  ______________________________________________ 
 תימה ח    תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 

_________ ____ __________________________________ ____________ 
 תימה ח    תפקיד     שם       ך תארי      

 
 
 

_____ ________ _________________________________________ _____ 
 חתימה     תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 
 
 

 ________________   ___________ _______ 
 ברה הח      אריך ת  
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 מ רה הכלכלית לראש העין בע"ל החב"חכ
   21/31מס' מכרז    מסמך ד'

 ש העין פיתוח תשתית  בראונות של צוע עבודות שיבבדבר 
 ון ש"ח מילי  7.856עד  מכרז מסגרת  

 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 בנושא בטיחות בבניה.ה והדרכה דה ועבר הסמכ תר העבוהקבלן בא עובד האחראי מטעם

o ודה. בעידי מאתר ה ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מי  -מפגעים מסוכנים 

o חמורים מפגעים . 

 גע מסירת ההודעה לקבלן.   השעות מר  24לקם מאתר העבודה במהלך מפגעים שנדרש לס

o  הצבת שילוט 

 י. ון ויזואלהשילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימ 

o .הצ.מ. 

מכני  יה   ציוד  הצי הנדסי  כל  ע"י  מאובזר  הניה  והאביזרים  כגון:וד  בטיחות,  -דרשים    פנסים,תסקיר 
 ר, מהבהבים וכו' וי נסיעה לאחמזמראות, זמ

o מפקח 

 העבודה. לפקח על  ג שהוסמך עי הרשות ללוות ונצי

o דרישות החוק . 

תקנות   בעבודה,  הבטיחות  פקודת   : נכללים  החוק  חובדרישות  אירגו הבניה,  בעבק  ופיקוח  ודה,  ן 
ת של  וח דרישות בטיהבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" ,    ן והבניה,ופקודתם, ותקנות, חוק התכנותקני

 תחבורה וכו'. יוד מכונות, תקנות משרד הציצרני 

o י ציוד מגן איש 

 מיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן. ציוד ה

והצווים    התקנות  –  1970ל  עבודה )נוסח חדש( תש"הבטיחות ברת לו פקודת  זה שמוכן מצהיר בהקבל .1
מוכרי וכן  פיה,  על  חוקי  שנתנו  לו  העוסקי מה ם  ו  םדינה  תקנות  בעבודה,  הבטיחות  בבטיחות  צווי 

הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע,  עזר של    בעבודה, חוקי
מופיעות  טיחות הנוספות שרי העבודה והוראות הבדתו ובהיתרישיונות עבוורטים בעבודה המפ תנאי ה 

 ות"(. חיהוראות הבט בהמשך הנספח )להלן ביחד "

מכיר את  הקבלן .2 הוא  כי  בזה  הבטיחות הספציפיות  מצהיר  שבו/הם  המתייחס   הוראות  ות לאתר/ים 
ו, וכן  הגיש את הצעתלפני ש  את הנושא  תבוצע העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד 

 .ראות בטיחות אלויש ביכולתו לקיים הו כי

, יתודרכו  אחר שיבוא בשמו או מטעמו  םשלו וכל אד  הנ, קבלני משהקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו .3
 ויכירו 

 וראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פיהן. את ה              

צו   נהל עבודה או ימנה מ   הקבלן   א. .4 )להלן "האחראחראי  ימצא בות מטעמו  אתר העבודה  אי"( אשר 
מן עבודה, יודיע  ן העבודה. אם לא ינוהל יו מ אי ירשם ביור חשמו של הא  בהעדרו ימלא את מקומו.

הל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית ראש העין בהעדר הקבלן יחולו  מינוי מנהקבלן על  
 ל האחראי. ה אוטומטית ענספח ז   ותיו עפ"יכל חוב 

יהיו   .ב והאחראי  כהקבלן  בלעדית  הכלכ אחראים  החברה  כלפי  הקבלן,  עובדי  הללית  לפי  ן  יעראש 
 לוי הוראות הבטיחות.ש העין וכלפי צד ג' על מיאועיריית ר
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 ד וכליםציו

הר  .5 כלי  מנופים,  זה  )ובכלל  הכלים  המכונות,  הציוד,  שכל  לכך  אחראי  יהיה  קולטיהקבלן  אויר    מה, 
שהואו העבוועובדיו    כיוצ"ב(  בזמן  בהם  תקישתמשו  במצב  יהיו  המגן  דה  אמצעי  בכל  מצוידים  ין 

 הבטיחות.   תם את הוראוותואמי

לבהק .6 מטעמו  מי  או  עובדיו  מתנייעים,לן,  כלים  על  ייסעו  למפ   א  שיהיו  פרט  בתנאי  וזאת  הכלי  עיל 
 ף.למפעיל ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוק

מנים בהפעלתם, בעלי  ידי עובדים המיוות והכלים יופעלו על  וד, המכונראי לכך שהצייהיה אחהקבלן   .7
 אות הבטיחות.רדרש עפ"י הונכ רים תקפים רישיונות והית

)כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי    הבטיחותילספק לעובדיו את כל הציוד  הקבלן ידאג   .8
 עים. ה שהם מבצם לסוג העבודת ובהתאות הבטיחומגן וכו'( הדרוש עפ"י הורא

  

 בלן.  קהיידית ע"י  יים למכונות פגום או בלוי יוחלף מואמצעי מגן טכנ ציוד מגן אישי .9

של ציוד כזה במצב תקין כל  לקיומו    יוד לעזרה ראשונה וכן ידאגידאג לספק למקום העבודה צ  הקבלן  .10
  הגיש שרותם המאפשרים לם נאותייהיו תנאיזמן שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך ש

 ה של תאונה. של עזרה ראשונה במקר

 ך העבודה מהל
ויעשה   .13 אחראי  יהיה  הדרוהקבלן  כל  על  שאת  הגנה  העין  לשם  ראש  עיריית  של  למנוע    הרכוש  וכדי 

 פגיעה בו.  

יגדרהק .14 ברורים    בלן  בשלטים  ויסמנן  החוק  לדרישות  בהתאם  מעקות  ויתקין  העבודה  אתר  את  
 ספח זה. בטיחות ונאם להוראות ההכל בהתתאימים, וומ

ריפה,  שולה לגרום ללע ו בעבודה שטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקכי הוא או מי מ  הקבלן מתחייב .15
חתוך או  ריתוך  אישור  כגון  קיבלו  אם  אלא  לכ  בחום,  העין  בכתב  ראש  עיריית  של  מוסמך  מנציג  ך 

 . ת התפשטות אשת למניעעי הזהירו לביצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצ

וניתן לקבלן           י  במקרה  מתאימים,    שלי כיבוי אצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכ אישור כאמור, 
 כיבוי      ףמט

לפי הת צמו           וגלגלון מים פרוס  לא ישתמש במתקן או  נאים המפד  ורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן 
 בציוד    

 ם. ים אחריי אש לצרכ לכיבו           

מתח .16 הוהקבלן  כי  יחבייב  לא  מטעמו  מי  או  צ א  החשמל  לרשת  לנקודות  רו  אלא  כלשהו,  חשמלי  יוד 
ציוד    תקין או  וכן לא ישתמשו בציוד שאינו סמך של עיריית ראש העין.  וידי נציג מ  ל עור שאושרו  חיב

 האסור או שאינו בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.  

 מכים עפ"י חוק החשמל.רשים ומוסי חשמלאים מווצעו ע"' חשמל יבעבודות לתיקון מער .17

יקיון באתר העבודה,  נעל הסדר וה   ורמטעמו ישמ  זאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא הקבלן מתחייב ב .18
ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י    ך העבודהאת הפסולת והגרוטאות במהל   יסלקו

ין,  ייכים לעיריית ראש העחומרים השמשו באריזות  לא ישת  ות בנדון,הוראות החוק והתקנות הקיימ
ר ע"י נציג של עיריית  שק במקום שאור  יפרקו רכב  שלא במגרשי החנייה המיועדים לכך,  לא יחנו רכב

 יון הרכב לאחר סיום פריקתו. יחנה בחנ העין ובתנאי שהרכב הפורק  ראש

 לשהן. הוראות חוק כ ך עפ"י אסורים לכהקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות ה .19

  ך ממנציג מוס  דה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתבהגישה לאתר העבולן לא יחסום את דרכי  הקב .20
עיריית   יבטיח  רשל  מקרה  בכל  העין.  לאש  גישה מתאימות  דרכי  בטחוהקבלן  הציוד  רכב  ולנקודת  ן 
 לכיבוי אש. 

הרשות   .21 של  אחר  נציג  או  עבודה  מפקח  של  סיור  העבובעת  וברג באתר  מפגדה  שהתגלו  מהסוג ע    עים 
סולק  מכמפגע יחשב  ק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע הם" על הקבלן לסל"מסוכנים" או "חמורי

את המפגע. האישור    דרש לסלקמטעם הרשות שאיתר דיווח ו  אישור המפקח או נציג אחר  ררק לאח
 לסילוק המפגע ינתן בכתב. 
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  טיחות, עפ"י החוק ועל הוראות הבהצעדים עפ"י  יגו את  בלן או נצבמקרה של תאונת עבודה ינקוט הק .22
 זה:   הנסיבות, ובכלל

 ם יש צורך בכך. א לבית חולים  ורום להעברתיגיש עזרה ראשונה לנפגע ויג  .א
ללא .ב עיריית  יודיע  מוסמך  לנציג  העי  דיחוי  בהתאם  ראש  אחרים  ולגורמים  העבודה  למשרד  ן, 

 לאמור בהוראות הבטיחות. 

תא  .ג של  קטלני במקרה  המחייונה  למשת  דיווח  יודיבת  ישאטרה,  למשטרה,  מידיית  את  ע  יר 
 ה. יתיה והנחיותואג עפ"י הורוהכלים במקומם עד בוא המשטרה וינההמכונות   

של החברה הכלכלית .23 ו/או המפקח מטעל  נציג  העין  יהיהראש  של    מה,  ביומן העבודה  להוסיף  רשאי 
ש ולתבוע  בטיחות  בנושא  הסתייגות  הערות  של הקבלן  ונקיאמצעי    יפורים  צעדים  הבטיחות  טת 

 יקויים.הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הל   מקרה כזה מתחייבמתאימים מצד הקבלן. ב

ה  גינצ .24 החברה  המפללכלית  כ של  ו/או  העין  להפסיק ראש  רשאי  יהיה  מטעמה  עבוד  קח  של  את  תו 
מש  לן שמשתזרים שהקבהקבלן אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האבי

אינן   אובהם  כל  תקינים  עמידה  אי  ישנה  הבטכי  בהוראות  מי  שהי  או  שהקבלן,  במקרה  או  יחות, 
  צד שלישיוש עיריית ראש העין או של  כנות חיי אדם או שלמות רכס"י שיטות המפע מו, יעבדו  מטע

 כלשהו. 

נו תמורה  ללא  המצב  לתיקון  דיחוי  ללא  לפעול  הקבלן  מתחייב  כזה  הפסקבמקרה  עבודהספת.    ת 
ראש  ללפצות את החברה הכלכלית    , והקבלן מתחייבלן בקבלת פיצוי כלשהוכה את הקב כאמור לא תז

 טיחות או מהעיכוב בעבודה. תוצאה מהחריגה מהוראות הבכק שיגרם לה  זנן בגין כל  העי

כל     ראש העין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו שלל החברה הכלכלית    נציג של .25
האדם   הקמצוות  של  יעובדים  שלא  הבטיחבלן  הוראות  לפי  הוראופעל  לפי  או  או  ות  זה,  נספח  ת 

 . ןית ראש העיההסדר המקובל בעירי

ח .26 הקבלן  בור  לעל  תעלות,  להשאיר  ללאאיסור  וכו'  שוחות  פתחים,  י  ות,  בשילוט  גידור  ומשולט  ציב 
 ברור בכל תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

  לקבל הרשאה מטעם או מנהל העבודה שלו    ייב הקבלןשמות להלן, ח ולות הרביצוע הפע לפני תחילת   .27
 ה המפקח מטעמ ו אאש העין ו/נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  ר

 כניסה למתקני העירייה.  .א
 וך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה.  חום בריתדלקת אש וריתוכים: עבודה בה .ב
 חפירת בורות ותעלות.  .ג
 . מדרגות וגגותרצפות, ת מעקות, פתיח .ד

 ווי מים. סגירת ק  .ה

 ועבודות בגובה.  עבודות הרמה . ו

 עבודות הריסה.  .ז

 פרוק צנרת.  .ח

 וכנת)נפיצה(. לול להילכד בו באווירה מסעסגור( שאדם ) במקום מוקףעבודה  .ט

צ .28 ציוד  תחיהפעלת  המופיע  .מ.ה  עפ"י  הכלים  תקינות  על  מתאימים  אישורים  להציג  הקבלן  את  יב 
 בהגדרות  

  שונות

ילות ובסיומן בהתאם     עבודה בשעות הפע למניעת כניסה לאתר ה רה ואבטחהג לאמצעי שמיבלן ידאהק .29
 סמך לכך . ומיג הרשות הלדרישות נצ

כל אחד בתחומו   ידיעת העובדים, יובאו ל לכך שתוכן הוראות נוהל זה בלן, אחראי הצוות, אחראיםקה .30
 כמפורט בנוהל.
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 ע"מ החברה הכלכלית לראש העין ב

   31/21מס' מכרז 
   ת  בראש העין פיתוח תשתישונות של  עבודותוע ר ביצבדב

 מיליון ש"ח   7.856עד מכרז מסגרת 
 

 מסמך ה' 
 לחוזה( 51המשך לסעיף  ) )קנסות( לעבודות פיתוח  פיצוי מוסכם תלבט

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות המוסכם ₪. 

1.  
יבורי שלא  של צריכת מים ממקור צ כל מקרהבגין 

אות  בהתאם להור הקבלן ו/ או  מים ע"שבאמצעות מד 
 החברה. 

 נה במשטרה ט לתלופר 10,000

2.  
לית,  ז ונמוצקה או  של שפיכת פסולת,  כל מקרהבגין 

  שרד להגנתט לתלונה למפר 10,000 ר שפיכה מורשה. שלא באת
 הסביבה. 

3.  
שבין המועד שנקבע לתחילת   כל יום או חלק ממנובגין 

ין  חברה לבמפקח מטעם ה מהוראות ה   ביצוע הוראה
 ועל. ת ביצועה בפ מועד תחיל

1,000 
ני עצמו או בצרוף ומד בפסעיף זה ע

דעת   לאירוע אחר, בהתאם לשיקול
 לבד.ב ההחבר

4.  
לסיום   המועד שנקבעשבין  כל יום או חלק ממנובגין 

צוע הוראה מהוראות המפקח מטעם החברה לבין  בי
 מועד סיומה ביצועה בפועל. 

1,000 
צרוף מו או בומד בפני עצסעיף זה ע

לשיקול דעת  אחר, בהתאם לאירוע 
 ד.החברה בלב 

5.  
  תחילתשבין המועד שנקבע ל  כל יום או חלק ממנוגין ב

ולה   העבודה / פע  תחילתן מועד פעולה  לבי  /  הדעבו
 . למעשה

1,000 

הקבלן את  ביצוע    התחיללא  אם
עבודה / פעולה  במועד שנקבע 

אוחר יותר במועד מבחוזה, או 
 ברה. שסוכם עם הח

6.  

קבע  שבין המועד הסופי שנ או חלק ממנוכל יום  בגין
פעולה   /יום עבודה / פעולה  לבין מועד סיום העבודה  לס

 . שהעמל
 

5,000 
ע  ם לא סיים הקבלן את  ביצוא

עד שנקבע עולה  במועבודה / פ
 . בחוזה, או עד גמר הארכה לסיומה

7.  
הבטיחות  ה מהוראות של אי קיום הורא כל מקרהבגין 
 4ו/או    3פים + סעי 10,000 סוגה.   פעולה  לפי יצוע עבודה /ות על ב החל

8.  
לפי  ש ןולה  באופשל ביצוע עבודה / פע  כל מקרהבגין 

ר ו/או לשלום הציבוח מהווה סכנה דעת המפק 
 .דיםהעוב

 4ו/או    3+ סעיפים  10,000

9.  
  של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי כל מקרהבגין 

כוש  ו/או שלמות רלשלום  מהווה סכנה  דעת המפקח
 .ו/או פרטיציבורי 

 4ו/או    3עיפים + ס 5,000

10.  
שלפי כל   ןפ פעולה באושל ביצוע עבודה /  כל מקרהבגין 
הסביבה  יעה באיכות פגו/או לדעת המפקח מהווה דין 

 .או יוצר מפגע סביבתיו/
 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

11.  
תר העבודה,  ק פסולת מאשל אי סילו כל מקרהבגין 

מכי ההתקשרות  ה כנדרש במסאו לאחר סיומבמהלכה 
 מפקח. ראות הו/או הו

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

12.  
מפגע או נזק   ווח מיידי עליד  של אי קרהכל מבגין 

לה  לרכוש ציבורי  ודה / פעום במהלך העב שנוצר / נגר
 ו/או פרטי. 

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

13.  
נגרם    שנוצר /פגע או נזק אי תיקון משל   כל מקרהבגין 

י,  או פרט ולה  לרכוש ציבורי ו/העבודה / פע במהלך 
 בהתאם להוראות החוזה / המפקח. 

 4ו  א/ו  3סעיפים +  10,000

14.  
בתאום  פעולה  שלא של ביצוע עבודה /  ל מקרהכ בגין 
כל הגורמים עמם מתחייב תאום לפי כל דין ו/או  עם 

 קח. מסמכי המכרז ו/או הוראות המפ
 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

15.  
בשעות  עבודה / פעולה  שלא  של ביצוע  רהכל מקבגין 

קי  העבודה המאושרות או בניגוד להוראות חוק מחו
 ין יריית ראש העע  להעזר ש

 4+  3+ סעיף  5,000
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הפיצוי  אירוע מס.
 הערות המוסכם ₪. 

16.  
ת אתר עבודה, לאחר יום  של השאר הכל מקרבגין 

עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה  
 הציבור.  סכנה לשלום

 4+  3סעיף +  10,000

17.  
ר יום  ה, לאחשל השארת אתר עבוד רהכל מקבגין 

  הו והמפקח מה  עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת
 או פרטי. /ו/או שלמות רכוש ציבורי וסכנה לשלום 

 4+  3יף + סע 5,000

18.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד לכך בחוזה /  

 4+  3סעיף  + 5,000 מפקח מראש. / אישור ה  הוראות המפקח

19.  
ך בחוזה /  ועד לכ של התארגנות בשטח המי בכל מקרה 

שלא לפי   הוראות המפקח / אישור המפקח מראש
 מפקח. אות החוזה / רוה

 4+  3+ סעיף  5,000
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 ת לראש העין בע"מ רה הכלכליהחב

   31/21מס' מכרז 
 אש העין   תשתית  בר  בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח

 יון ש"ח מיל  7.856עד רת סגממכרז 
 ע טיולים קודם הביצוטופס 

     
 תאריך:___________                      

 
 

 א"( עירוניות )להלן: "שלב שור מחלקות  יא)טיולים(   טופס
 

  
 _____ _________זה מס': חו         מהות העבודה המתוכננת:____________________                  

 
 ________________________________________________________ כתובת אתר העבודה:

 
 _____ ___המפקח: _____________________  שם _________________שם הקבלן _______

 
 

במחלקות  אתר ובנוסף לפני כל תחילת עבודה ,על הקבלן לבצע תיאום מערכות עירוניות עם המחזיק ב .1
 הבאות: 

 
 חותמת חתימה/  הערות  מחלקה  אריך ת

 דני לוי – תאורה  
 03-9007307טל: 
       03-9007364 

  

 כהן לחנן א –גינון ונוף  
 03-9007240טל: 

  

 יריב חרזי  –חזוקה ת 
 054-4940423 יד:ני

 03-9007364טל:    

  

 -תתשתיומנהל מחלקת  
 03-9007260טל:    

 03-9008813: פקס

  

 ב ציון יניב אוה -רשות חניהמנהל  
 03-9012628טל: 
 2627901-03: פקס

  

     
 ון ובניה ועדה מקומית לתכנ

דס האחראי  נאישור הועדה לחתימת מה
 יתר ג הבקשה להע" יצועבל
 

  

 תאגיד המים וביוב עין אפק   
 ו/או אלי כהן  מרק
 7151150-073טל:

  

 
 
 

וב  בע"מ". רח יוב עיריית ראש העין " עין אפק  מים, וביוב מתאגיד מים ובת אישור על מערכו   יש לקבל .2

 .7151150-073אש העין, טלפון : ר  2בית יד יצחק קומה   11/1ה העבוד

 .לחכ"לם עותק ע  בלן באתר בידי הק ראישור יישא ה .3

ם הבאים: ניוקד עירוני טלפורלוונטית וממובהר בזאת כי כל פגיעה במערכת עירונית יש לדווח למחלקה ה .4

9007382-03 . 

 . חריות הקבלןתהיה בא ת עירונית ומת לב הקבלן כי כל פגיעה במערכלתש .5

ע"פ כל   כמתחייב   בלים וכו'חשמל, כ ,משטרה, בזק ותו לקבל אישור מהרשויות הבאות:על הקבלן ובאחרי  .6

 . דין
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
   31/21מס' מכרז 

 תוח תשתית  בראש העין   פי  ע עבודות שונות שלבדבר ביצו
 ון ש"ח מילי  7.856עד ז מסגרת מכר

 

 )להלן: "שלב ב"( ר לגמר העבודה  ים( אישוטופס )טיול
 

  
 ______________ מס'                                         ______________________ :מהות העבודה

 
 _________________________________________העבודה: _______ תובת/שם  אתרכ
 

 _____________המפקח: ______ ______שם__________________שם הקבלן _______
 
 

ונם המלאה  מר העבודה לשביעות רצ מ לג"רשור האת אי  במקביל להגשת חן סופי יש לקבל .1
 .  צוע עבודה זווזאת כחלק מתנאי להנפקת תעודת השלמה לבי 

 
 חתימה/ חותמת  ות הער מחלקה  תאריך 

 דני לוי  –תאורה  
 03-9007307טל: 
       03-9007364 

  

 אלחנן כהן  –ון ונוף גינ 
 03-9007240: טל

  

 יריב חרזי   –תחזוקה  
 054-4940423נייד: 

 03-9007364 :   לט

  

 ןיניב אוהב ציו-רשות חניה  מנהל 
 03-9012627טל: 
 9012627-03פקס 

  

  
 ני דורשמשון  -א.שפע 

 אזור התארגנות 
י מטעם אגף  ו/או מ   0544940218נייד: 

 שפע

  

  
 מפקח
 שם :

  

 חכ"ל  -דס מהנ 
 חיים מתנה שם:

  

 מהנדס העיר  
 משה לורברבום נג' אי
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 ש העין בע"מ אית לרל כהכל  החברה
   31/21ס' ממכרז 

 עין   תית  בראש הבדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תש 
 מיליון ש"ח   7.856עד מסגרת מכרז 

 
 ת פיתוח דו נת תיק מסירה עבובלת עבודות פיתוח , מערכות תת קרקעיות, הכ ק

 
 

מס'   כמות  קה סוג הבדי סוג העבודה  מס'
 בדיקות 

  י ילומ ת עפר עבודו 1
 מבוקר 

 

דירוג, מיון  במעבדה כולל  100%צפיפות 
 ואינדקס פלסטיות 

1 1 

 1 מ"ק  300 נקודות למדגם  3-פיפות באתרצ
במעבדה כולל דירוג, מיון   100%צפיפות  צורת דרך 

 ת ואינדקס פלסטיו 
1 1 

 1 מ"ר  500 נקודות למדגם 3 –אתר ב  צפיפות 
 1 1 רקע קיועץ    אישור מתכנן, יריעות, רשתות  2
כל שיכבה   מצעים   3

 בנפרד 
במעבדה כולל דירוג, מיון   100%פות צפי

 ת דקס פלסטיו ואינ 
1 1 

מ"ר   1500 ודות למדגםנק 3 –צפיפות באתר 
  300או 

 מ"ק 

1 

, מיון  וג במעבדה כולל דיר 100%צפיפות   תשתיות אג"מ  4
 אינדקס פלסטיות ו

1 1 

 1 ר "מ 1500 נקודות למדגם 3 –יפות באתר צפ
שכבה   ט לאספ 5

מקשרת  
שכבה  
 נושאת 

   רש"ל הרכב תערובת ותכניותיה: מ
 2 טון  350 לת ביטומן תכו

 2 טון  350 יציבות 
 2 טון  350 דירוג 

 2 טון  350 צפיפות במעבדה 
 ליבות  4 טון  350 ה אספלטכבת שדה ועובי כל שצפיפו

  10ד ע שונות  ת יקוצרות וי בטונים בקירות/גד קירות/גדר בטונים 6
 מ"ק 

 1בדיקה  מ"ק  40

  לפי תקן  בדיקת אדמת ג  אדמת גן  עבודות גינות  7
     כללי  8
   1מערך בדיקות מס'   ריכוז בדיקות  8

 

 תוכניות לאחר ביצוע 
 לטנים גובה מכסים וקו  .R, Lציר ל מדידה  וליות לאחר ביצוע כשלושה העתקים לתוכנ -
 CD  על גבי PLT ,DWGקבצים  -
 תכניות לאחר ביצוע.  לעמתכנן הור  שאי -

 ות תת קרקעיות מערכ
 

 מערכת ניקוז
 ם שטיפת קווי -
 CDום כולל  דו"ח ציל -
   CDל כניות לאחר ביצוע כולשלושה העותקים לתו -
 . אישור המתכנן על תוכניות לאחר ביצוע -

 
 מערכת תאורה 

  מוסמך ור בודק  ישא -
 CDניות לאחר ביצוע כולל שלושה העותקים לתוכ -

 
 קיה שנון והגי

 CDע שרוולי השקיה כולל  ותקים לתוכניות לאחר ביצועהשלושה  -
 

 עירונימערכת תקשורת  
      CDוע כולל שה העותקים לתוכניות לאחר ביצשלו -

 
 

 
 

______________     _______________  
   קח חתימת המפ           הקבלן  חתימת                         
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 1טופס 

 
 

 רה פרוטוקול מסי
 רשים מהקבלן דנונים הק התי דוח

 
 

ש העין באמצעות החברה  עיריית רא 
 . ן בע"מ הכלכלית לראש העי

  חוזה מס' 
  31/21מס' 

 ום מי
 

 
 שם המזמין 

 
 שם העבודה 

 
 

 בהשתתפות: שבנדון   דה _________  לעבו בתאריך ________ נערך סיור מסירה מס'   .1

 
 _____________________ת המזמינה _________________נציג הרשו .א

 
 _______________________________ציג הפיקוח: ____________נ .ב

 
 

 ____________________לן: ________________________נציג הקב . ג

 
 המפורטים מטה: ליקויים ל ביעות רצוננו פרטר הסיור מצאנו כי העבודה בוצעה והושלמה לשלאח .2

 
 ______________________________________________________ .א

 ______________________________________________________ .ב

 ______________________________________________________ . ג

 ______________________________________________________ .ד

 ______________________________________________________ .ה

 ______________________________________________________ .ו

 ______________________________________________________ .ז

 ______________________________________________________ .ח

 
 

 הערות:  .3

 
 .. ............ ............................................... ............................................... .א

 ..... ...................................... ................................................................. .ב

 
 . ליקויים הנ"ל עד תאריך ..................על הקבלן לתקן את ה .4

 
 . .......... ............... בשעה ......בודה יערך בתאריך....ית על העופ סיור למסירה ס .5

 
 
 

______________             _______________ __________________ 
 חתימת הרשות המזמינה   ח חתימת המפק      ת הקבלן חתימ 
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   2טופס               
 

 
 ודת השלמה תע

 בדקו ואושרו ע"י המפקח( שנ בלן לאחרו מהק )אישור על ביצוע התיקונים שנדרש
 
 

  מצעות החברהית ראש העין באעירי 
 . העין בע"מ  שאהכלכלית לר

מס'  חוזה 
 מיום  31/21

 
 שם המזמין 

 
 בודה שם הע

 
 
 
 

 ונים _____________  ביצע את כל התיק מאשר  שהקבלן ______________  החתום מטה אני 
 
 

 המלאה. ננויעות רצו_ לשבשנדרשו במסירה מתאריך  ___________
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 ______          _______                                      _______________________ 
   חתימת המפקח                                    ך תארי 
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 3טופס             
 

   131/2 מס'תקופת הבדק לחוזה 
 

ברה  ראש העין באמצעות הח ייתעיר 
 . אש העין בע"מ הכלכלית לר

 31/21 ' סמ חוזה 
 ם: וימ

 
 שם המזמין 

 
 שם העבודה 

 
פת "הבדק" שים, הובהר והוסכם שאין בקביעת תקוחוד  12ושה  קופת הבדק פירמוסכם בזה כי בת .1

 מכל אחריות או חבות על פי כל דין.כאמור כדי לפטור את הקבלן 

 
וזה למשך חה ו כל הוראות החוזה ונספחהבדק יחולדרש בו תיקון בתקופת ה שנשל העבודחלק על כל  .2

 ן.נוספת ממועד השלמת התיקו הנש

 
העבודה ובנספח קונים כמפורט בתנאים הכללים ביצוע בלן את התיהבדק יבצע הק במהלך כל תקופת .3

מתארי סביר  זמן  תוך  הביצזה  דרכי  לתוכנית  ובהתאם  העירייה  הודעת  לך  וללוע  זשיטה  מנים וח 
מאחריותו לטיב הביצוע .    ןור את הקבלטפיהמפקח לפי סעיף זה  לא    קח. אישורשיאושרו ע"י המפ

לאישול הקבלן  הגיש  ולא  המפקח  של  דרישתו  ר  יקבפי  זמנים,  ולוח  השיטה  התוכנית,  אותן  את  ע 
 המפקח על חשבון הקבלן. 

 
ים לקבלן לבצע את התיקונרות  רשאי להופקח  לגרוע מהוראות החוזה ונספח זה מובהר כי הממבלי   .4

אחרו  בתיאום עבודות  עם  הה  תובשילוב  הוראות המפקחבקמבוצעות.  לפי  יפעל  כל   לן  לו  יהיו  ולא 
 לפי העירייה בעניין זה. ו דרישות כיעות, טענות אתב

 
א הפסקה. פרט לתיקונים דחופים לפי דרישת לן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללמשהחל הקב .5

 לות. דה בשעות העבודה הרגי העבו, תבוצע מפקחה

 
בבית ספר הקיים או  נוחות למשתכנים, ללומדים    יהפרעות וא  תמילן ימנע במידת האפשר מגרהקב .6

ים שלישיים לרבות עובדיו. אחרי  ולות הנדרשות לשמירה על בטחון הצדדוט בכל הפעלעירייה, וינק
האת  השלמת מצב  את  לקדמותו  הקבלן  יחזיר  ושהתיקונים  המקומר  באר  בוצעו  ות  דרכם  או  הם 

 נים. וקמביצוע התי ןישנפגעו במישרין או בעקיפקונים או התי

 
לעניין בדק ותיקונים לפי החוזה ייבויותיו  לאי מילוי התחכל טענה , כצידוק    לא תתקבל מצד הקבלן .7

ן מן  הקבלשעשתה העירייה עצמה בעבודות, אלא אם ביקש  י נספח זה, בדבר תיקונים או שינויים  ולפ
 מתותה.השתכנע באבדוק טענה זו והמפקח קח להמפ

 
ימלא הקבלן א .8 לפי  ויהתחייבויות  רחלא  ותיקונים  זה   לעניין בדק  נספח  ולפי  ה  , תהיה העיריי חוזה 

וישלם לא   לן והקבלן ישפה את העירייה שיפוי מלאצע את תיקון הליקויים על חשבון הקב רשאית לב
 עו"ד, אם יהיו כאלה.רחת ת ושכר טפטיואת כל ההוצאות, לרבות הוצאות מש

 
 של שבעה ימים לפחות.  בתמוקדמת בכ תרותקבע מועד לשן ביצוע ביקהעירייה  .9

 
תחשב עם  יר מיום שנסתיימה הביקורת הנ"ל ובהתוך זמן סבוני הליקויים  בלן יבצע את כל תיקהק .10

 . עונות השנה

 ________ ____ק _____________       תאריך סיום הבדק __תאריך תחילת הבד .11

 
 

_____________    _____________ ___   _________________               ______________________ 
 חתימת הרשות המזמינה        ת המפקח חתימ       חתימת הקבלן         תאריך           
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 4פס טו 
 

 
 
 

 תאריך _________  

 םתעודת סיו
 )בתום תקופת הבדק(  

   31/21' מסרור מכרז ה ושחרייכתב קבלה ע"י העי
 ד לכבו

 ____________________ 
 

____________________  
 

 א.נ.,

 
החברה  באמצעות  עיריית ראש העין 

 . בע"מ   לראש העין הכלכלית 

חוזה מס'  
 מיום  31/21

 
 שם המזמין 

 
 עבודה שם ה

 
 

ה,  חוזכמפקח לפי ה  כותיף סמ(  ובתוק"החוזה"  –)להלן    31/21מס'  רת  בהתאם לביצוע העבודה שבחוזה המסג

ו בי מאשר בזה כי העהרינ וכי כה   מסרה לרשות נודה בוצעה, הושלמה    ל עבודות הבדקמזמינה בהתאם לחוזה 

 בהן בוצעו אף הן לשביעות רצוני המלאה.   וכל הכרוך

 ת מהחוזה ואשר מטבע הדברים  נמשכות גםסיום זו אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבותו הנובע מסירת תעודת 

 ן תעודה זו.  ר מתלאח

___________________________________________________________ 
 ימה חת     מפקח     שם        תאריך       

 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה   מהנדס/מנה"פ חכ"ל    שם        תאריך       

 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה    "ל כמנכ"ל ח      שם        תאריך       

 
 

___________________________________________________________ 
 חתימה      מהנדס העיר      שם        תאריך       

 
 

 העתק: 
 תיק פרויקט 
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  5ס טופ
 
 
 

  31/21ס' מהצהרה על חיסול תביעות חוזה 
 ראש העין בע"מ לית ל לכהחברה הכ

   31/21מס' ז רמכ
 ן   בראש העי   של פיתוח תשתית תבודות שונוע בדבר ביצוע 

 מיליון ש"ח   7.856עד ת מכרז מסגר
 

 תאריך ________________                   לכבוד 
______________ 

 
______________ 

 
 

 הנדון: הצהרה על חיסול תביעות 

     1/213מס' חוזה 
 

הכלכלית    וביום  :   ילהוא החברה  ידי  על  מאתנו  הוזמן  בל_________  העין  ת  "הרשו )להלן:    מ" עראש 

 (.: "החוזה")להלן בראש העין .( במסגרת המכרז שבנדון, בוצעו עבודות  "המזמינה
 

 סופי בגין העבודה האמורה.  וביום ___________ הגשנו לכם חשבון :  והואיל
 
 

 כדלקמן:  תתחייבים בזאומ  יםמאשר, לפיכך אנו מצהירים
 
 

אליו ותמ  ואורת החוזה  מהסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים ת .1 לפי  חורת כל הת בקשר  ייבויותינו 
 ופי מיום ____________   ועל פי המכרז הינו הסכום בחשבון הס

 
 כולל מע"מ(  )להלן: "התמורה הסופית".(שהינו בסך כולל של _______________ )

 
לתמ .2 הסורפרט  ולאית  ופה  לנו  מ   אין  מכל  דרישות  או  טענות  תביעות,  כל  לנו  שהויתהיינה  וסוג    א ן 

כלכ ו/או  הבאים  לפיכם  הכרוך מפי  בחוזהו/או  הקשרו  עניין  בכל  מטעמכם,  או  הנובע    כוחכם  ו/או 
כל תביעה, טענה או דרישה כאמור בין שהיא   ממנו והכל במישרין או בעקיפין, אנו מוותרים בזה על

 לפינו.כלנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכן מכל חבות כלשהי  בין שתיוודעם ויונו כל  ידועה
 
כד  ב   ןאי .3 לעיל  מחואמור  בד ב לגרוע  אחריות,  בעניין  החוזה  לפי  עלינו  המוטלת  כלשהי  ותיקון  ה  ק 

 פגמים וליקוים. 
 
 יחיד משמע.אף לשון  –כל האמור לעיל בלשון רבים  .4
 
 
 
 

 :ולהלן באתי על החתום
 
 
 

 
 

______________    _      ___    ___________    __________    _____________ __ 
 חותמת                       חתימה                ח"פ   /מס': ת"ז       ן שם הקבל
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  6טופס 
 

 
 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
   31/21מס' מכרז 

    ראש העיןתשתית  בוח בדבר ביצוע עבודות שונות של פית
 "ח ש מיליון  7.856עד מסגרת כרז מ

 ים( ב יחויויים המנ)בשי לת עבודהחנוסח צו הת
 
 

 ....... תאריך:............
 00000-צו

 לכבוד 
 נמסר ביד לידי:__________      .................................      .......

     .....ת"ז/ח.פ. ...........................
 _____________ יך:__רתאב        
    
  מתחתי        

 :___________ המקבל
 ., א.נ

 ..... ....... בראש העין מכרז .................................וע ון: ביצדהנ
 

 צו התחלת עבודה
 

יש      .כרז מס' ......... מ  ................................... בראש העיןלביצוע    000000מס'  בהתאם להצעת המציע   .1
ה  תחיללה העבודות  במידבביצוע  כולל  י  נ"ל  ביצוען  את  הולסיים  ומסירה  הי   תג,השארגנות  תזמן  תרים,  

 ......... .......עירייה הכל עד לתאריך :  סופית ל
של מנכ"ל החברה, כתנאי לביצוע    מראש ובכתב  מחייבת אישור  מובהר בזאת כי כל עבודה נוספת/חריגה, .2

 .לתשלוםי וכתנא

 .  (מע"מ  %17 )כולל₪ ............. ....של  תייחס למסגרת תקציבית ודה מ בהעצו התחלת  .3
הוצבי   המשך .4 אע  מבנים  במסגרת  זו  עבודות  תקציבית  למסגרת  מעבר  זה  התחלת  מלו  לצו  הגדלה  חייבת 

ממבנה    יבבנפרד, כפי שהובהר לא ניתן לנייד תקצפרויקט   העבודה חתום ומאושר ע"י המנכ"ל לכל מבנה  
 אחד לאחר. 

 .םתנה בכיסוי תקציבי מתאימו החוזה,  רת מרכיבי העבודה עפ"יוע יתצבי .5
ן לא תהא כל טענה מכל סוג  ' עפ"י התוכניות הזמניות, ולקבלחיות המפקח בביצוע העב הנ  י"עפ  לן יפעל בהק .6

 , בגין שינויים במהלך העבודה, כולל עדכון תוכניות לביצוע. 
 000000000000 נייד:........................המפקח על העבודה הינו  .7
תקנות  ביצוע העבודה בהתאם ל  בעת   םושי חות הדר יי הבטבלעדי לנקיטת  כל אמצע  פן ראים באוהנכם אח .8

חדש(   )נוסח  המכרז     1970  –הבטיחות  במסמכי  הקבועים  אחרים  וצווים  הוראות  לתקנות,  בהתאם  ו/או 
 כל  דין.   פיושאינם קבועים במסמכי המכרז והמחוייבים על 

 ידי. ולהעבירו לידי החכ"ל במה תר העבוד ני ביצוע העבודה את הא רט לפסב יש לתעד  .9
 צלחה בביצוע הפרויקט. ם ה כלים נו מאחלא .10

         
 בכבוד רב, 

      
 יאיר אברהם עו"ד         
 מנכ"ל            

 
 
 

 ראש העיר -  מר שלום בן משה  העתק: 
 עירייהמנכ"ל ה  -  אילן הררימר  
 נדס העירמה - ם בובררושה לממר  
 מהנדס חכ"ל  -  ים מתנהמר חי 

 חכ"ל  םמנהלת כספי - וישעיהמית כר 'גב
 פיקוח  -  ............ ..... 
 עוזרת מהנדס  -  טר ב' עופרה עג 


