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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

   32/21מס' מכרז 
 

מכרז מסגרת   –בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין 
 מיליון ש"ח 15.724עד 

 
 

   משתתפיםת כלליות להוראותנאי המכרז ו –מסמך א' 
 

 לוחות מועדים ונתונים
 
 
 

 

0001:שעה: 30/12/2021ביום:  ים  )רשות( מפגש  מציע  / רמועד סיו 

 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 עהשולא יאוחר מה 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:     3-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 +    יםימועדי תשלום חשבונות חלק  

 חודשיים  : 

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

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

  לפי התנאים כמפורט להלן.הכל , "(המסגרת ז מכר" או "זרכהמ"

 

 ועיקרי ההתקשרות  נשוא המכרז

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

פ של  שונות  תשתיעבודות  הע   ת  יתוח  ₪  15.724של  כולל    וםסכ לעד    יןבראש    כולל   לא)  מיליון 

 .המסגרת  בהתאם לתנאי מכרז ,"(העבודות"  –)להלן מ( מע"

הצעות הטובות ביותר במכרז  הבתור    עד חמש הצעותבחור  כוונת החברה ל, בלתנאי המכרזכפוף  ב .2

)להלן:  ובעלי  לזוכים במכרז  "   "הזוכים"הן ייחשבו  ייעם הזו(.  "הזוכים  סתמכאו    חוזה  חתםכים 

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

כולן או חלקן,  בזכייה במכרז כדי להבטיח למי מן הזוכים ביצוע בפועל של העבודות,    ןיא יודגש כי   .3

הז במאגר  להיכלל  הזכות  פנייה  החובה  ווכים  כי אם את  בכל  זה,  )למעט  להשתתף, מכוח מעמד 

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

  באותה עת   "(העיריה "   :ת ראש העין )להלן, שביצוען יידרש לחברה ו/או לעירייתוות מסויימ דועב

  ייה לזוכים פנהליכי ה בנוגע ל   להלןבכפוף לתנאים ד(,  ", לפי הענייןיותהפני "או    "הפנייה)להלן: "

   סמך זה. כאמור במ

( לכל  מ"מע  כולל  לא)  ₪ליון  מי  15.724עד  של    בהיקף כספיעבודות  ל תתייחסנה  לזוכים  הפניות   

  . עבודה

כי   ולהג יובהר בזאת,  ידייהימנעות מלהיענות לפניה  על  )מעזוכה לפנייה  ש הצעה  לפנייה  ה  בר 

יסודית של ההסאחת ב ובמקרהשנה( תיחשב כהפרה  לממש את    תיא תהא רש  זה, החברה   כם 

  .ולבטל את הזכיה ערבות ההסכם

ספק .4 הסר  ליחהת   חברהלן  איכי    ,במפורש  ,מובהר  ,למען  בפועל   ןיהזמיבות  עבודות  מהזוכים 

כלשהוב ל  היקף  של  ו/או  אחיד  עבודוקצב  לביצוע  מחיר  להצעות  כי    ,בזאת  בהרמו  .תבקשות 

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

העירייה,   לקבלבאמצעות  המסגרת  ואין  באם  ני  לתביעה  עילה    ה תבוצענאו  / ותוזמנה  לא  כל 

עוד מובהר כי החברה    .תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבההעדר  ות בגלל  עבוד

רשאתהי לחלק  ה  לפנות  דעתה  ית  שיקול  לפי  פעם  בכל  להמהזוכים  העבודוובהתאם  ת  יקף 

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

הבלעדי של החברה, לא תזכה את הזוכים, או מי מהם, בכל  י שיקול דעתה  פ לשהוא,    טעם  מכל

ו ו/או תשלום  ו/או העיריה  המציעפיצוי  כלפי החברה  כל טענה  על  ז  מוותר מראש  בכל  ה.  לעניין 

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

ללא מכרז, הכל     ןאו להתקשר עם מי שתבחר לביצוע  , מכרז נפרד  םסלפר ודות,  ב עאיזה מהוע  ביצ

לל  יע/למצ.  בהתאם להוראות כל דין ו  ביעות ו/אלא תהיינה כל דרישות ו/או ת  ,פי הענייןזוכים, 

 בקשר לכך.  ו/או העירייההחברה פי כל  טענות

מסגרת    זמכר  במסגרת  הזוכים  אחדשתופסק ההתקשרות עם    למען הסר ספק, יובהר, כי במקרה   .5

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

לנהל עם    באפשרותה  ההחברה יהי עשתה כן    הזוכים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.  מ

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

הצעה  גיהל כאי  ז .6 מציע  מסגרת  כרז  מל ש  וזה  המכרז  מסמכי  את  הגשת  עונה  שרכש  במועד 

 :במצטברים  ף הבאעל כל תנאי הסההצעות למכרז 

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

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

שם החברות  רברה אצל  ודת התאגדות של החע תעה  רף להצצירשומה,    רהמציע שהוא חב

 רה.   ל החבורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח ש 

או הרשות  /רות ערך ובורסה לנייה  דכני של תדפיס עגם  רף  ומקרה של חברה ציבורית, יצב

ב האחזקות  לגבי  ערך  להצעתחברה.ניירות  יצרף  רשומה,  שותפות  שהוא  תעודת  ו  מציע 

צל רשם השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של  אפות ת והש דות של גאהת

ח  "רו/ד "להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עות.    השותפו בות  וחלכל שותף ואחריותו  

     שם התאגיד.זכאים לחתום ולהתחייב במפרט מי התאגיד הל הש

  ."דבייסו  רהלא תותר השתתפות של "מיזם משותף" או "חב

   עוסק מורשה. ונ הי ציעהמ .6.2

עו היותו  בגין  אישור  להצעתו  יצרף  המשתתף  זה,  סף  תנאי  הוכחת  מולצורך  רשה,  סק 

יצרף המצי כן,  כמו  רשויות המס.  אישור מומספרו אצל  חשבון    או מרואה  פקיד השומהע 

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

  1976  -פת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס( התשל"ו  ציבוריים )אכי  םות גופיקאסעחוק  

  .מה על ניכוי מס במקוריד שווכן אישור מאת פק

תנאי מ .6.3 בו  שמתקיימים  עסקא  ב' 2סעיף    ציע  גופים  לחוק  התשל"ו  ות    1976  -ציבוריים, 

  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 

פיהריוב על  כי  ממשל  ,  מיום  2003מספר    ההחלטת  המציע  15.07.2010,  על  איסור  חל   ,

,  בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המציעחוץ,  להעסקת עובדים זרים, למעט מומחי  

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

  ז.  רכהוראות המ שלסעיף זה תהווה הפרה יסודית 

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

סע  התשל"ו  ב'2'  הוראות  ציבוריים,  גופים  עסקאות  המצבנוס  1976-לחוק  כמסמך  ורף  ח 

 .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   (פיועל    תווהתקנ   1969  –ת  )כבישים, 

  לפחות.   3-'ג"( בסיווג  הענףופיתוח(  )להלן: "

ההצעה( המעיד    תוקף ליוםר עדכני )בלצרף אישולהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע  

   על רישומו כקבלן בפנקס הקבלנים, עם הסיווג האמור.

 



 

 ___ חתימת הקבלן____________________________

5 

בתחום  פרויקטים    2לפחות  של    בביצועת  ואגן באסמכתו עהממוכח  ן  ויס ינבעל  מציע הינו  ה .6.5

של   בהיקף  פיתוח  מ₪(      מיליון    תשעה)₪        9,000,000עבודות  כולל  לפרולא    , יקטע"מ, 

      .2019 -ו   2018 ,2017 , 2016, שניםלך הו במהשבוצע

מרכיב  התעלם מובבדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי  

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

 .)די באחת החלופות( סלילה, תיעול

ללא הסתמכות על גוף או אדם אחר    המציע עצמושל    נדרש הינוהניסיון ה  את כיר בזמובה

  כלשהו. 

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף:

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

מ  לא  ,עלותו  מקומו,  שבוע"מ,  כולל  העבודה העבודות  מזמין  של  המלא  שמו  בו,  צעו 

 וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.      וכן טלפוןל הפרויקט מפקח ומנהה

  .ממזמיני העבודות המלצות ( ב)

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

 ואילך.   1.1.2016החל מיום תחילת עבודה מועד  דהלת עבוצו התח •

 .  ל הפרויקטע"י מזמין העבודה או מנה מאושריםחלקיים או יים ת סופחשבונו •

מיליון    העשר₪ )במילים:    10,000,000  -שאינו נמוך ממחזור הכנסות שנתי  קף  יה   ינו בעלהמציע ה  .6.6

   . 2019 -ו 2018,  1702מהשנים   תחבכל אשקלים חדשים  ₪(  בשנה 

  :  הצעתולהוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף ל 

ות הכספיים של  ל פי הדוח ות שנתי, עחזור הכנסאישור חתום במקור של רואה חשבון כי למציע מ

שקלים חדשים  ₪(  בשנה,  בכל אחת  מיליון    העשרבמילים:  ₪ )  10,000,000  -החברה שאינו נמוך מ

     ק חי". ת הכספיים הערת "עס לת בדוחווכי לא נכל   2019ו   2018,  2017מהשנים   

גם  ציע,  מהנגד    .6.7 בתאגיד  שמדובר  במציעוככל  המניות  מ  המחזיקים  בעלי  ת  ממניו   50%  -למעלה 

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

)עבירות שוחד(    297  -290יפים  לפי סע   תעבירה פלילי   פיסקלי או  אהידי בית משפט, בגין עבירה שנוש

העונשין  לחוק    393  –  383פים  ו לפי סעי)להלן: "חוק העונשין"(, א  1977  –התשל"ז    ונשין,ק העוחל

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

  מניעת למניעת הטרדה מאיימת על פי חוק  מהם צו    מיצע כנגד  וה הוא, ו/או  ש  פגיעה בנפש מכל סוג

  המכרז.  מועד פרסוםם שקדמו לשני 7-, וכל זאת ב2001 –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

פירוגנהוצא    שלא   מציע .6.8 צו  צ דו  ו/או  כינוסק  צו  ו/או  זמני  פרוק  הוכרז  נכסי  ו  לא  כי  ו/או  זמני  ם 

  כאמור. קבל צוויםידיעתו, ל וי, למיטבכפושט רגל וכי אינו צפ 

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

 . למסמכי המכרז 6-א'

 : מאלה ע אחד במצי קייםתמ .7
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סעיף  הורא     (1) ל  9ות  זכויות  שוויון  התשנ"ח  אנשיםלחוק  מוגבלות,   1998-עם 

 ו; ות עליא חל "( לכויותחוק שוויון ז)להלן: " 

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

ופים אות גק עסקלחו 1ב2לפי סעיף לשם הוכחת תנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר  

ד, בנוסח  גבלות, מאומת על ידי עו"עם מוייצוג הולם לאנשים  1976 –של"ו בוריים, התיצ

   כרז.כי המלמסמ  7-א'כמסמך המצורף 

 
 . הצעות והציג את אישור החכ"ל על הרכישהמכרז כמפורט בהזמנה לקבלת מסמכי הרכש את  .8

 בוטל.  .9

 זה.   במכרזצירוף כל האישורים והמסמכים האמורים  .10

כימודג המ  ש  להגישי צעל  הגשמוב  ,ע  ההצעותעד  המסמכי  ,ת  כל  המתאת  תנאי  ם  להוכחת  הסף  אימים 

חוצץ קיימים כל המסמכים המפורטים בס"ק  כאשר בכל  עם חוצצים  ך תיקייה  הנדרשים כמפורט לעיל בתו 

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

ל  ע ,ים, תהא רשאית ועדת המכרז תנאי הסףת עמידתו בחכ ם להונדרשיכים ה המסמ  מציע אשר לא יגיש את

  לפסול את הצעת המציע.   ,פי שיקול דעתה
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 המכרז רת חוב

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

יצחק,    ין, )בית ידעה שן ראש  . יא.ת  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

ברה בנקאית מחשבון המציע לחשבון החברה הכלכלית  ת העועצ,באמ  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 עונילקבלת  האלקטרוני  השיכהרבור  ת  הדואר  :  באמצעות 

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  כ ₪    3,000   מסמכי  ישולמו    ,ולל מע"מ()שלושת אלפים ₪  אשר 

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  במסגרתו.  טרם  המציע  הצעת  להגשת  תנאי  ציע  מ   כלהיא 

אישו  ףיצר בדלהצעתו  תביא  ר  המכרז  מסמכי  רכישת  אי  כאמור.  המכרז  מסמכי  רכישת  בר 

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

ההצע.    haayin.com-www.rosh הכלכלית: הכנת  עם  בקשר  הוצאות  עכל  יחולו  המציע,    ל ה 

  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  ך זה, בין אם ימסמד הנזכר בוהגשתה בלבד, ועליו להחזירם לחכ"ל עד למוע

 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:    ת את החלקיםולל" כ חוברת המכרז" .12

 

 .'מסמך א  -כלליות למשתתפים   ז והוראותתנאי המכר .12.1

 .1-מסמך א' –ערבות ההצעה  .12.2

 2-1 'א  + מסמך  יעתצהיר פירוט ניסיונו של המצ - 2-מסמך א' .12.3

ק  .12.4 הותצהיר בדבר  סעיף   א ריום  גופים צ'  ב2ות    –  1976-יבוריים, התשל"ו  לחוק עסקאות 

 . 3-מסמך א'

 .4-מסמך א' –ילי תצהיר המציע לעניין העדר רישום פל  .12.5

 . 5-מסמך א' -טוחים  ביל קיום אישור ע  .12.6

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

סעיף   .12.8 לפי  המציע  געסק   לחוק  1ב2תצהיר  ציבוריים,  יפואות  בדבר    -  1976  –ו  התשל"ם 

 . 7 -א' מסמך   -ות ים עם מוגבל אנש

 .  8-מסמך א'  –ה ת הצענוסח ערבו .12.9

 .ב' מךמס -טופס ההצעה, על כל נספחיו   .12.10

 . מסמך ג' -החוזה  .12.11

 מסמך ד'  –ות נספח בטיח  .12.12

 מסמך ה'  – טבלת קנסות .12.13

 ין.  ינ עורך ולכל  כל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צ

ות בהם  מפורטקיום כל ההוראות ההמכרז, ונפרד ממסמכי    ים חלק בלתיו ונ"ל מה כל המסמכים ה .13

 מהווה תנאי להשתתפות בו. 

 :למכרזמצורפים   אינםר עבודות אשם לביצוע ההדרושי הטכנייםמפרטים רשימת ה .14

)להלן:" .14.1 בנייה  לעבודות  הכללי  הכחולהמפרט  הבינמ הספר  הועדה  בהוצאת  שרדית  "( 

מפתוהמש הביטחון  למשרד  ומעת  בנרש"צ  השיכון  המעודכן,ד   הבטיחותותקנות    וסחן 

 .  בנוסחן המעודכן 1988 -דות בנייה( תשמ"ח   בו)עיה בעבודה בנ

   רטים הכלליים.ים למפהמצורפ  יםכולת המחירפני המדידה ותוא .14.2

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

וזה  רטי המכרז והח ואישור שכל פ  כהצהרהפותו במכרז כמוהם  תתשהמציע וה   הגשת הצעתו של .16

נספחיהמצו על  למכרז  ידורף  הכישוו  הידיעות,  את  לו  יש  וכי  למציע  ונהירים  והסגולות  עים  רים 

 יצוע כל המפורט בחוזה ובמסמכי המכרז. דרושות לבמקצועיות הה

מפרטי המכרז ו/או    ם הפרטים כלשכל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או ל  .17

לא  לע החוזה   ה  נספחיו,  למצי   המציע.  גשת הצעתתתקבל לאחר  וע למחאסור  ו/או לתקן  או  / וק 

היו או תנאי כלשלשנות את המסמכים שיועברו אל  לראות בכל  מכרז. החכהו מתנאי  "ל רשאית 

 תו. ת הצעשינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול א
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    המכרז  מתן הבהרות למסמכי

 

ותקנות, או שיהיה לו איזה ספק    חוקיםיאות, אי התאמות ל מצא סתירות, שגהמציע יבמידה ש  . .18

המד  לתוכנו  סעבקשר  איזה  של  פרט,ויק  או  שהוא    יף  בנוגע  או  הבהרות  בקבלת  מעוניין  יהיה 

ניתן   בדוא"ל  למכרז,  לחכ"ל  ולא    haayin.com-neria@roshלפנות  הקבוע  עד  מהמויאוחר  עד 

לוחובט מועדים/בלת  ה  יםנתונ  ת  פירוט  לשם  פקס  מספר  ופרטי  זהותו  פירוט  הבהרות,  תוך 

ל כל סעיף  ות או ספקות כלשהם שימצא בקשר למובנו המדויק ש, אי התאמת, השגיאותהסתירו 

אי  ו  א/ וסבירות    יאבדבר    מנוע מלטעון טענות  ההי לעיל, י  מי שלא יפנה כאמור.  או כל פרט שהוא

   .ב"צ כיו, טעות ואי התאמותבהירות, שגיאות, 

אחרת.  רך  בד  שתינתןקף לתשובה  לבד ואין כל תוו/או של נציגה תהא בכתב ב  ל"חככל תשובה של   .19

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

   .עהלהצ

ש  ל"חכ .20 רשאית  להתתהא  לפניות,  י ילא  ו/או  חס  אלהבהרות  רהשגות,  תהא  וכן  חלקן,  שאית  ו 

לשיק בהתאם  והכל  המציעים  לכלל  התייחסותה  הבלעדילהעביר  דעתה    לא  "ל.החכשל    ול 

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

  חלק   אלה  יהוו,  בכתב,  כרזמה  לתנאי   נויישאו  / ו  הבהרה ,  תשובה  תפיםת שלמ  ל "חכ  רהמס.  המציע

 . המשתתף  ידי  על המוגשים  המכרז למסמכי, חתומים כשהם, פוורויצ  המכרז  ממסמכי

בכל  רשל  "החכ .21 יאית  ולא  נתונים   המועדמאוחר  עת,  מועדים/  לוחות  בטבלת  להכניס  הקבוע   ,

ז.  רוכשי המכר  תוה לשאל ביוזמתה או בתשוב   ,זכרמסמכי המשינויים ותיקונים, מכל סוג שהוא, ב

ויצורפו, כשהם חתומים  נפרד מתנאי המכרז והחוזה  בלתי  כאמור, יהוו חלק    התיקוניםהשינויים ו

 מכי המכרז.ע"י המציע, למס

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

רכישה  שנמסרו בעת ה  ר האלקטרוני אובות הדהפקסימיליה או כתו  יפר , לפי מס או הודעת דוא"ל

המכע" מסמכי  רוכשי  עי  האלקטרוני  רז.  הדואר  כתובות  כי  לוודא,  המציע  ת  והמדויקס  והפק ל 

 כ"ל.  חמנכ"ל ה ת בידיעת ואנמצ

 

 ההצעה 

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

המקסימאליים"המ  או  "המירביים  חיריםמה"  :להלן )  ( -10%)  זואחעשרה   דהיינו    .(חירים 

תיתן הההנחה ש למחירים המירביים.מציע במסגרת הצעתו  הדוגמה:    היה מעבר  מציע    )לשם 

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

ת  דקל פחומחירון  תר מוייה לא  שההצעה הכוללת תה  ךכ  10%לה על  לא ניתן להציע הנחה העו

   .2020ל בגרסתו מיוני ון דקהכוונה למחיר ר כימובה   .(20%

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

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

)ללא   10%, כפי שיתעדכנו מעת לעת, פחות  ות"(ח"המפת  –)להלן    סעל הפיפמ

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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המירב .24 החבלליכו  אינם   םייהמחירים  מע"מ.  ו ם  תוסיף  מע"מ רה  היחידה    תשלם  מחירי  עליהם. 

 אינם צמודים, למעט בתקופות האופציה כאמור במסמך דנן. 

 .   טלמבו –עמלת חכל   .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 ת רגרו במסשיוגד 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

צעה  רות לבין ההספב  האי התאמה/סתירה בין ההצעשל  רה  . במקםספרות ובמיליההצעה תוצע ב .27

. המציע  בהתאםתוב  אית לתקן את הכוהחברה תהא רש  הםי מבינלגבוה      נתן עדיפותבמילים, תי

 מוותר על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה; 

העולה על    שיציע הנחהו  א  הנחהבמקום  ,  המירבייםם  ירתוספת למחימציע אשר ינקוב בשיעור   .28

 תידון כלל.  פסל ולא תיתו , הצע10%

בההנחה    ורשיע .29 למהאחיד  ביחס  המקסיאחוזים  המציעחירי  הצעת  את  יהווה    :)להלן  מום 

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

 .המכרז תרבחובלקבוע בהתאם 

הכ .30 מכממשלתיים  יטל ל  בלוים,  וכי ס,  קניה  מס  שבמכרז.יכל"ב  צו ,  היחידות  במחירי   לו 

 

  צעה האופן להגשת ההד, המקום וועמה

  הקבוע בטבלת לוחות מועדים/ נתונים   מועד המלא יאוחר  מכרז יש להגיש  צעה לאת הה .31

ן  בראש העי  ,11/1ה  ב העבוד ל, ברחו"ולהכניסה לתיבת ההצעות במשרדי החכ    12:00עד שעה  

יצח  )בית קומהיד  השליש  ק,  משלוח  בית(.  אודוארצעה  עונ   ,  אינו  אחרת  דרך  דעה  בכל  רישות  ל 

 של המציע.  ות בלעדית רז והינו באחריהמכ

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

ה .ב המעטפה  על  על  לציין  המכרזמציע  מספר  מס'בלבד  הצעה/את  למכרז  "הצעה   :  32-21".   

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

תו  ל חתימאשי תיבות שר ברף להצעתו  עותק המודפס וכן על כל המסמכים שיצה תום על  חי  המציע .33

 .  ל מסמכי המכרזעד לכך בכ מקום המיולאה בחתימה מוכן  כל דף, בראש

מציע   .34 תאגיד  חתימת  שותפומשפשהוא  )חברה,  וכטי  התאגיד  צבוית  חותמת  תהיה  בצירוף  '( 

המור של  ובשמו  חתימתם  התאגיד  מטעם  לחתום  רו"  ן והשים   / עו"ד  בפני  להיעשות  ח  חייבות 

   גיד זה.מה בתאסמכויות החתי ישורם בדברובצרוף א

ר  בות ההצעה, ויתתום על ידי המציע, את ערוא חיס כאשר ה עותק שידפצרף ל המציע לבנוסף, על  

ציע לוודא שעותק המקור וכל המופיע על גבי  מכים כנדרש בתנאי המכרז. על המהאישורים והמס

ה מיניהזיכרון  בכל  זהים.  יהיו  ידו  על  שהוגשה  ההצעה  של  סתיד  של  ה  הרקרה  עותק  מקור  בין 

ה  המודפס() הניידזיכרו לבין  בע  יקבע  ן  המקורהאמור  לצו  ותק  הצעת)המודפס(  שיכלול  ו  רך 

  ך קביעת הזוכה.ובדיקתה לצור
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 ותקופת המכרז   תוקף ההצעה 

להגשת ההצעות  האחרון    מועד ה מ  וםי   120לתקופה של  ל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף  כ .35

א  ה החברשת  דריפי  ל  במכרז. המציע  נוס  הההצעתוקף    תיאריך  כפי  לתקופה  ע"י    הנדרשפת 

 אמור. שתוארך כ  ההצעה ף זה יחולו גם עללשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות סעי ההחבר

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

במכ הזוכים  הפניות  רזעל  במהלךתפורסמנ לזוכים  .  תההתקשרותת  פותק  ה  הבקופ.  של    יצועת 

   .ועשויה לחרוג מתקופת ההתקשרות יהקבוע בפניתאם לתהיה בה העבודות 

ע  תלתקופה אחת נוספ  ההתקשרותפת  ך את תקולהארי  הה שמורה האופצי ברלח .37   דשל 

 .מסמך ג' –וזה  חב , כמפורט ("האופציה תתקופ"  :)להלן חודשים 12

תקופת   .38 הוד  ית תנומ  ( פציההאו   להלן)  ההתקשרות הארכת  בכתב במתן  לפני  י   45עד    עה  תום  ום 

החתקו יובהוזהפת  כי  .  תר,  את  להאריך  מתחייבת  אינה  וההחכ"ל  ההתקשרות  נתון  קופת  דבר 

לג  לשיקול מבלי  והמוחלט.  הבלעדי  הדעתה  כי  יובהר,  האמור,  מכלליות  רשאית    חכ"לרוע  תהא 

 ות. תקופת ההתקשר ךררע עמו לאות עם זוכה שהיה לה ניסיון  האריך את ההתקשרו לא של

יסיים  מחירי היחידה הבס   ופציה הינם בתקופת האלן הזוכה  ת הקב ים בהצעדה הנקובהיחיירי  מח .39

החל ממועד החתימה    הבניה  תשומותמדד    ל שידול  ם לשיעור הגכשהם מותאמיידו  שהוצעו על  

וע  דיפציה )מדד  ועד ליום תחילת מימוש האוהחתימה על ההסכם(    יך)מדד ידוע לתאר על ההסכם  

או שנתיים מיום החתימה על    על החוזה  חתימה מיום ה  חילה שנההמת  פציהמוש האושל חודש מי

 (. העניין ההסכם, לפי

רשהחברה   .40 להפסי תהא  תקופת  אית  את  א  ההתקשרותק  מכל  קת ת  ו/או  עת,  בכל  האופציה  ופת 

 . 'גמסמך   –זה ם הכל כמפורט בחוזאת, בהודעה מוקדמת לזוכי קנמ סיבה שהיא ומבלי צורך ל

 

   הצעהע לצרף להמצישעל מסמכים אישורים ו

  ים להלן:תו את כל המסמכים והאישורים המפורטהצעף ל יע לצרהמצ לע .41

מסמכ .41.1 המל  מלאים  כי  דף  כרז  כל  בשולי  מח וחתומים  )חתימות  בחתימה  המציע  של  ייבת 

 +חותמת התאגיד(.  

הבה .41.2 תיקתרומסמך  לרבות  הבהרות  ,  ו/או  שינויים  ו/או  למסונים  עד כ משיוספו  המכרז  י 

 מציע. על ידי ה מה מחייבת בחתי ו, חתוםאם יוספ צעה,ת ההועד הגשלמ

 .  בוטל .41.3

ת.ז. ובמ .41.4 וכן  החברה  רישום   תעודת    –שותפות  ו  קרה של תאגיד א תצלום  ברשם החברות 

יבורית, יצרף המציע תעודת  צה  שם החברות. עם זאת, במקרה של חברתדפיס עדכני של ר

הברשהחברה  רישום    ום  עדכנ   ןכחברות  הבורי  תדפיס  לשל  וניירסה  ערך  הרש/ות  ות  או 

  . לעיל כאמור  קות בחברה,לגבי האחזירות ערך  ני

הל ספרים כחוק  השומה, כי הינו עוסק מורשה ומנמוסמך או מפקיד  ר מרואה חשבון  שואי .41.5

אישור כל  ו/או  מלנהלם  פטור  שהוא  לפי  חא  או  הנדרש  ציבוריים ר  גופים  עסקאות  חוק 

  ומה את פקיד ששור מוכן אי  1976  –ו  תשל"ס( החובת מ  בונות ותשלומישחיפת ניהול  )אכ

 .  כאמור לעיל על ניכוי מס במקור
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   לעיל. כאמור זור כספיחמ לגבי שור רו"ח יא .41.6

ומעודכן  .41.7 זי  אישור בר תוקף  דין, בדבר  עורך  גבי של  על  סמכים  מה  הוי חתימתו של המציע 

המצי של  להצעתו  המציע המצורפים  היה  גם  ע.  מורש   תאגיד,  פרטי  החתימבדבר  של י    ה 

למסמכי    תקבלה כדין ובהתאםתו למכרז נלהגיש הצעטת המציע  י החלאישור כיע, וכן  המצ

 דת התאגדות של המציע. שלו, בצירוף תעוהתאגדות 

מא .41.8 של  צילום  המציע  ושרר  של  רישומו  על  המעיד  תוקף  בר  ובסיווג    לןבכקאישור  בהיקף 

 ממכרז זה.  כמתחייב 

ר  אמו, כהמציע  יסיון ים על נים המעיד מסמכות ו( והמלצ2-מסמך א'ון )יס פירוט הני  תצהיר .41.9

+    הניתן  ככל,  תוהמלצו  ופרטיו  םמטעמ ות ואיש קשר  לרבות שמות לקוח   לעיל,  6.5בסעיף  

 2-1ך א' מסמ

על .41.10 בדבר  תצהיר מאומת  עו"ד  סע'    ידי  הוראות  עולחב'  2קיום  ציבוריים, ק  גופים  סקאות 

 לעיל.  רומכא (3-'ך אמסמ) 1976-התשל"ו

המציע    .41.11 של  בהמצימנהלי    /הצהרה  בעבירע,  הרשעה  פלידבר  בנוסה    4-א'  מסמך ח  לית, 

  כאמור לעיל. למסמכי המכרז

ני ו/או צו כינוס נכסים  נגדו צו פירוק ו/או צו פרוק זמ  יע, כי לא הוצאתצהיר מטעם המצ .41.12

כי ו/או  וכי  אל   זמני  רגל  צווים  הוכרז כפושט  צפוי לקבל  בנ  אינו    6-א'  מסמךח  סוכאמור, 

 לעיל.   6.8ף בסעיכאמור  ,למסמכי המכרז

 למסמכי המכרז.  8-מסמך א'עה( בנוסח הצת )ערבות  בנקאיערבות  .41.13

הצוות יפ .41.14 אנשי  שבכוו   רוט  לצ נהמקצועי  החברה  לטובת  להעמיד  המציע  ביצוע ת    ורך 

  י ושנותיו.  טעמו, תפקידיהם, נסיונם המקצועמט העבודות לרבות מנהל הפרויק

או איזה  ודות  לצורך ביצוע העבשנה  ני מזר בקבל עובמידה ובכוונת המציע להי   םכמו כן, א

שמ ככל  יוסיף    ו ריאושהן,  החברה,  ידי  קבלן על  שם  את  ו  ויפרט  המיועד  נסיונו  המשנה 

יוסיף   המציע  ופהרלוונטי.  מטעמם  קשר  ואיש  לקוחות  שמות  המלצות  ירט ויפרט  ויצרף  ו 

  ימותוחות לאקלא חייבת, לפנות לל ת, אך  יאה תהא רשברהח  המתייחסות לקבלני המשנה.

 .    ספיםים נוונים ולקבלת פרטהנת

 צילום הקבלה על רכישת חוברת המכרז.  .41.15

 .המלאים והחתומים עליו כל המסמכיםזיכרון נייד ו קןהת .41.16
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 ערבויות

    ההצעהערבות  .42

ל המציע   .42.1 מותנית שלבנקאית  תו ערבות  עהציצרף  ובלתי  שהוצאה    יבנק ישראל  אוטונומית 

המנב  ,ש"ח  00005,של  בסכום  לבקשתו   אצורף  וסח   ות רבהע"  –  הלן)ל  1-כמסמך 

   . "(ההצעה

 
סטייה מנוסח  . כל ה של ההצעהתגרור פסילההצעה ערבות אי המצאתה של 

 ה.  עהצעלולה להביא לפסילת הלמכרז  1-אסמך מבת שהערבות הבנקאי
 

     :ביוםשפורסם    2021דצמבר      שדשל חו   בניהתשומות התהא צמודה למדד  ההצעה  ערבות   .42.2

בת תהא  הערבו  "(.יהיסודהמדד  "  -להלן  )  02215.01.2 לפקודת החברה  עד   תוקףערוכה 

 . 30/4/2022: ליום

ה  מציע לרבות התקשרותו בחוזקיום תנאי המכרז על ידי הבטחת  תשמש להההצעה  ת  ערבו .42.3

ערבות    טרשאית לחל  לתנאי המכרז ומסמכיו. החברה תהאהכל בהתאם    , רהעם החב את 

התראה ובין היתר,    בויותיו האמורות, ללא כלייהתח מ  יזהא עמד באיע לבמידה ומצההצעה  

שקיבל על כך דרישה בכתב בעה ימים מהיום  מציע יימנע מלחתום על החוזה בתוך שה  אם

 . מהחברה

ידי החברה אין כדי לגרוע מכל זכות אח  -  הלק כולה או ח  -ההצעה  ערבות  בחילוט   .42.4 רת  על 

י תנאי המכרז ו/או על  פ  יע עלהמצייבויות  מהתחלחברה במקרה של הפרת איזה    המוקנית

 .  כל דין פי

דרישת  ל .42.5 להארכת    החברהפי  לדאוג  המציע  עתוקמתחייב  נוספת  ת לההצעה  רבות  ף  קופה 

עיף זה יחולו גם על ערבות  סת  לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראו  רההחבכפי הנדרש ע"י  

 . אמורשתוארך כ

שלא  צילמ .42.6 במכרז, זיעים  ערבות  כו  ב  צעההה  תוחזר  ערבות    לאמקרה  כל  בהקדם.  תוחזר 

 . ם על החוזהוחתימה עמ ת המכרזים של החברה ע"י ועדבמכרז   יםעת הזוכקבי  לפניההצעה 

 
 לקיום ההסכםבות רע  .43

ההצעה     את ערבותיף הזוכה   ליח לתוקף,  וכתנאי לכניסתו    חוזהעל ה  עובר לחתימה  .43.1

בות ער"  –ן  להל )  חוזה ב  ועיםלפי התנאים הקב₪    100,000  לבסך ש  ם  סכהה בערבות לקיום  

 . חוזהמלחתום על ה  תהימנעודינה כדין , במועדההסכם  ערבות ה הפקדה של-אי"( ההסכם

 
  ערבות ביצוע  .44

במסמך זה  כאמור    ,יללן פע ר זכייתו בפנייה והפיכתו לקב ימים ממועד ההודעה בדב  7תוך   .44.1

ות ערבברה,  י החשנמצאת ביד  ההסכם  לקיום    תובנוסף לערב,  ימסור הזוכה לחברהלהלן,  

והחברה  בפנייה  יטול הזכיה  לב   ביאת   הביצוע ערבות  רת  אי מסיבמסמך זה.    הגדרתה כ  ביצוע

ורגה כהצעה הבאה  הצעתו דלזוכה שולעבור    שבידהההסכם  ות  ב אית לחלט את ערתהיה רש

  . הכל לשיקול דעתה הבלעדי ,יהבתור בפני

 



 

 ___ חתימת הקבלן____________________________

14 

 

 

   שנת הבדקערבות לקיום  .45

דק  ערבות הביצוע לערבות הבמר  ה  תושלמתעודת ה  קבלתהשלמת פרוטוקול המסירה ו  םע .45.1

 של כל פנייה. המאושר הסופי  מהחשבון 5%בשיעור 

 .  שנקבעה בפנייהפי הבדק כתקופת תום   יום לאחר 60עד תום תהיה בתוקף  בדק ערבות ה  .45.2

 
 במכרז   יה לזוכיםנהפהליכי  

הזוכים   .46 לכל  תופנה  מידהפנייה  הנד  עותכלול  המסויימת  לעבודה  )להלןרשת  בקשר  :  בה 

כמוי"(ההעבוד" כתב  תכיל  הפנייה  ופ.  מפרט  תוכניות,  של  ות,  הביצוע  תקופת  זמנים,  לוח  רטי 

מתחייבת להיקף מינימלי כלשהו של    הבדק. מובהר שוב כי החברה אינהדה לרבות תקופת  העבו

בכלל.  נת העבודותמהז או  כי במקרים  ,  מובהר  ה  עוד  רק  בחמסוימים  לפנות  רה תהיה רשאית 

להי  ילפם  פע  בכלמהזוכים  חלק  ל ובהתאם  דעתה  על שיקול  המבוצע  העבודות  הזוכים    קף  ידי 

 באותה עת 

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

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

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

ידו במסגרת  ש על  המוג  מאחוז ההנחה   מוךזהה או ניות אחוז הנחה  נלפ יש  הגל   םמתחייבי  כים וזה .48

 –רת ההצעה למכרז  הוצע במסגש  חוז ההנחהאמ  ך יותרז הנחה נמובאחו  נקיבההצעתו למכרז.   

  תחשב כאי הגשת הצעה לפנייה. 

 אות אלה: על הצעת המחיר לפנייה יחולו הור .49

טופס  על ידי הזוכים על גבי    םרשיי  ידאח  ז הנחהחוא   –  "(ההצעה"   –)להלן    ההצעום הכס .49.1

 עד לכך במסמכי הפנייה; יושי"הצעת הזוכה" 

 בטל .49.2

 בטל .49.3

להוסיףמע"מים  לולכ  םאינ  לפנייה  בהצעה  יםמחירה .49.4 על המציע  את    .  ך  רמס העבהצעתו 

 ; המוסף בנפרד מהמחיר ובנוסף לו

טעו לו  נתג .49.5 או  סופר  טעויות  רשאוית חשבונא יובהצעה  בת,  בדיקת    לךמהית החברה לתקנן 

 התיקון תימסר למציע; עות. הודעה על ההצ

 ם  ע בהשהוצשיעור ההנחה לההצעות יבחנו בהתאם  .49.6

רת הפניה, או בכל הצעה  יותר שניתנה במסגבהצעה הזולה ב   ורתחייבת לבח ה מנ ה איהחבר .49.7

 שהיא. 

לכל הפניותלהגיש הצחייבים  הזוכים   .49.8 פניה    ,צד החברהמ  שהופנו אליהם  עות  עד  למעט 

 . הצעותבה לא מחוייב הזוכה להשתתף ולהגיש ,  םשיקול דעתאחת בשנה, ל

ה  עשות כן, החברלה  ף שחייב היל א, עיושהופנתה אל  לא הציע מי מהזוכים הצעה לפנייה .49.9

בעל ההצעה    וכים, תחתיו, אתולצרף למכסת הז  במכרז המסגרת  זכייתו  תהא רשאית לבטל

שאינ ביותר  הזוכו  הטובה  בנוסםיבין  זכאי.  החברה  תהיה  העף,  את  לחלט  לקיום  ת  רבות 

    .שנתן המציע ההסכם
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ימים    7  ך תודי החברה,  לי  ורלמס וא  מתחייב ה". ככזה  קבלן פעיל" וכה בפנייה ייחשב לזה .49.10

זכי  ממועד בדבר  של  ההודעה  בשיעור  ערבות  פעיל  כקבלן  הזו  10%יתו  הצעתו  כה  מסכום 

  צוע יב"(. ערבות ההביצועערבות  )להלן: " וזה  חל   המצורף  סח, בנו בתוספת מע"מבפנייה,  

צוע לערבות  או מהמרת ערבות הבי/ תעודת ההשלמה  ועד  ממויום    60עד תום  תהיה בתוקף  

תשאר בידי החברה  ההסכם  בות  כי ער  , יובהר  ,פק.  למען הסר ס היישנקבעה בפני  פכבדק  

ת כל  לרבבמשך  המכרז,  האופציהקופת  בתקופת  ללא  ,ות  לערבוק  וזאת  ביצוע  ה   תשר 

 ייה לגבי עבודה מסוימת.של הזוכה בפנ שתומצא עם זכייתו 

ע .49.11 מסירת  הביצואי  ההודעה    7תוך    ,ערבות  ממועד  זכייתוימים  תביא    ע, צימהשל    בדבר 

בפנו יטלב הזכיה  רשל  תהיה  והחברה  ערבות  ייה  את  לחלט  ולעבוההסכם  אית  ר  שבידה 

 הבלעדי. ל דעתהוקהכל לשי ,הידורגה כהצעה הבאה בתור בפני עתו לזוכה שהצ

ההצעה   .49.12 וע על  הלפנייה  בל  הזכייה  מכוח  ה התקשרות  כל  יחולו  החוזה.  ה  הפרק  וראות 

  חירת הזוכהיחולו גם על ב  רזלתנאי המכ  א'  מסמךבהצעת המחיר  שמופיע תחת הכותרת "

 ה. בפניי

 . בחינת ההצעות וקריטריונים לבחירה

יעמ .50 אשר  יההצעות  הסף  בתנאי  בדו  לבחינה  הפנעמדו  ועדת  וקביע,  רזיםכמי  בהצעות  ת  הדיון 

 : ןיתנותו הכספית ועל ניסיונו, כמפורט להלל אס על אחוז ההנחה שיציע המציע, עהזוכה יתבס

 ית פיננסאיתנות   .50.1

של ה .50.1.1 זה  כמרמשקלו  הינו  יב  מורכב ממחזור ק'(  נ  20)  20%בנוסחת השקלול    והוא 

   .2019  -ו 2018, 2017  מהשניםבכל אחת  נתיות של המציע שההכנסות 

 : הפיננסיתפן חישוב הניקוד לאיתנות וא .50.1.2

משוקללזומח .50.1.2.1 הכנסות  ממוצע     -  ר  למחזויחושב  ההכנסות   משוקלל  ר 

לשנת    1/2של    משקל  ןת נ. כאשר יי2019  -  2017שהיה למציע בשלוש שנים  

 .  2017לשנת  1/6  ומשקל של 2018לשנת  1/3ל , משקל ש2019

המ .50.1.2.2 ההכנסות  מחזור  בעל  הגבוהמציע  יקב  שוקלל  לציון    20  לביותר  נק' 

יתר   יקבלהסופי,  י   המציעים  באופן  ההכנסות  מחזור  עבור  חסי  ניקוד 

 . רביות למחזור ההכנסות כמשוקלל הגבוה

 ן קודם של המציע יונס .50.2

לכמות  בהתאם    בעיקוהוא  נק'(    20)  20%חת השקלול הינו  בנוס  מרכיב זה  שלשקלו  מ

בפועל  הפרויק המציע  שביצע  פיתבטים  עבודות    לעיל(   6.5ף  בסעי  םת)כהגדר   תוחחום 

ש )    9,000,000  לפחות  ל  בהיקף  כ    מיליון      תשעה₪  לא  ,  2016  םבשני  ,מולל מע" ₪( 

י   2המציע    בליק   וצעכל פרויקט שב  גין. ב2019  –ו    2018  2017 ובסך הכל  נתן  נקודות 

ל )כולל    10  עד  -ניקוד   שמשים לצורך עמידה בתנאי הסף טים המהפרויק  2פרויקטים 

    .(נק'(   4 -ך  ל ווי ערשהם ש

 

 

 

 

 : חירהצעת המ  .50.3



 

 ___ חתימת הקבלן____________________________

16 

  .( נק' 60) 60% הוא השקלול בנוסחת זה מרכיב לש משקלו .50.3.1

יבח המחיר  ההו  נ הצעות  לגובה  כאנ בהתאם  שהוצעה  ההצעה  חה  את    הלל שכשר 

ההנחהאחו )הגבוה    ז  יותרביותר  תקבל  10%מ    ולא  ההצע   60(  ויתר  יקבלו  נק'  ות 

  אם.  ניקוד יחסי בהת

אם הטו  לדוגמא:  על    הב ההצעה  עמדה  תהנחה    10%ביותר  ל  היא  נק',   60זכה 

 . וכן הלאה 'נק  12בל תק  2%של  צעהוה נק'  30תקבל  5%ההצעה של 

שי .50.4 עפ"י  רשאית,  תהא  דעתה  החברה  לבצעלהבקול  שתמצ  עדי,  בדיקה  לנכוןכל  ו/או    א 

  נשוא  ותודנכון, בדבר כושרו של המציע לבצע את העבמציע כל הוכחה שתראה לרוש מכל לד

איתנו י ורהפ הכלכלי,  חוסנו  הפיננסית,קט,  המו  תו  המקצועי  ניסיונו  המשפטי,  כח,  מצבו 

הילרב ומתנא ות  בפרט  הסף  מתנאי  באיזה  ועמידתו  וטיבו,  בקפו  המכרז  ולהתחשב    לכלי 

מנתונים   לרבבאיזה  ה אלה  אלה  מןות  ומב  עולים  היתר  בין  מכלליות  הבדיקה.  לגרוע  לי 

תה החברה  לעיל,  לדרר  א  האמור  המציע    שושאית  כסמן  דו"חות  ין  ולחלופ   ,פייםהצגת 

היהצהר העצמי,  הונו  בדבר  רו"ח  השוטת  דוחס  ביחס  ף,  הכל  החברה,  של  המבוקרים  "ח 

  דעתה,  דע להנחתמלוא המיה את  רב חתת ל יה חייב להמציע יה     .2019  -ו  2018,  2017לשנים  

 לצה.  לרבות מכתבי המ 

כן תהא  יון מוקדם שלו עם אחרים. סי המציע, ובנהחברה תהא רשאית להתחשב בכושרו של  .50.5

לעי  החברה מציע אשר  של  לפסול הצעה  ו/ רשאית  לח רייה  עמו  או  טוב  לא  נסיון  היה  ברה 

 ן כקבלן משנה. ן ראשי וה ל קבמות, הן כבכל הקשור לעבודות דו

ו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או  השמטה ו/או תוספת שנעשוי ו/או  ה של שינ בכל מקר .50.6

 רשאית החברה: "(סתייגויותהה" –היא )להלן בכל דרך ש םהגות לגביייסתכל ה

 למכרז. לפסול את הצעת המציע  .50.6.1

 סתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. ת בה לראו .50.6.2

 . בדלטכני בילו מהוות פגם יגויות כא יסתלראות בה  .50.6.3

ת את  ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנומציע לתקן את ההסתייגויות  ש מהלדרו .50.6.4

 ה. או פרט מהותי ב/וצעה  חיר ההמ

   ה.של החברל דעתה הבלעדי ת דלעיל נתונה לשיקושרויובין האפההחלטה 

ההצחה .50.7 בבחירת  שיקוליה  בכלל  להביא  רשאית  תהיה  הזוברה  כל  / כהעה/ות  את  ות 

דרשו וצורפו על ידי  , המסמכים והנספחים שנכי המכרזלים ממסמנים העוהמרכיבים והנתו

ומאלה זה, אישערכה החבר   תו מבדיקועל ש  המציע להצעתו  ובכלל  ביצוע הע ה  בודות,  כות 

כישוריו, המציע,  של  ומידת  המקצ  נסיונו  אמינותו  המציע  אודות  המלצות  מומחיותו,  ועי, 

מ שביעו הרצון  הפ אות  ביצוע  קודמו ן  עמו,  תקשרויות  אחת  של  והן  הן  החברה,  רים  של 

ם או  סיונה הקודנ ול המציע  ש  יםת רצון החברה מביצועים קודמים או נוכחילמידת שביעו

 ות. ו תינתן עדיפהנוכחי עמ 

בהצע .50.8 לבחור  מתחייבת  אינה  הזולההחברה  באחוזים    רביות  ה  ההנחה  נקובה  בה  )היינו, 

 שהיא.   הצע ( או כל ההגבוהה ביותר

משון  אי .50.9 זה  התחייבמכרז  להקנ ם  בלעדיבות  כלל  ות  בביצוע  למציע,  ו/או  ות  העבודות 

 השירותים המפורטים בו. 
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 וזכויות החברה  טקטול הפרוייב

הוגשו   .51 נותלא  לא  בתנאי  2  לפחות  לדיוןרו  או  העומדות  רשאית    תהיה   המכרז,  הצעות  החברה 

 לעשות אחת מאלה:

 או; סרה חם מכסת זוכילקיים את המכרז ב .51.1

 או; הזוכים   מת מכסתרסם מכרז להשלפל .51.2

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

 ת הקשורים בו.דרי העדיפויוויים שיחולו בתקציב או בסניש

לע  .52 כאמור  המכרז  תהח  -יל  בוטל  המציעברה  כל  עם  מו"מ  לנהל  רשאית  חלקם היה  וגם/או    ים 

פי  ים האחרים הנ"ל והכל ל או הגורמעים וגם/י מהמציר ולהתקשר עם מל גורם אחכם  וגם/או ע

   שיקול דעתה הבלעדי.

או  /ם וגו מהזוכה  הוזמנבודות שהיקף העלצמצם את    הבלעדי,  השיקול דעת  פיהחברה רשאית, ל .53

  לא ע  ולמצי  -בפועל    ןלחלוטין, לפני תחילת ביצוע  את העבודות  לבטל  , או אףהםלעכב איזה חלק מ

זתהיה   וגם/ כל  תביעה  טענה כות  כך  או  החברה  בגין  ד   בהתאם  רשאית,.  הבלעד לשיקול  י  עתה 

,  היצוע במהלך בטין,  לחלו  ה, או אף לבטלהק ממנ לח איזה    לעכבאו  /ו  כל עבודהוהמוחלט לצמצם  

 '.ך גמסמ – חוזה זאת על פי תנאי ה 

הבלעדיבהתאם    ,  רשאיתברה  חה .54 דעתה  לגרוע  ,לשיקול  זכות  ומבלי  לנה  מכל  לה  זה  תונה  עניין 

להטיג'מסמך  ,  בחוזה על  ,  לעבודהל  בנוסף  לו שנית  הזוכה,  מסוימת  נה  פנייה  ביצוע במסגרת   ,  

ה הנוספת הינה מסוג  ובלבד שהעבודשווי העבודה  עד מחצית משאינו עולה על    ישוו נוספת בעבודה  

ן  העניי  בותיס נבו  עבודהל בתנאים זהים  העבודה הנוספת תיעשה  .  לאתר העבודהמוכה  בודה, סהע

ניין, מוותרים על  כים, לפי הע . המציע/הזואו יעילות  מי חסכוןדרשת מטעחידות נהשמירה על הא

 תביעה לעניין זה.   ואו דרישה ו/ כל טענה ו/א 

בכל  תא  ל  החברה .55 שיגרמו  אחריות  שא  נזק  ו/או  הוצאה  בלכל  עלמציע  ו/או הגשת  קשר  ם הכנת 

ל  מבלי  אך  ובפרט  למכרז,  מכלל הצעתו  ל  ת יוגרוע  הוצהאמור,  ו/או  שנגנזקים  עקב  אות  -אירמו 

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

 
 הם והצהרותי םה יהתחייבויותהזוכים, 

    "(. הכיית הזהודע" -)להלן מהחברה תב ך הודעה בכיקבלו על כז  במכרהזוכים  .56

 ר/ים. כייתם לאחזת להעביר א  הזוכים לא יהיו רשאים להסב ו/או להמחות ו/או .57

תוך    ים ייבתח מ  ים הזוכ .58 הזכי  7כי  הודעת  מסירת  ממועד  יחת ימים  כאמור,  על    מוה  החברה  עם 

בנוסח   כל האיש  ווימציא  ג'  ךכמסמ  המצ"בהחוזה  פי החוזה בהתאם   ורים הנדרשיםלה את    על 

לרב  אישולהוראותיו,  חתוות  בישראר  ביטוח  חברת  מאת  ותקף  של  ם  קיומם  דבר  על  ביטוחי  ל 

 . ן החוזהההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מ  ההסכם.ם לקיוות  ורף לחוזה וערבבנוסח המצ לןקב

ש  ים מיום שנדרימ   7רה עד לא יאוחר מתום  בחהחוזה עם המנע מלחתום על  י  יםזוכ המי מבאם   .59

כל מציע אחר, או לבטל את    םעל החוזה עחתום  רשאית לתהא החברה    -לעשות כן ע"י החברה  

מבלי  ו, זאת  ההסכם   בותרעאת  חלט  ל   גם/אועדי של החברה ודעתה הבל   לקו כל לפי שיהמכרז, וה

 "י כל דין. פע מקרה כזה, כל זכות אחרת שתעמוד לחברה כלפי המציע, בלגרוע מ
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מקצועי שלו.    ו סודמסחרי אחשוף סוד  לו חלקים בהצעתו עלולים לציין מראש איהמציע רשאי ל .60

י  ים לכך כלו, מסכו סוד מקצועי שד מסחרי אוס  לים לחשוףמציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלו 

רשא במקרה   לעיוןשתתבקש, תהא החכ"ל  במלואה  הזוכה  להעביר את הצעתו  עים שלא  צימ   ית 

מובהר,  כז לגרועו.  באמור  של    כי  החלמסמכותה  כל  ליתן  החכ"ל  של  המכרזים  בעני ועדת  ין  טה 

    לוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.גי

  היה , י טיים הסודיים שבהצעתו(ט הפר)למע  כרזבמ   אחר  הצעתו של מציע  ש לצלם אתקיבמציע ש .61

   . לקבלת אישור החכ"ל ףו, וזאת בכפ אג' לעמוד 40רשאי לעשות כן בעלות של 

 
 
 

 ___________ __________________ 
 , מנכ"ל רהםאב  יריא                    

 "מבע הכלכלית לראש העיןהחברה        
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 ראש העין בע"מ ת ל הכלכלי  רההחב

   32/21' מכרז מס
 יתוח תשתית  בראש העין בדבר ביצוע עבודות שונות של פ

 "ח ש ןומילי 15.724עד  מכרז מסגרת  
 

   הצעת המציע 'מסמך ב
 
 

 לכבוד 
 מ  "בע יןהכלכלית לראש העהחברה  -  "לחכ

   ראש העין 1/11העבודה רח' 
 

 32/21מס'  בעניין מכרזטופס ההצעה 

  תתף: שהמשם 

  שום התאגיד:רי מס'

  :תכתוב

  טלפון: 

  פקס: 

  נייד:

  דוא"ל:

 
 הצהרה

 
לידיעת .1 שהובאה  להודעתכם  הח בהתאם  אני/ו  _______________________"י  ____  מ 

___________ח.פ./ח. מצה צ./ת.ז.  בזא _  לאחריר/ים  כי  א   ת  והבנתי  בזהירות  כל  שבחנתי/נו  ת 
לי/נו, בעקבות בירורים    ועלמכרז זה, ולאחר שנוד  פיםם המצורימכהתנאים למכרז, החוזה, והמס

לשירות שערכת הנוגעים  הפרטים  כל  לפי  י/נו,  הנדרשים  ה ים  זה,  את  נ נמכרז  בזאת  מציע/ים  י/ו 
 רז. לתנאי המכהתאם ותים נשוא מכרז זה בנו למתן השיר תהצע

 
כל   .2 את  היטב  והבנתי/נו  הקראתי/נו  והגשתי/נו  ותנאיו  המכרז  זוי/נ ת צעמסמכי  סמך    על  ו 

עות ו/או  היה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביהמכרז ובירורים שערכתי/נו וא  יכ בדיקתי/נו את מסמ
הבנה  -אי   לעשתתבססנה    דרישות אי  ו/או  המכר  ידיעה  תנאי  חלקשל  כל  או  ומסמכיו  מהם    ז 

ומ ראש על טענות כאלה;  וותר/ים מואני/נו מ  על  וסכם בזאמוצהר  כי אני/ו מקבל/ים  י/נו  מעצת 
 תייגות . לולים בחוברת המכרז ללא כל הסכהההתחייבויות והתנאים  כל את

 

  1  כאמור בסעיף  נו זאת על סמך בדיקותי/נו/ינו את הצעת מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/  .3
על כל טענות של אי    ל תביעות או דרישות שתתבססנה מלהציג כ   ה מנוע/ים ה/נהידלעיל ועל כן אהי 

ם מראש  המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/י  ב רתנאי המכרז או איזה מקשל  הבנה  -יאו  ידיעה וגם/א
 על כל טענות כאלה. 

 
בא .4 כי  מצהיר/ים  הני/ו  הידעומ רשותי/נו  המחיות,  הרשיונות,  כוח,  והנסיון    האדם  אישורים, 

ת  הינה בגדר הסמכויות, הכוחו  נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת  העבודותשל    ןם ביצועים לשהדרוש
 . מוסמכים במציעהגשתה אושרה על ידי הגופים ה י כו "י מסמכי היסוד שלנו עפ  ות שלנורמטוה

 
לבצען על  ת מי שמורשה  ורק באמצעועל ידי/נו אך    ועיבוצ בודות  כי הע  מצהיר/ים ומאשר/יםאני/ו   .5

 ה ומיומן.מנוס  פי כל דין,
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חוזה  ה ב חביראו    ר שקקשירת  תום לב וללא כל קנוניה,  ני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בא .6

 תו מכרז.וא עם כל מציע אחר ל

 

כי .7 /נו  לי  בכידוע  המכרז, פוף  ,  לבחור    לתנאי  החברה  הבכוונת  ארבע  בתורעד  צעות  הה   צעות 
במכרז   ביותר  ייחשהטובות  כןובעליהן  במכרז.  לזוכים  כי  ידוע  בו  בזכי  לי/נו  כדי  אין  במכרז  יה 

מן   למי  מהעלהבטיח  איזה  של  בפועל  ביצוע  כי  דבו הזוכים  במאגראם  ות,  להיכלל  הזכות    את 
מע מכוח  להשתתף,  והחובה  ידיהזוכים  על  שתבוצע  פנייה  בכל  זה,  תק  מד  במהלך  ופת  החברה 

לחברה    וען יידרששביצ  דות פיתוח מסויימות,ה לביצוע עבועכוחו אל הזוכים להציע הצמוהמכרז  
. פנייה  הצעה  שגילהזוכה  הב  לא מחויי  לגביהבשנה  אחת    פניהד  , למעט עאו לעירייה באותה עתו/

 כמשמען בתנאי המכרז. תאו פנייו
 
גיש הצעתי/וני לפנייה/ות  הלמתחייב/ים  נאי הפנייה וההוראות הנוגעות לה ואני/ו  לי/נו תידועים   .8

  כרז. כה במת אלה, ככל שאזכה/נזבהתאם להוראו

 

א כולל  ₪ )ל  יון למ  15.724בהיקף כספי שאינו עולה על  בודות  עהפנייות תתייחסנה  לי/נו כי    ועיד .9
או למספר    ודות בשנה  לא מתחייבת למספר עב  ל  " החכ    ידוע לי/נו כי כן  -כמו,    עבודה   מ( לכלמע"
 . בכלל ותעבוד

 
כלשהו. אי    ימלים עבודות בפועל בהיקף מינ הזוכיין מ להזמ  תחייבותלחברה ה י אין  וע לי/לנו כ די .10

בפועל עבודות  הזמנת  אי  ו/או  לזוכים  פניה  שהומם  מהזוכי  ביצוע  טעם  דעתה  כל  שיקול  לפי  א, 
מהם,  הבלעדי   מי  או  הזוכים,  את  תזכה  לא  החברה,  פיצוי  של  והמצבכל  תשלום  מווו/או  תר  יע 

   ה.ז יןעיריה לעני החברה ו/או ה לפיכל טענה כ מראש על

ל ידו .11 כי  ע  תי/נו  לא  מקרה  הבכל  מן  למי  והחברה  וקנה  העבודות  בביצוע  כלשהי  בלעדיות  זוכים 
ביצוע  צל  רשאית,  תהיה מכרזורך  לפרסם  מהעבודות,  שתבחר    איזה  מי  עם  להתקשר  או  נפרד 

ו תביעות  כל דרישות ו/אלי/נו  יינה  ה תאין ולא  .  כל דיןבהתאם להוראות    מכרז, הכל   לביצוען  ללא
 קשר לכך. לפי החברה ו/או העירייה בנות כו טעו/א

 
על   .12 לחתום  בזאת  מתחייב/ים  אני/ו  תתקבל,  זאת  הצעה  באם  קבלת    7  ךתוהחוזה  מיום  ימים 

   רז.סור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכלמו  דרישתכם הראשונה

 

הסף  תנאי  ב  יםד/הנני/ו עומהינו אמת וכי  יה  על נספח   ונור בהצעתי/ כל האמצהיר/ים כי  ו מ/הנני .13
 הצעה למכרז. באשר למציעי  במסמכי המכרז הנדרשים

 
ניתנ  הצעה .14 ואינה  חוזרת  בלתי  היא  לביטו זו  וא ל  ת  לשינוי  תקפה  ו  של  תהא    ם יו  120לתקופה 

ההצעות  המ להגשת  ה  .למכרזמועד  דרישת  אאריךלפי  תוקף  /חברה  את  והערבות  ההצעה  נאריך 
הנדפה  אית לתקוקנהב כפי  ע"י החבנוספת  במכבחיר  שם ל  רה רש  הזוכה  הוראות סעת  זה  רז.  יף 

 ם על ההצעה והערבות הבנקאית שאאריך/נאריך כאמור. יחולו ג
 

ראה  תהבלעדי, כל הוכחה ש  ה"י שיקול דעתפע לכך שהחברה תדרוש ממני/ו,    סכים/מיםמ ו  הנני/ .15
בלנ נסיונ כושרדבר  כון,  וי/נו,  המי/נו  ו/ צקרמתי/נו  ה  בדבראו  ועית,  שלהיכולת  תפי/נוכספית  נה  , 
וללל אחר,קוחותיי/נו  אדם  בחירתה  כל  לעיל     לפי  האמורים  העניינים  לכל  בקשר  מידע  לקבלת 

 ז, על פי שיקול דעתה הבלעדי. א רלוונטי להצעתי/נו ולמכרעלי/נו שהו חרמידע א  ולכל
 

 כדלקמן:יא צעתי/נו הה .16

 

מציעים עשרה   ותפח  23.1"ק  סלו/או  דקל  במחירי  הקבועים    םיריהמחמאחידה  הנחה    הנני/ו 

המקסימום"  להלן:)  ( -10%)   אחוז המירבייםאו  ו/  מחירי  %    ,    ( "מחירים  של     ____ בשיעור 

 ( _ אחוזים_____ _ ___ )במילים:

 
 

להציע    ידוע .17 ניתן  לא  כי  על  העו  הנחהלי/לנו  י  10%לה  לא  תהיה  הכוללת  שההצעה  ותר  כך 
 2020 בגרסתו מיוני ללמחירון דק הר כי הכוונמובה  .20%פחות  23.1"ק סלו/או דקל ן ממחירו

כלי/   ידוע    .18 המירבלנו  המחירים  אינם  י  מע יים  ותשלםכוללים  תוסיף  החברה  הם.  יעל מע"מ    "מ. 
 ה כאמור בהסכם. ם צמודים, למעט בתקופות האופציהיחידה אינ  מחירי



 

 ___ חתימת הקבלן____________________________

21 

 

    מבוטל  –עמלת חכ"ל   .19
 

 

ים במחירון  טר ועיפים המפ , הרי שבס 23.1"ק  סלו/או  דקל  ירון  כי על אף האמור במח  י/לנו  ידוע ל  .20
הזבמסג  ושיוגדר  23.1"ק  סל ו/או    "דקל" ההתקשרועלביצוע  ה  מנרת  הסכם  פי  על  לא  בודה  ת, 

פיגומים, הובלות,  ספי, עבודה במבנה מאוכלס  ף כהיק  , היקפי העבודהכלשהן בגין:    ת ותוספלו  ליכ
 ותי קבלן ראשי.  רווח שירואחוזי   ת ופינוי פסולתחסון חומרים, מכולוא

 

ק .21 של  להבטחת  מצצהיומה  זאת  ב  ב "עה  בנקאית  וסח  מנ ב  ייכמתח  ,ש"ח  50,000סך  ערבות 
המכרז שבחוברת  כן  הערבות  המכרז.אישוה  לכמצ"ב  ,  בתנאי  הנדרשים  לי/נו  רים  ואני/ו    ידוע 

אוסיף/מתח בפנייה,  א/נזכה  אם  כי  ערבות  ייב/ים  החברה  לידי  ונמסור  ייב  כמתח  ביצוענוסיף 
 הוראות המכרז. מ

 
לא .22 אחר נמ /אמלא  אם  מהא  נקיים/קיים א   אלאו    י/נועתהצ  לא  תהיו  אמכ  י/נוייות ו ביתחייזה  ור, 

אחר הנתון    מתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעדלו  א  וי/נ כמתמבלי להזדקק להס   ,רשאים
  צעתי/נוהמצורפת להלחלט את הערבות הבנקאית    ל דין, ו על פי כלכם על פי מסמכי המכרז ו/א

קב כ  וזאת, ומופיצויים  מראועים  לנזקים  ערכים  לכם  פהו ש  להגרם  העלולים     .כך  קבעסדים 

 לתנאי המכרז.   41 ףרטים בסעיומפורים הו מצרף/פים להצעתי/נו את כל האיש/יננה


 

                                                                                             __ ________________ 
         

 חתימת המציע/ה                                                                                       
 ה:  /עציטי המרפ
  
 כתובת:  ________________   השם: __________________________ 

 
 
 ס: __________ טלפון: __________ פק   _________________מספר הרישום: __  
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 ___ ____________________חתימת הקבלן________
 
 

 מ העין בע" לית לראש החברה הכלכ
 32/21 מס'מכרז 

 מכרז מסגרת  –ית  בראש העין תשת חושל פיתנות ושבדבר ביצוע עבודות 
 מיליון ש"ח   15.724עד 

 

 1א'נספח 
 תב ערבות להצעה ח כנוס

 לכבוד  
 בע"מ   העין ת לראשהכלכליהחברה  -  חכ"ל
 ראש העין  1/11העבודה רח' 

 
 

 א.ג.נ., 
 

 ית בנקא ערבות הנדון: 
 
 

אנו ערבים    יע"("המצ   -להלן  )_______ ____./ח.צ./ת.ז.  פ.ח_________________   פי בקשת-על
  -)להלן  (  אלף שקלים חדשים  ישיםמח)  ש"ח  50,000ך של  עד לס  וםכל סכ  כלפיכם לסילוק  אתבז

כמפורט להלן  למדד    רןהק  כוםוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סתב"סכום הקרן"(  
  בדבר  32/21'  מס  כםלש  רז  במכשל המציע  ו  תופעם השתת  זאת בקשרהפרשי הצמדה"( ו "    -  )להלן

)להלן   מיליון ש"ח 15.724 דעמכרז מסגרת  –עין הש ת  בראוע עבודות שונות של פיתוח תשתיביצ
בכלל והחוזה שייחתם,    המכרז   כל תנאי שלם ומלא, ע"י המציע, של    מילוי   ולהבטחת"(  המכרז "  -

 .  בפרטין המציע תם, בעקבותיו ביניכם לבככל שייח
מדה  בתוספת הפרשי הצ  הקרן  לסכום מים עד  ו סכום או סכ  לשלם לכם כל את  זבים  תחייבמ  אנו 
אל ם  עד  מי של  הגעתה  עליכםינו  להטיל  מבלי  בכתב,  הראשונה  את   דרישתכם  לנמק  או    לבסס 

תחילה    או איזה מהם,הכספים כאמור,  ן כלשהו, או לדרוש את  דרישתכם בתהליך כלשהו או באופ 
משפטתבב   ,המציע  מאת ב  תייעה  דאו  אחרת,  כל  כלשהי    כלפיכםלטעון  ומבלי  רך  הגנה  טענת 

 כלפיכם.   וחיוב כלשה לר  יע בקשיכולה לעמוד למצש
ם  כספיכל ה  ום תשל  -בזאת למלא דרישתכם  תחייבים  ואנו מ  -אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו  

בלבד,    יםהכספ  אותם מאחת מהן מתייחסת לחלק  או במספר דרישות שכל    ,בפעם אחת  מוראכ
 .  בתוספת הפרשי הצמדה רןהק סכוםה על לא יעלרישותיכם סך דנאי שתבו
 

זה מדד  שמ מ  -  "מדד"  בכתב  למגורים  שתעו  בבניה  הבניה  הלשכומות  ידי  על  ה  המתפרסם 
 ה ולמחקר כלכלי. המרכזית לסטטיסטיק

 
של  ועו  ביצ  למועדנכון  ד שפורסם לאחרונה  אם יתברר מתוך המד   כדלקמן:  דה יחושבוהפרשי הצמ

  ד בגיןכי המדד החדש עלה לעומת המד  החדש"( "המדד    -ן  הל )לכתב זה  עפ"י    פועל לום בשתכל  
הקרן והפרשי  סכום  ו  ו"( יה היסודי  דדהמ"   -)להלן      15.01.2022יום  בשפורסם    2021דצמבר    דשוח

 היסודי.ד לת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדהצמדה סכום השווה להכפ
  

 יטול. ניתנת לב נהיאותי תלויה חוזרת ובלבלתי  ינהה  תב זהפ"י כהתחייבותנו ע 
 ועד בכלל.  230/4/202:  וםעד לי   קפהותישאר בת   התחייבותנו זאת

 .  להסבהו ניתן להעברה וגם/או  כתב התחייבותנו זה אינ
 

 נאי הערבות ולא תיענה. שה על פי ת בפקסימיליה לא תיחשב כדרי  דרישה למימוש הערבות שתגיע
 ____ ________תובת:___ף הבנק בכנה לסניפ ובות תש הערדרישה למימו

 
 ______ _ __בנק_____           תאריך:_____________ 

 
 

 
 ינויים. א תוספות, ללא השמטות וללא שהערבות תוגש בנוסח דלעיל  ללחשוב: 
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 ש העין בע"מ החברה הכלכלית לרא
   32/21מס' מכרז 

 גרת מכרז מס –ין בראש הע תית   תוח תש דות שונות של פי צוע עבובדבר בי
 מיליון ש"ח    15.724עד  

 2א'פח סנ
 יקטים ופר ון בביצוע סי ניתצהיר המציע בדבר  

 
 

1. _____________ הח"מ  ________אני  ת.ז.  בעל/ת  עלי  _,  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,_

וק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח  להצהיר את

 ן:דלקמ ב, כבכת הבז

  _ : ________________יר זה בשםלחתום על תצהו/או  הנני מוסמך/כת      יעצ מהנני ה .2

שלכם____________,  ___ ח.פ./ח.צ__  במכרז  עבודות   32/21  מס'  המציע  ביצוע  בדבר 

  –)להלן    ש"ח  יוןמיל  15.724עד  מסגרת  מכרז    –בראש העין    שונות של פיתוח תשתית  

 (. בא כוחו ו/או "המציע"

פרויועהממוכח  ון  ניסימציע  ל .3 בביצוע  באסמכתאות  עגן  בתחום  פיתוח  קטים  בודות 

   רט להלן: פוכמ

 

 של המציע:  ונוטים באשר לניסירהפ טבלת ריכוז 
 
 
 

 : _____________________, פירוט עבודות  שם המזמין: _______________ , שם הפרויקט 

)פועל ע"ש המציף כספי ב, היק________________  ט : __הפרויק  ו/או אישור  ח   רףיש לצ ע  ן סופי מאושר 

ו/או   הפר המזמין  מנהל  _____אישור   : הביצוע:ועמ ,  ____________ויקט(  תחילת  מועד    ד    ,__/___/___

 ,_____: _______________, ,טל /נייד: ________ פרויקט מנהל הסיום הביצוע: ____/___/___  שם 

 
 
 
  ודות הפרויקט_______________, פירוט עב_______  ט : _ , שם הפרויק ________ _____שם המזמין: _ 

חן סופי מאושר ו/או אישור המזמין ו/או  המציע )יש לצרף ש "ע ף כספי בפועל_______ , היק : ___________

צוע:  ___/__,  מועד סיום הבי/( : _________________ ,מועד תחילת הביצוע: ___אישור מנהל הפרויקט

איש  /____/___ שם  _הקש___    : _______ר  תפקידו:  ,ט ___________,  /נייד:  _________  ל 

_____________ 

 

 ט עבודות  ויקט : ______________________, פירום הפר________ , ש___מין: ____המזשם 

  : , היקף כספי בפועל ע"ש המצי__________הפרויקט  )יש לצרף חן סופי מאוש________  ו/אע  ו אישור  ר 

א ו/או  מנהישוהמזמין  _______________פהל  ר   : תחירויקט(  ,מועד   _____ הביצוע:  מוע/לת  ד  ___/__,  

 _: _______________, ,טל /נייד: ____________ מנהל הפרויקט שם ____/___/___   :עסיום הביצו
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 עבודות   , פירוט _____________________שם המזמין: _______________ , שם הפרויקט : _

  : ע___________הפרויקט  בפועל  כספי  היקף  )יש_______  המציע  מא  "ש  סופי  חן  אילצרף  ו/או  שור  ושר 

הפרויקטאיש  וא/והמזמין   מנהל  ___/___/__,   ור  הביצוע:  תחילת  ,מועד   _________________  : מועד  ( 

 __________ייד: ___,טל /נ : _______________, קט מנהל הפרוי שם סיום הביצוע: ____/___/___  

 

 דות  , פירוט עבו________________ויקט : ____________________ , שם הפר :ןמזמי שם ה

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

____  : הפרויקט(  מנהל  אישור  ו/או  תהמזמין  ,מועד  הב_____________  __חילת  מועד  _/___/__,   יצוע: 

 _____ד: _________, ,טל /ניי : ______________ הל הפרויקט נמשם יצוע: ____/___/___  בה סיום 

 

 בודות  רויקט : _____________________, פירוט ע_________ , שם הפשם המזמין: ______

, היקף כס ו/אוחן סופי  יש לצרף  פי בפועל ע"ש המציע )הפרויקט : __________________    אישור   מאושר 

הפרויקמהמז מנהל  אישור  ו/או  _______ין   : ,מועד  ט(  הביצ__________  ___/__תחילת  מועד     ,___/וע: 

 ייד: _____________: _______________, ,טל /נ מנהל הפרויקט שם ____/___/___  סיום הביצוע: 

 

   עבודות __, פירוט ___________ ______ , שם הפרויקט : ___שם המזמין: ______________ 

שור  או אי/ו  שרן סופי מאו)יש לצרף ח בפועל ע"ש המציע    , היקף כספי   ויקט : __________________רהפ

ו/או הב  המזמין  תחילת  ,מועד   _________________  : הפרויקט(  מנהל  מועד  אישור    ,__/___/___ יצוע: 

 _____________נייד: ___, ,טל /________: ____ ט מנהל הפרויקשם ___  /סיום הביצוע: ____/___

 

 ט עבודות  ויר_________, פ__________, שם הפרויקט : _____________ שם המזמין: ____

  : )יש לצרף__________הפרויקט  , היקף כספי בפועל ע"ש המציע  ו/או אישור    ________  חן סופי מאושר 

מ אישור  ו/או  _____המזמין   : הפרויקט(  ,מו________נהל  ה____  תחילת  מועד  /___  ביצוע:עד    ,__/___

 ______/נייד: _______ ל,ט__________, : _____ קט מנהל הפרוי שם __  : ____/___/_סיום הביצוע

 

 __________, פירוט עבודות  שם המזמין: _______________ , שם הפרויקט : ___________ 

, היקף כסהפרויקט : _________ )יש לצרע"ש המציפי בפועל  _________  ו/או אישור  אמ פי  ף חן סוע  ושר 

ו/ מנההמזמין  אישור  _____או   : הפרויקט(  תח_________ל  ,מועד  ___/__  תיל ___  מועד    _/__,  הביצוע: 

 ___________, ,טל /נייד: _____________: ____ מנהל הפרויקט שם סיום הביצוע: ____/___/___  

 

 פירוט עבודות   _,___________________ויקט : __ , שם הפר___________ ין: ___שם המזמ

, היקף כספ____: ______הפרויקט   )יע"ש המציי בפועל  ________  ו/אוסופי מאושצרף חן  לש  ע  אישור    ר 

______________  : הפרויקט(  מנהל  אישור  ו/או  מועד  המזמין    ,__/___/___ הביצוע:  תחילת  ,מועד   ___

 ___, ,טל /נייד: __________ _____________ : __ יקט הל הפרונמשם ___  /ם הביצוע: ____/___סיו
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. אמת הירי זה חתימתי ותוכן תצ, זו  ה שמיז .4

 

 ____________ ______________  חתימת המציע :_ ___  שם המציע :_________: תאריך

                                  
 __________________ 

 ימת המצהיר חת                      
 

אישור 
 

משרדי  ________, ב________ __  בפני, עו"ד___ הופיע  _________ __   ום יב  כי שר בזה  הנני מא

  ה/ עצמו  תה/,  זיהה ___________________גב'  /, מר_______________ ________ב  ברחוש

ר את האמת שאם צהילה  ה/כי עליו  ה/ולאחר שהזהרתיו  ____________     על ידי ת.ז. שמספרה

  מה/וחתםזו    ה / הצהרתואת נכונות    ה/חוק, אישרם ב יעהקבו   נשים לעו  ה/ יצפו  תהיה/לא כן יהיה

 עליה בפני. 

       _ ______________ _ ___ 
  , עו"ד                       
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   זה ביחס לכל עבודה יש לצרף אישור

 לתנאי הסף(   6.5אישור על ניסיון מוקדם )סעיף 
 21/32 ' ס(   מכרז מ1– 2)נספח א'

ל )או בדרג גבוה מקבי ד קיאגף/סגן מנהל אגף / או בעלי תפ ברמת מנהל תם ע"י גורם האישור יינתן וייח •
 ור. יותר( אצל נותן האיש

 תאריך:___________           לכבוד
 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 ג.א.נ,
 

 עין בע"מית לראש הלכ החברה הכל - 21/32הנדון: אישור על ניסיון קבלן לצורך מכרז פומבי 
 
 
 __________ _____ ___ ________________ -_________________ ב___-כ   קידיף תפבתוק .1

 חברה ממשלתית/משרד ממשלתי( /רשות מקומית/תאגיד עירונישם גוף ציבורי )    תפקיד 

 "הגוף הציבורי"( )להלן:

  בינוידות צד ג' עבו תולא באמצעו בעצמו____________ ביצע עבור הגוף הציבורי  _____ הקבלן   .2

 ___.__________________________________________ _______:____ שכללו

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

 ₪ )לא כולל מע"מ(. 

 העבודות הסתיימו ונמסרו ביום _____________.  .4

 

 . החוזיותבויותיה ייהקבלן בהתח מידת עמידות   .5
 ______________________ אחר _        בה       בינונית       נמוכהה        טוגבוה       

 
 .כות הביצועת רצון מאימידת שביעו

 ______________________ גבוהה        טובה       בינונית       נמוכה       אחר _        
 

 .ן בלו"זלבדות הקעמי מידת
 ______________________ _  ראחית       נמוכה       טובה       בינונ  גבוהה             

 
 . הביצוע שביעות רצון מהתנהלות הקבלן במהלך דתמי

 _ _____________________ גבוהה        טובה       בינונית       נמוכה       אחר _        
 

 
  עיד על נכונות המ  בוגף הציבורי והנני מתחייב ביצעתי בפועלבדיקת נתונים שסס על מתב  הזאישור  .6

 . המופיע במסמך זה

 

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

 

 

 

 

 בברכה,        

 

 _________________ 
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 "מ החברה הכלכלית לראש העין בע 
   32/21 'מסמכרז 

 ז מסגרת כרמ  –ראש העין תוח תשתית  בשונות של פי  בדבר ביצוע עבודות
 ליון ש"ח ימ  15.724עד  

 3נספח א'
 
 

 1976-תשל"ו ות גופים ציבוריים, הב' לחוק עסקא2תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף  
 

 
 ______ תאריך ____        לכבוד 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
 

 .,א.ג.נ
 

 1976-וריים, התשל"ת גופים ציבוסקאוב' לחוק ע2' הצהרה בדבר קיום הוראות סע הנדון:
 
 

אותו    יד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד ו/או התאג  נובזאת כי אצהיר  מי  הננ  .1
המש מייצג,  הוראני  לא  זה,  במכרז  פי  ו/  שע תתף  על  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  או 

ות תקשרכי במועד הה   ו/או  1976  -התשל"ו  ריים,  ובגופים צית  ב' לחוק עסקאו2סעיף  
 רונה. חהא מועד ההרשעה אחת לפחות מ חלפה שנה 

 

מנהל התאגיד והנני    אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או ת כי  היר בזאהנני מצ .2
 אגיד. הת שם וסמך ליתן הצהרה זו במ

 

הצהרה זו הינו  אמור בה וומלאים    יםאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונ  .3
 אמת.

 
 ___ ף _______ שם המשתת __ ___________ צהיר שם נותן הת

 מספר ת.ז./ח.פ. _________ ____________ _  דת זהותתעו. סמ
 ף ________משתתמת החתי ר __________ חתימת נותן התצהי

 
 דאישור עו"

 

 תתף"(.שמ"ה  –הלן )לאני משמש כעורך הדין של ________ ת.ז./ח.פ. _______  .1

כי .2 בזאת  מאשר  ת  הנני  הינ .ז.  _________  השליט________  בעל  בעלו  ו/או  ות  ימנ ה  ה 
הצהרה זו בשם   המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן  גיד מנהל התא יקרי ו/או הע

 __. ____________ ח.פ. ___   התאגיד

להצהיר  עליו    י כהזהרתיו  ש   הנני מאשר בזאת כי __________ נושא ת.ז. ________ לאחר .3
וכי האמת  ל  את  צפוי  בעונש יהיה  הקבועים  לא  ים  אם  אישחוק,  כן,  נכו א ר  יעשה  נות  ת 

 עליה. תם ה הנ"ל וח ההצהר

 
 
 

 _________________ 
 וה"ד חתימה + חותמת ע 
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 עין בע"מ לית לראש ההחברה הכלכ

   32/21' סממכרז 
 ז מסגרת רכמ  –עין ש הבראבדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית   

 ן ש"ח מיליו 15.724עד 

 
 4-א'מך סמ

 

 י  ן העדר רישום פלילציע לעניתצהיר המ
 ע, כאשר המציע הינו תאגיד( אי משרה במציע ובעלי שליטה במציל ידי המנכ"ל, נוש ע לא)ימו

_________,  ז.ת  ת/בעל____,  __________  מ "הח  אני   את  להצהיר   עלי  כי   שהוזהרתי   לאחר . 
,  בכתב  בזה  ה /הירצמ,  כן  האעש  לא  םא   בחוק  הקבועים   לעונשים   ה/ יצפו  אהיה  י וכ  האמת

 : כדלקמן
 
 בשם  זה   הירתצ  על  לחתום   כת/סמךומ  הנני   */המציע  הנני .1

ש   ציעמה______________    /צ.ח./ פ.ח______  ___________________  לכם במכרז 
ב  32/21מס'   תשתית   פיתוח  של  שונות  עבודות  העין  ביצוע  עד מסגרת  מכרז    –ראש 

(.המיותר  את קמח"( )* עיצמה: " להלן) מיליון ש"ח 15.724
  לא פט וכתב אישום לבית המשלא הוגש נגדי צהיר כי מי נ נהבמקרה של מציע שהוא יחיד:  .2

)עבירות    297  –  290ה פלילית לפי סעיפים  ריבגין עבירה שנושאה פיסקלי או עבהורשעתי  
  393  -383  ין"(, או לפי סעיפיםשנ: "חוק העו )להלן  1977  –שין, התשל"ז  שוחד( לחוק העונ

מרמה,   לחוק העונשין )עבירות  438  –  414  גניבה(, או לפי סעיפיםנשין )עבירות  ו לחוק הע
כנגדו צו למניעת הטרדה    אבנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצ( ו/או בגין פגיעה  סחיטה ועושק

ו למועד  מדהשנים שק  7-, וכל זאת ב2001  -התשס"במאיימת על פי חוק הטרדה מאיימת,  
פרסום המכרז. 

י של המציע וכי  לכל ה  ל הנני מצהיר כי אני משמש כמנה  ינו תאגיד:ה של מציע ש  רהבמק .3
נ בתאגיד  אני,  אישום   יד, ובעל/י השליטה בתאגושאי המשרה  כתב  נגדנו  הוגש  לבית    לא 

  –  290לפי סעיפים    פלילית רה  עביבגין עבירה שנושאה פיסקלי או    לא הורשענו המשפט ו
שוחר י)עב  297 הות  העונשין,  לחוק  לפי    1977  –ז  ל"תשד(  או  העונשין"(,  "חוק  )להלן: 

לחוק העונשין    438  –  414עיפים  ת גניבה(, או לפי סלחוק העונשין )עבירו  393  -383סעיפים  
כנגדו צו    ל סוג שהוא, ו/או הוצאה ועושק( ו/או בגין פגיעה בנפש מכ טי )עבירות מרמה, סח
מ הטרדה  פ למניעת  על  התשס"ב   יאיימת  מאיימת,  הטרדה  וכל  2001  -חוק  בז,    7-את 

  שקדמו למועד פרסום המכרז.השנים 
תייחסותה ישראל לצורך קבלת היר את פרטי למשטרת  הנכם רשאים להעב  לי כי  ועדי .4

המציעים למכרז ואני מסכים לכך.  תנוהמלצתה בנוגע לבחי 
  .תלעיל אמי דהיר , זו חתימתי, ותוכן תצהנני מצהיר כי זהו שמי .5


 
 
 

 _________________ 
 המצהיר  תחתימ        

 
 אישור

 
 

עו"  ________ הח"מ  ה מאש  ,ד אני   _______ ביום  כי  בכתובתר/ת  בפני  __________    ופיע/ה 
אישי  מר/גב' לי  המוכר/ת  ולאחר    ת__________   __________ ת.ז.  עפ"י  שזיהיתיו/ה   ו/או 

  א חוק אם לב  יםתהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע /מת כי יהיהה כי עליו/ה להצהיר את הא שהזהרתיו/
 וחתם/ה עליה בפניי.  "לנה  , אישר/ה את נכונות ההצהרהיעשה/תעשה כן

 
_ ________________     __________________ 

 עו"ד       תאריך  
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    נספח ביטוחי   5 -מסמך א
   האישורפקת תאריך הנ ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - יםאישור קיום ביטוח

בה.   המפורט  דע, בהתאם למיףבתוק פוליסת ביטוחה  בוטח ישנלכך שלמ מכתאוה אס וח זה מהויטב ישורא
סתירה בין   ה שלבמקרה. יחד עם זאת, ל את כל תנאי הפוליסה וחריגי באישור זה אינו כול המידע המפורט 

ח למעט  טו ביליסת הופהאמור ב  בריגר זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח התנאים שמפורטים באישו
 ישור. ה מיטיב עם מבקש האור ז באישאי בו תנקרה שבמ

   :רמבקש האישו
 הכלכלית לראש העין החברה

ומי מטעמה וגופים שלובים  בע"מ 
 העין )"המזמין"(   ו/או עיריית ראש

 טח בוהמ
........................  

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

מען הנכס  
מבוטח /  ה
ע  ת ביצו בוכת

 בודות* הע

 האישור* קש מב מדמע
 

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
 

 לן הקב /היזם
   ן:מע , ראש העין 11/1בודה עה מען:

 כיסויים
 פרקי הפוליסה 

  חלוקה לפי גבולות
  אחריות או סכומי

 ח ביטו

מספר  
 הפוליסה 

  נוסח
  ומהדורת 
 פוליסה 

יך  תאר
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

/   האחריות גבול
  י ושו/  ביטוח סכום

 ה העבוד

  וקףתב ספיםונ  כיסויים
 חריגים  וביטול

י  יש לציין קוד כיסו
 מטבע  םסכו ' אם לנספח דבהת

ים"  סיכונ "כל ה
 עבודות קבלניות 

לפי מלוא      
שווי  

 זה  החו

      ויתור תחלוף, 309 
 ,  נזק צמה 312

 טבע,  313
 גניבה,  314

 רעש,   316
 המבקש מבוטח,    318

   מוטבהמבקש  324
 ", שוניותאר"328

 

  כלול      ופריצה  גניבה 
  ל  כלו     עובדים  עליו רכוש

  כלול      סמוך  רכוש
  כלול      בהעברה  רכוש
  כלול      הריסות  פינוי

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

 לני, קב 307
 מל"ל,  315

מבוטח נוסף בגין   321
 ש, המבק

 צד ',   שקהמב 322
 ,ג מבקש צד רכוש ה  329

 לבת,  אח' צו 302  8,000,000     צד ג'
 ,  ויפ שיהרחב  304

 יריה,   305
 ,  לניקב 307

ויתור תחלוף למבקש,      309
 נזק צמה,   312

 מל"ל,  315
 מבוטח,     המבקש 318
ין  וסף בגמבוטח נ  321

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

  ,גהמבקש צד  רכוש 329
 " ת רבתינו"רשל

 , 328 ,319 ,309  20,000,000     מעבידים אחריות 
 ות המוצר בח
ת  אחריולב ומש

 מקצועית 

כנ"ל לצד ג' בשינויים    8,000,000    
 המתבקשים, וכן 

 ח',  12גילוי  332
 ת רבתי" לנו"רש

ד  קוין את יצישור, יש למבוטח למבקש הא רותים המפורטים בהסכם בין הפירוט השירותים )בכפוף, לשי
 (*:ג'בנספח  מה המפורטתשימתוך הרהשירות 

 וח תשתיות פיתולל: כח שוא הביטונ, 069, 067, 009
 
 

  יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאח,  ביטו פוליסת  שלביטול  או לרעת מבקש האישור  שינוי טול/שינוי הפוליסה: יב
 ול. בדבר השינוי או הביט האישור למבקש הודעה  חמשלו לאחר

 
 אישור ה תימתח :חהמבט



 

 ___ חתימת הקבלן____________________________

30 

 ין בע"מ לראש העכלית ה הכלברהח
   32/21מס' מכרז 

 מכרז מסגרת  –העין  תית  בראשפיתוח תש  שונות של ותעבוד ביצועבדבר 
 מיליון ש"ח  15.724עד  

 

 6-מסמך א' 
 

 דר צו פירוקדבר היע תצהיר ב
 

ה _ אני  שהוזהרח"מ  לאחר   ,_________ ת.ז.  בעל/ת  כי _____________,  את    צהיר הלעלי    תי 
צפ  אהיה  וכי  לעונשים האמת  אם  וי/ה  בחוק  כן,  הקבועים  אעשה  בז  לא  כתב,  בה  מצהיר/ה 

 : מןלקכד
 
תצהי .1 על  לחתום  מוסמך/כת  הנני  המציע/*  בשם הנני  זה  ר 

______________ח.פ./  _________________________ במכרז המציע  ___ח.צ/ 
שונות    ___  מס'שלכם   עבודות  ביצוע  פ  בדבר  העין  ברא   תית  שתיתוח  של  מכרז   –ש 

 תר(. וי המ( )* מחק את "המציע: ")להלן ש"ח מיליון 15.724עד ת גרמס
ס  צו פירוק ו/או צו פרוק זמני ו/או צו כינו  הנני מצהיר כי לא הוצא נגד המציע במכרז זה .2

כנכ ו/או  זמני  צווסים  לקבל  ידיעתי,  למיטב  צפוי,  אינו  וכי  רגל  כפושט  הוכרז  לא  ים  י 
ר. וכאמ

  עיל אמת.צהירי דל מתי, ותוכן תמצהיר כי זהו שמי, זו חתי ינ נה .3


 
_______ __________ 

 ימת המצהיר חת         
 

 אישור
 
 

עו  ________ הח"מ  _ אני  ביום  כי  מאשר/ת  בכ"ד,  בפני  הופיע/ה   ______  __________ תובת 
ת.מ עפ"י  שזיהיתיו/ה   ו/או  אישית  לי  המוכר/ת   __________ ולאחר    __________ ז.  ר/גב' 

לא   וק אםחבם  ונשים הקבועייהיה/תהיה צפוי/ה לע האמת כי  ה להצהיר את שהזהרתיו/ה כי עליו/ 
 ה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי. יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהר

 
_______________ __     ___________ _______ 

 עו"ד       תאריך  
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 מ "עב העין  ראשת לל החברה הכלכלי"חכ
   32/21 מכרז מס'

 ת רג מס מכרז –העין פיתוח תשתית  בראש  שונות שלבודות יצוע ע בדבר ב
 מיליון ש"ח  15.724 עד

 
 7619 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  - 7 – א' מסמך

 ציבורי תנאי לעסקה עם גוף –ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  – 1ב2יף עס
 2016 –( תשע"ו 11ון ק)תי

 
האמת וכי   ומר את לי כי על רתיוזה. מס' _____________ לאחר שה__, נושא ת.זאני הח"מ __________

 , מצהיר/ה בזה כדלקמן: הקבועים בחוק אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים
 ( ומוסמך להצהיר בשם המציע. "המציע"___ )להלן: __________ציג הנני נ

 מה( מתאיהבמשבצת   Xן )סמ
 זכויו  91סעיף    הוראות שוויון  עם  לחוק  לאנשים  התשנ"ח  ת  שווי ן:  )להל  1998  –מוגבלות,    ון "חוק 

 לא חלות על המציע; (  "זכויות

 ן. חלות על המציע והוא מקיים אות לחוק שוויון זכויות  9סעיף  הוראות 

 
 ן: להל ה ת המתאימשבצבמ  Xעובדים או יותר הוא נדרש גם לסמן  100ככל שהמציע מעסיק 

 ינת בח  לשםהרווחה והשירותים החברתיים    משרד העבודה  פנות למנהל הכללי שלייב לחתהמציע מ

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –כויות, ובמידת הצורך  לחוק שוויון ז 9יו לפי סעיף חובות םשויי

 ותו בהתאם להתחייל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ב נה למנהפיע  המצ

שתה  שנעות  ופים ציבוריים, במסגרת התקשרחוק עסקאות ג()ב( ל2)א()   1ב2פסקת משנה    הוראות לפי  

וטבו  עמ לביצועבר  הנחיות/ופועל  קיבל   לרם  המיותר(  את  )מחק  ההנחיות  לפי  ע  חובותיו  יישום 

 ויון זכויות. ק שולחו 9סעיף 

 
עבודה  לי של משרד הלכמנהל הזה להיר צציע העתק מתאני מצהיר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, יעביר המ

 רות. תקשהה ימים ממועד 30חברתיים, בתוך והשירותים ה הרווחה
 
 
 

 שור י א 
__, ____________ הופיע/ה בפני, במקום _______אשר/ת כי ביום _______________, עו"ד, מ ני הח"מא

לי אישית   __ המוכר/ת_____' _________מר/גב'  ______________ שזיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס
אם לא ת/יעשה כן,   ם בחוקיועים הקבונשלע  הצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/הכי עליו/ה ל  י שהזהרתיו/הואחר

 י על תצהירו/ה לעיל.חתם/ה בפנ
 

 ת עוה"ד: ________________חותמחתימה ו   שם מלא: ________________ 
 
 
 
 

       __________________ 
 ציע ת המ חתימ               

 
זכויות לאנשים עם    9הוראות סעיף    1   מעסיק המעסיק  -מגדירה: "מעסיק"  1998  –מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 

,  ויים(ירות המדינה )מינ א לחוק ש15  וראות סעיףתי או יחידת סמך שלו שה רד הממשלמעט משדים, לעוב   25-יותר מ
 חלות עליהם;  ,1959 –התשי"ט 
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 חוזה  –ך ג' מסמ
 32/21מכרז מס' 

 אש העין  ברל פיתוח תשתית  ות שונות ש ביצוע עבוד
 "ח ון שמילי  15.724עד  מסגרת  רזמכ

 
 בין
 

 בע"מ  הכלכלית לראש העיןהחברה  
 
 לבין
 
 
 1חלק 

ן וזה וכחתימת הח  מדמע: ייחתם במהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה  – החוזה ני ריכוז נתודף 
 בעקבות זכייה בפנייה.   בנפרד בודהיחס לכל עב

 
  מעט התמורה, אשרל דותועבמסגרת הבבודה לגבי כל עיפה כוחם , ים בדףהמופיעם ניתוהנ

 .תנאיוו  אות המכרזבהתאם להור ,בפנייה בש"ח על פי הצעת הקבלן שזכתה  סכוםתיקבע כ
 

בחוזה  סעיף  
)בתנאי  
 המכרז( 

  

 ___________________________ ______ 
 

 ויקט : הפר  מקום

ן בפנקס  סיווג הקבל    . לפחות  3-'ג בסיווג 200בענף ראשי   
 :םבלניהק

 
65 
 

     
לכלל   יםאחידה באחוז  הנחהכ שבותח

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

 
 סכום החוזה: התמורה או 

66 
 

 :המדד  - הצמדהסוג ה  אין

 : ודיהיס  המדד 15.01.22 סם בורשפ  12/21 המדד של חודש    66
 ת: וק דמי בדי טלמבו 

 חלה:התה  דעמו ___ _________________ 47
 

17  _________________ ________________ 
 

 ביצוע:  משך

 מועד סיום:  _ ______ __________ 
 

 בביטוח:קבלן השתתפות   28

 : לקיום ההסכםות ערב ₪ 100,000 9
 

ן,  בפנייה של הקבל מסכום הצעתו הזוכה 10% 9
 מ. ספת מע"בתו

 ביצוע ערבות 
 

וע  יצ ב ןי בג ושרהמאהחשבון הסופי מסכום  5% 57
 מע"מ  וספת, בתההעבוד

 : לגבי כל עבודה  דקת בערבו
 

  . יום  30יום איחור  עד  מן התמורה לכל    0.1%  51
נוסף    0.2% יום  בנוזא  לכל  לטבלת ת    וסף 

 .הקנסות

 פיצוי בגין איחורים 

חשבונות   שלוםי תתנא זהכמפורט בחו יום 60שוטף +  70
 :לקייםח

 ניהול מתמשך  ן יא 
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 החוזה נאיתו חוזה  - 2חלק  

 ניינים מפתח ע 
 

  תוני החוזה כוז נדף רי 
  …זה חו 

 
 אי החוזה נת 

 
 כללי  –פרק א'  

 
 

 .1 הגדרות ושונות  

 .2 ויומן עבודה  קחהמפ  של  סמכויותיותפקידיו ו 

 .3 ם  והוראות מילואי  סתירות בין מסמכים 

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

 .5 …………………...…..……מהאו מי מטעה ו/החבר לחרות שעבודות א 

מסור  זכות החברה ל 
 ……………………………………………תעבודו

6. 

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

 .8 ...………………………………ע הפרויקט לשביעות רצון המפקח צובי 

ם  לקיות ערבו 
 .…………………………………………………סכםהה

9. 

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

 .11 …………………………………………………………זההחו  ביול 

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

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

 .14 ……………………………………………………………אחריות  

 .15 …………………………………………בותיו הקבלן והתחי רותהצה 

 וביצוע הכנה לביצוע – ב' פרק 
 

 

 .16 ………………………………………קדמותת מווע ובדיקוצלבי  ההכנ 

 .17 ……………………………………..………מניםצוע ולוח זתקופת בי 

 .18 …………בנה שירותים עבור המנהל וממים, חשמל, סימון ושילוט משרד  

 קין וביטוחהשגחה נזי  –פרק ג'  
 

 

 .19 ..………………………………………………קבלן מטעם ההשגחה  

 .20 ………………………………………… הד ונהל עב העסקת מהנדס ומ 

 .21 ……………………………………………………… עובדיםהרחקת  

 .22 …………………………………………שמירה ושאר אמצעי זהירות  

  ת בכלל ובפרט בנושא בטיחות בעבודהשות מוסמכהדין על רשות קיום דרי 
………………………………………………….. 

23. 

 .24 …………………………………………………………יבורפגיעה בצ 

 .25 ………………………………………………רויקט פה םוק למ קיןנזי 

 .26 ..………………………………………………כוש נזיקין לגוף או לר 

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

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

 .29 …………………………………………………ידי המפקח   ח עלפיקו  
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 התחייבות כלליות  – ד' פרק
 

 

 .30  …………………...………… ותשלום אגרהקבלת רשיונות  , תועדמתן הו 

 
 

 .31 …………………………………………………' נטים וכיובזכויות, פט

 
 

 .32 ………………………………………………………………עתיקות 

 
 

 .33 …………………….……………………לדרך או מתקניםתיקון נזקים 

 
 

 .34 ………………….……………………………  ות לתנועההפרע   מניעת

 
 

 .35 ………………………………… ות מיוחדיםמשא  תרלהעב  האמצעי הגנ

 
 

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

  עובדים –פרק ה' 

 
 

 .37 ………………………………………… קבלןעל ידי ה אספקת כוח אדם

 
 

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

 
 

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

 
 

 .40 ..……………………….………………………בידד מעבויחסי עהיעדר  

   

  אכהחומרים ומלציוד  –פרק ו' 

 
 

 .41 …………………………………………מתקנים וחומרים ,ציוד אספקת

 
 

 .42  .………………..………………………תעבודה ובדיקוב החומרים והיט

 
 

 .43 …………………..………………………יקטום פרומרים וציוד במקוח

 
 

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

 
 

 .45 ……….…………………… עדו להיות מכוסיםנוש רוייקטחלקי פבדיקת 

 
 

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

  ביצוע הפרוייקטלך מה –פרק ז' 

 
 

 .47 …………………………………ומועד השלמתו טהתחלת ביצוע הפרוייק 

 
 

 .48 …………….……………………ת הקבלן וייקט לרשור פת מקום המדהע

 
 

 .49 ………………..…………………רוייקט מת הפ יצור להשלארכה או ק 

 
 

 .50 …………………………………...……………… עבודותב ביצוע ה צק

 
 

 .51 …………..……………… יחוריםראש על אקבועים ממים ו מוסכ  פיצויים

 
 

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

 
 

 .53 ………………………..…………… ת מים ו/או חשמלקפסהפסקות בא

 
 

 .54 ………………….………………ום ושטפונות מי תה  י גשמים,הגנה בפנ 

 
 

 .55 ………………………………….………………זמני ביצוע הפרוייקט 

  קוניםמה, בדק ותי שלה –פרק ח' 

 
 

 .56 …………………………….…………………תעודת השלמה לפרוייקט

 
 

 .57 ..…………………………..…………………ת בדק ואחריו ערבותבדק, 
  

 
 .58 ……..…………………………..………………… זה וחה  סיום תעודת

 
 

 תיהם פגמים וחקירת סיבו
 

59. 

 
 

 .60 …………………)ב( 52-)ב( ו57, 59הקבלן לפי סעיפים   אי מילוי התחייבות

  שינויים, תוספות והפחתות –ט' פרק 
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 .61 ……………………………………………………………שינויים
 
 

 .62 …………………………………..……………………ינויים הערכת ש

 
 

 .63 ………………………….………………………דה יומית עבו  ימתשלו

  תומדיד –פרק י' 

 
 

 .64 ………………………………….………………………כמויותדת מדי

  תשלומים  –פרק יא' 

 
 

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

 
 

ת  התייקרויו
…………………………………………………………… 

66. 

 
 

 .67 …………………………………………………………ידות י יח מחיר

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

 
 

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

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

 .71 ………………………………………...……………… התמורהסילוק  
 
 

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

 .73 ……………………..…………ודה ך העב ערם וב ירי החומריתנודות במח 

   

  סיום החוזה או אי המשכת ביצועו  –פרק יב' 

 
 

 .74 ………………………………………הפרוייקט קבלן ממקוםסילוק יד ה

 
 

 .75 .……………………………דיםכויות על ידי הצדמוש בזשימוש או אי שי 

 
 

 .76 .……………………………………דותוהעב  עוכת ביצאי אפשרות המש

 
 

 .77 .…………………………………………………………מס ערך מוסף

 
 

 .78 .………………………………………………………………רשיונות

  נספחים

א'    התנא   –נספח  למסמכי י  א'  )מסמך  למכרז  הקבלן  והצעת    מכרז 
 .המכרז(

 

בנספ  כלהפנייה    1–'  ח  על  לפנייה  תעצוה  נספחיה  ,  בכ   הקבלן  ל  )יצורף 
 ( יהני בפ הזכיי

 

  דה במסגרתו וז נתוני החוזה וכל עבדף ריכו  - 2' נספח ב 

ג'  הבינמשרדית  מפרט  ה  -נספח  הועדה  של  בניה  לעבודות   הכללי 
הנ                  התקנים  כל  לרבות  המעודכנת,  במפרט   במהדורתו   זכרים 

מ  הכללי,                  שהם  שלא  וצבין  ובין  להם     ך א  ףמצור  אינו  –רפים 
 . מכי המכרז(סמך ד' למסבלתי נפרד מחוזה זה )ממהווה חלק                   

 

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

  …………………… ותכתב כמוי  –' הספח  נ 

    מערכת התוכניות –' וספח  נ 

 ……...……………………………………… ותסח ערבנו -' זספח נ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר. ורחבלה וש כתב ק -ספח ז' נ 1.1
 

 עודת סיום. ת  -ספח ח' נ 1.2
 

 

 
 
 
 

 ……………………………………… רורחשקבלה וכתב   -' חספח  נ
 

 ם. תעודת סיו -ספח ח' נ 1.8
 

 שלמה. תעודת ה  -ספח י' נ 1.9
 

 אישור עריכת ביטוחי קבלן.  -ספח יא' נ 1.10
 

 ודות בחום. בהיתר ביצוע ע  טופס -ספח יב' נ 1.11
 

 בה. הנחיות איכות הסבי  –נספח יג'  1.12
 

יד'   1.13 ) דו"ח    –נספח  מצורף קרקע  לעיי   אינו  במשרדי    ןניתן  בו 
 המנהל(. 

 

 

 …………………………………………  השלמה תתעוד –' ט ח פסנ 
 

 . תעודת השלמה  -ספח י' נ 1.14
 

 שור עריכת ביטוחי קבלן. אי -' ספח יאנ 1.15
 

 ודות בחום. טופס היתר ביצוע עב -ספח יב' נ 1.16
 

 הנחיות איכות הסביבה.   –פח יג' סנ 1.17
 
 

 

 ……..………………………………………… םתעודת סיו  -י' נספח   
 
 

 

  ….……………………… ןלב קיטוחי אישור עריכת ב -(  1,2) יא'  נספח 

 
 

יב'   איכות  ה  -נספח  )אנחיות  מצורפו הסביבה  לינן  בהתאם  דרישות  ת. 
 …………………………………………………………העירייה( 

 
 

   ( מצורף  ע )אינוו"ח קרקד  -ג' נספח י 
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   32/21 'מס חוזה
 

 2020 תנש  _____ודש _ ביום ______ לח__ תם ב ____שנערך ונח
 

 :בין
 

 בע"מ  ראש העיןלת יל כהכלרה החב  - ל"חכ
 יןראש הע  11/1העבודה  מרח' 
 (ברה" או "המזמין""הח -)להלן

 מצד אחד 
 :לבין

 
_____________________ 

 (לן"קב"ה -)להלן

 ד שני צמ        
 

, כפי  ןבראש העיתשתית  פיתוח  שונות של    של עבודות  ןצוע יבבוהחברה מעונינת    הואיל  
:  )להלןואו ביזמת החכ"ל    יןש העארת  יי רי עיידעל  מידי פעם בפעם  ו עליה  ל טשיו

   ( ;ו/או החכ"ל ודות"העבכלל "ו העירייה""
 

לביצוע   והואיל   הצעות  הזמינה    32/21  'מס  זרמכבאמצעות    תודו העבכלל  והחברה 
 ;( המכרז"" -שפרסמה )להלן 

 
 כרז; הקבלן הגיש הצעה למו ל והואי

 
 ;  "(הצעת הקבלן"  – ןל )לה ותנבחרה בין ההצעות הזוכלן  ב קהצעתו של הו והואיל 

 
ו כי אין בזכייה במכרז כדי להבטיח לו ביצוע בפועל  וע לדייר בזה כי  ן מצהוהקבל   והואיל 

חובה  ה  אתזוכים וזכות להיכלל במאגר ההעבודות, כי אם את הל  כלשל איזה מ
פנימכוח מעמלהשתתף,   בכל  זה,  עדמל,  אי המכרז, כמשמעה בתניהד  פנייה    עט 

שתבוצע    ,ל דעתווהנתונות לשיקו   להגיש הצעה   בלןהק  ביי מחו  לאבשנה בה  אחת  
יצוע  ומכוחו אל כל הזוכים להציע הצעה לב  החוזה  החברה במהלך תקופת    ל ידיע

מסו פיתוח  )להלן:  עבודות  "הפ"יימות  או  העננייותהפנייה"  לפי    יין", 
 ;הכי העיריי (, לפי צר"ויקטהעבודות" או הפרו"

 
  , הכל ות לפניותדות ולשם כך מתחייב להגיש הצע ובהע  תאבצע  ל  מעונייןוהקבלן    והואיל  

 "(;ההצעה לפנייה תנאי המכרז )להלן: " פי ל ע
 

כי  והואיל  מצהיר  וההצעה  והקבלן  ובמידה  כזוכה  לפנייהיש  שהג  אם  א  תיבחר  ת  יבצע 
 רה;  בחולהנחיות ה לתנאי הפנייה  ,חוזה זה דלהלן לתנאי  בהתאם ותהעבוד 

 
וק  קבלן רשום לפי ח  תנאי המכרז לרבות היותו  נה לכלא עווה כי    ירוהקבלן מצה   והואיל 

פיו  1969שום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  רי על  בענף    –  והתקנות 
העעבודות    עלביצו   המתאים.  (לפחות  3-'גוג  ובסיו  200ראשי  ) בודות  בהיקף 

חו זה,  נשוא  הואזה  התממלא    וכי  גהקבועים    נאיםאחר  עסקאות    ופים בחוק 
חשבונותכיפ)א  םייורציב ניהול  חו,  ת  מס תשלום  ומיני   ושכר  בות  העסקת  מום 

   ;1976 –( תשל"ו עובדים זרים כדין
 

היכו          והואיל לו  יש  כי  מצהיר  המקצועייםוהקבלן  הכישורים  הכספילת,  האמצעים  ים  , 
 לתנאי חוזה זה;      םאט, הכל בהת המיומן לביצוע הפרויקוהטכניים וכח האדם 
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 לקמן: הוצהר והותנה בין הצדדים כד ,םסכוה לפיכך

  
 יו בפועל:, גם אם לא צורפו אל ותנאיו  יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה  ם דלהלן מכיהמס .2
 

 ב' למסמכי המכרז(   –)מסמכים א' ו  הצעת הקבלן למכרזמכרז ותנאי ה–נספח א'   2.1

 .ה(פניי כה בזין הקבל דה ו )אשר יצורפו אם ובמי הי ניההצעה לפהפנייה ו    - 1 פח ב'סנ  2.2
  

   .דה במסגרתווכל עבוזה  החוז נתוני דף ריכו –2נספח ב'  2.3
 

נת, ודכ המעעדה הבינמשרדית במהדורתו  הכללי לעבודות בניה של הו המפרט    -נספח ג'   2.4
ובין  הכללי, בין שהם מצורפיהנזכרים במפרט    לרבות כל התקנים ם להם 

רד  נפ  לתיב    לקוה חמהו  אינו מצורף אך  -חול"  כה"הספר    ונההמכ  –שלא  
 מחוזה זה . 

 

 המיוחד.   המפרט הטכני - ד' ספח נ 2.5
 

כמויות  –'  הספח  נ 2.6 כמויות    כתב  כתב  יתווסף  עבודה  כל  על   רלוונטי)לגבי  יחול  והוא 
 .(העבודה ביצוע 

 

 ל ע והן יחולו    ו תוכניות רלוונטיות)לגבי כל עבודה יתווספ    כת התוכניותערמ  –'  ו ספח  נ 2.7
 (בודהביצוע הע

 חרור. וש  הלבכתב ק -' חפח  סנ 2.8
 

 . השלמהתעודת  -' ט ספח נ 2.9
 

 . סיוםתעודת    -י' ח  ספנ 2.10
 

 י קבלן. אישור עריכת ביטוח -ספח יא' נ 2.11
 

 מוצר. טוח חבות  יבעל קיום    אישור  – 1א'נספח י 2.12
 

 .  ם לדרישות העירייה(בהתא רפות.ן מצו)אינ הנחיות איכות הסביבה –נספח יב'  2.13
 

 .  ל(עיין בו במשרדי המנה ן לת ינלמות.  צורף בש)אינו מ קעדו"ח קר –' נספח יג 2.14
 

ביצו .3 מ ע  תמורת  עבודה  המכרז  העבודות  כל  הקבלןנשוא  ידי  החוזה  להורא  בהתאם  על  ות 

ה  ורמ תמתחייבת החברה לשלם לו  רושים לביצועווד הדוהצי םח אד, כוכל החומרים אספקת ו

הקבלן  צה  בסך של  הזוכה  כל דמל  ה צמוד  ,  לפנייהעתו  או  אחר    ד  בסכום    ןמ   מישריןכנובע 

   "(.התמורה" -ע )להלן נאים של החוזה לביצוהת

 

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.  .4
 

 וזה לביצוע. פורטים בתנאי החתר תנאי החוזה מ י .5
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 כדלהלן :   יו כתובות הצדדיםלצורך חוזה זה יה .6
 

 . ראש העין 11/1העבודה רח' ברה : כתובת הח     
 
 ___. _ _____ _______ _____________________ן : ל ת הקבכתוב     
 

 ____________;___________________דוא"ל: ____________
 

 : על החתום ו הצדדיםלראיה בא
 
       _______________       _______________ 

 החברה         הקבלן  
 

 ד: יו תאגן הינבמקרה והקבל

כי    זהב  רשמא  בלן__, כעוה"ד של הק_____ ____  מ.ר.  _____ _ אני הח"מ, עו"ד _  -עו"ד    אישור

ההתאגדות  בהתא למסמכי  רשאי  ם  הקבלן  שלו,  והמעודכנים  על  התקפים  זה לחתם  על    חוזה  

.  באמצעות _____________ ת.זי הקבלן  ין על יד וזה נחתם כד"(,  וכי הח החוזה ו )להלן: "נספחי

 ____________ ת.ז.   _____________ ו  להמור  _ ________  בשמו  ח שים  חתימתם    תום  וכי 

 מת החברה מחייבת את הקבלן.חות תפר בתוס כאמו

 

                                                     _____ _______________________ 

 , עו"ד                                             
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   3חלק 
 נאי החוזה  ת

 לי לכ –פרק א' 
 
 
 שונותו תוהגדר .1
 

כפי   בחוזה,  מ)א(  לד גושהוא  המר  הבאים  למונחים  תהיה  בצידם הלן,  הנקובה   שמעות 
 ן( : ל ענייו שאם כוונה אחרת משתמעת מגופ)פרט 

 
    לרבות נציגיה ומורשיה עיןהכלכלית לראש הברה חה  - ל"חכ או  "החברה"
 וכל מי שמוסמך לפעול מטעמה.  ,המוסמכים     ן"המזמי"

  
 . העין ראשריית יע  " יההעיר"
 
שנק " המנהל" מטמנה  עב מי  הפרויקט  החברה  ל  א  לרבותעם  דם  כל 

  ת תפקידו לצורך ו למלא במקום המנהל אהמורשה בכתב על יד
ממנו חלק  כל  ו/או  ה  מי  או  החוזה  ידי  על  מעת  שייקבע  חברה 

 .  לעת 
 
נ "  הקבלן" ה  ציגיולרבות  המוסמשלוחיו,  קבלן,  של  ומורשיו  ם   יכיורשיו 

מו, בביצוע  מטע  וא שבילו  נה הפועל בשמו, בשל קבלן מכרבות  ל
 חלק מהן. העבודות  או כל 

  
שנ " המפקח" החמתמי  או  המנהל  ע"י  לזמן  מזמן  בכתב  על  נה  לפקח  ברה 

 או כל חלק ממנו.  ביצוע הפרויקט 
 
 המתכנן" או"
התכנון שמונו ע"י המנהל או החברה    דו משרם ו/אפירושו: האד  "המהנדס" 

 הפרויקט.    תכנוןורך צל
 
יועץמהנדס "  היועץ" ו  מחשב  ,,  הנדס כל  כמויות  מקצוע  וטכנולוגי  בעל  י 

,  מהן  קשר עם העבודות או איזהבידי החברה    ר שיועסק על אח
 פרט לקבלן. 

 
 " הפרויקט"

ובפנייה    וזכייתמכוח    שימסרו לקבלן לביצוע    דות  בוהע  או "העבודות" במכרז 
   .תאם לחוזהבה

 
 . ןובדיקתת, לרבות השלמתן ע העבודווצבי " ודותבעביצוע ה"
  
החו  "  החוזה" טופס   : הפרויקטפירושו  לביצוע  כלזה  על     נספחיו,  ,  

 . חלק בלתי נפרד מהחוזה שהוסכם בטופס החוזה שיהוו
 
הפירוש " פרויקטהום קמ"  : מתחתםו  דרכם,  בהם,  אשר  מ   מקרקעין    , עליהםאו 

מקרקעין כל  לרבות  העבודות,  לרשותו  ד שיעמ  אחרים  יבוצעו  ו 
 חוזה.  של הקבלן לצורך ה

 
הערבויותסכו" סמי  כל   : פירושו  בחוזה"  שנקבע  ה   כום  ו/או  בהצעת זה  של  נקוב  ו 

וא  קבלן,ה במפורש  קביעת  אם  ע"י  לם  מסויים,  צורך  אחוז 
 לן.  מקצתן, ע"י הקב אות החוזה, כולן או הבטחת קיום הור

 
הנקוב    התמורה"" הסכום   : לפירושו  כלר   ,הכתמור  ייהנפ בהצעה  ל  בות 

שתתווסף   החוזה,    בהתאםוב  קנהלסכום  תוספת  להוראות 
ב בהתאם להוראות  הנקו  הסכוםיא כל הפחתה שתופחת מולהוצ 
 . החוזה
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-יות המאושרות עלמחייבות שהינן התוכנ פירושו : התוכניות ה    "יותתכנ"
מטע ומי  המנהל  בחידי  חתימה  ותמת  מו  והנושאות  "לביצוע" 

  לע  –ות  מאוחר יותר מחייב ות תאריך  אהנוש  ניותכ וותאריך. הת
הנושי  פנ יואלה  מוקדם  תאריך  מי  אות  או  המנהל  באם  תר. 

ל   מטעמו מסר  כאמור  לא  תוכניות  התוכניות    יהיו  –קבלן 
לרבות כל    –מיוחד  ורטות במפרט הטכני ה המחייבות אלה המפ

    ה מאותן תוכניות.לאיז המנהלשינוי מאושר ע"י 
 

 
הכהמפר   "המפרט הכללי " לעבודותלל ט  הו   יהבני   י  הב בהוצאת    דיתשרמ -ןיעדה 

הביטחון   משרד  משרדבהשתתפות  ונכסים,  בינוי  י  ינוהב  אגף 
ומע" והנדסה  תכנון  בינוי  והשיכון/אגף  אגף  בהוצאת  או  צ 

לרבות כל התקנים הנזכרים    אחרונהים וצה"ל, במהדורה ה ונכס
ורף  ו מצני לא. המפרט הכללי אמצורפים לו ובין ששהם    , ביןבו
 . וזה זהלק  בלתי נפרד מחמהווה ח   ךא

 
 ט הטכני  פרהמ"

המתייחסיהתנא  מכלול    "המיוחד המיוחדים  הנדוןים  לפרויקט  ,  ם 
פרט הכללי ,  ונות או המנוגדות לכתוב במ שה/ הנוספות  דרישותה

ת מיולרבות  ממסמנאים  אחד  לכל  ונוספים  הח חדים    וזהכי 
 .  'בנספח דכמפורט 

 
 תנאים כלליים  "
וכלליארהו " םוחדיימ  המ  ות  שקבע  לקהתנהגות  ב ןלבפקח  מיוחד,    אופן 

 למקום הפרויקט.  
 

 וחד כאחד.  מפרט הטכני המיהמפרט הכללי וה   "המפרט"
 

הק     "חומרים" ידי  על  שהובאו  למקחומרים  המזמין  ו/או  ה בלן    פרויקט ום 
מוצרים, בין  ות אביזרים,  , לרב שלמתןלמטרת ביצוע העבודות וה

  ןמ ת חלק  נים העתידים להיום וכן מתק ימוגמרלא    ןי מוגמרים וב
 ודות.  העב

 
ילנ קב  "  קבלנים אחרים" כלשהם אשר  או ספקים  עבודות  ים  סוג שהוא  בצעו  מכל 

בין  ,  הפרויקט ע"י הקבלןתוך כדי, ובזמן ביצוע    ויקטבמקום הפר
 .  הואישי שמטעם החברה ובין מטעם כל צד של

 
 רה.  בחהדי י   עלה  נושימ  מודד בעל רשיון "  החברה מודד"

 
 ר על ידי החברה. שימונה על ידי הקבלן ויאוש יוןש ר בעל דדמו  "  בלןקה מודד"
 
מידי  " חשכ"לריבית " שיתפרסם  בשיעור  הכללי     הריבית  החשב  ידי  על  פעם 

תאם להנחיות  וב הריבית שייעשה בהשרד האוצר לרבות חישבמ
 פי שיתפרסמו מזמן לזמן. ללי כשב הכהח

 
שבשי  ת הריבי " יםרו"ריבית פיג פעם  עור  מידי  ידייתפרסם  הכללי   שב  חה  על 

ים שייעשה  לרבות חישוב ריבית הפיגור  במשרד האוצר פיגורים
 שיתפרסמו מזמן לזמן.כפי  הכלליחשב בהתאם להנחיות ה 

 
מ  המקרקעין המקרקעין"" העבודות  עליהם  בפנתבצעות  –ייה,  כמפורט 

  . 1-נספח ב'
 
קב " המבנה" מבנה  כל  א   ע לרבות  ש או  על ירעי  במסגרת  יד   וקם  הקבלן  י 

 . עבודותה
 

 .גדרתם שםהי  פורשו על  פי  חיםפה ובנסוזשהוגדרו בח חיםמונ (ב)
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הפרוהוראות   (ג) ביצוע  על  חלות  זה  במ חוזה  בו  והכרוך  הקשור  וכל  אויקט    ישרין 
ל הכל   רבות המצאת בעקיפין,  דבר  ציוד, ים, הכוח האדם, החומרים,  וכל    המכונות, 

 . שם כךוץ לחי, הנ ארע  ןי אחר, בין קבוע וב
 
לחוזההנס (ד) ודיח  ם יו וזה מה   פחים  הימנו  נפרד  בלתי  הולק  הוראותן  כדין    ראותיהם 

 .  החוזה
 

 פרשנות החוזה.  שמשנה לצורך וחות בלבד ולא תמשמשות לצורכי נכותרות הסעיפים  (ה)

 

את החוזה לעניין זה כחיקוק  יראו  וזה ויחול על הח  1981  –רשנות התשמ"א  הפ  חוק (ו)
 וק. תו חוא כמשמעו ב

 
ין החברה בכל עת לא יחול על היחסים בחו  סונ כפי ש  1974בלנות תשל"ד  ק חוזה קוח (ז)

 חוזה זה. לבין הקבלן מכוח 
 

ייה,  דה נשוא פנס לכל עבויחולו ביחהמפורטות בו    קבלןוהתחייבויות ה   תנאי החוזה (ח)
 כה הצעת הקבלן. בה תז

 
 

 ה לזוכים במכרזפניי היכהל. א1
 

בפועל של    צועיב   טיח לוחוזה זה כדי להב  ל בחתימה עומכרז  יה ב יכידוע לקבלן כי אין בז (א)
העבודו מכלל  להיכלל  איזה  הזכות  את  אם  כי  להת,  החובה  ואת  הזוכים  , שתתףבמאגר 

פנייה, כמשמח מעממכו זה, בכל  פניעה בתנאי המכרז, למעד  עד  לא    אחת בשנה בה  הט 
ה הצעהלהקבלן  מחוייב  שתבוצע  גיש  דעתו,  לשיקול  יד  והנתונות  החבעל  במהלך  ר י  ה 

ומכות החוזה   אל  קופת  עבוד הזו  לכחו  לביצוע  הצעה  להציע  מסויימות  כים  פיתוח  ות 
"הפנייות")להלן:   או  העניין  הפנייה"  לפי  הפרויקטו"  ",  או  צרכי "(,  העבודות"  לפי 

 . העירייה  החברה ו/או
 
  . ןהת בהנדרש  המסויימת  בקשר לעבודות  מידע  וכלליו  לקבלן, גם  , בין היתריופנו  הפניות (ב)

  תהביצוע של העבודווח זמנים, תקופת  רט ופרטי למפ  ,תותוכני   כתב כמויות,  כילוי  ותהפני 
של הו  מתחייבת להיקף מינימלי כלש   ק. מובהר שוב כי החברה אינהקופת הבדלרבות ת

 וכים. בהיקפים נמת גם עבודו יכולה להיעשות בגין  וכי כל פנייה הזמנת העבודות
 

שיצורף ות  י ומכתב הכות ולמלא את  /ודה ביצוע העבלמחיר  הצעת    יתבקש להגיש  הקבלן (ג)
 . לפנייה

 

המחיר  מהצעת    זהות או נמוכותר, ואשר יהיו  גיש לפניות הצעות מחייב לה מתחי  הקבלן (ד)
ושאר מסמכי המכרז. בכל   ים הטכנייםמפרטהתאם לוב  המכרז  במסגרתשהוגשה על ידו  

  ו שהוצע על ידירו, כפי  חמ על    יעלה  אל  הקבלןבפנייה על ידי    לפריט שיוצע  מחיר  מקרה,
   .זרכלמעתו בהצ

 
 א' למכרז.  התאם למנגנון שנקבע במסמך ההצעה הזוכה בפנייה תקבע ב (ה)
אין הוא  ה  ב  , לשיקול דעתו,נהשב אחת    הי לפניות, למעט עד פנחייב להגיש הצעות    הקבלן  (ו)

 . גיש הצעהמחוייב לה 
 
לבטל    תהא רשאית  החברהכן,    ת הצעה לפנייה, על אף שחייב היה לעשו  הקבלןע  הצילא   (ז)

ים. טובה ביותר שאינו בין הזוככים, תחתיו, את בעל ההצעה ההזו  תסרף למכזכייתו ולצ
 .   .המציעשנתן   לקיום ההסכםבות ת הערחלט אית לבנוסף, תהיה החברה זכא
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ויזכ (ח) הקבלן  היה  לבפה  ייחשב  פעיל"נייה  נשוא  מחוי   והוא  "קבלן  העבודות  את  לבצע  יב 
ההודעה בדבר זכייתו    ועדממ  ימים  7לידי החברה, תוך  למסור  ן  לבהקיב  מתחי  ,כן.  הפנייה
, בנוסח  ע"מבתוספת מ  מסכום הצעתו הזוכה בפנייה,  10%פעיל ערבות בשיעור של  כקבלן  

לחוזה   "הל )להמצורף  ה"הביצועערבות  ן:  ערבות  בתוקף    ביצוע(.  תוםתהיה  ם  וי  60  עד 
  כפי שנקבעההבדק    וע לערבות צת הביערבו  תמיום קבלת תעודת ההשלמה ו/או מיום המר

ברה במשך כל תשאר בידי הח  לקיום ההסכם  רבותען הסר ספק יובהר כי העלמ   .הבפניי
א עם לערבות הביצוע שתומצ ופות האופציה וזאת ללא קשר  קופת המכרז, לרבות בתקת

 מת. מסוי עבודהבפנייה לגבי  קבלןזכייתו של ה
 

תוך   (ט) הביצוע  ערבות  מסירת  ממ ימ י  7אי  הם  בדברה ועד  הקבלן   ודעה  של  תביא    זכייתו 
תהיה    טוליבל והחברה  בפנייה  קיום  הזכיה  ערבות  את  לחלט  שבידה  רשאית  המכרז 

 בלעדי., הכל לשיקול דעתה ההצעה הבאה בתור בפנייהרגה כתו דושהצעולעבור לזוכה 
 
   ודותע העבדגשים מיוחדים בביצו  ב'.1

ופנית לדברים משתתפים מ הת לב  תשומ  ךמבלי לגרוע מהאמור בשאר מסמכי ההלי

 ים:  הבא

ואמ- לבהעבודוחר  יידרש  הזוכה  אשר  ההתקשרות  ת  תקופת  במהלך  צע 

ו/או במימ ועדות  ימ גופים שונים  יידרש הז  ן ועבור  גופים שונים,  וכה  של 

כל לתשלום  ג  כתנאי  לעמוד  המחשבון,  הגופים  בדרישת  ככלממניםם   ,  

אי ו/או  מסמכים  להמצאת  בקשר  ערינלחשבורים  וש שישנם,  או  כת  ות 

אי הקפדה על    וצעו על ידו. ידוע לזוכה כיר בשא  עבודותבדיקות ביחס ל 

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

 כך.   יעה בגיןנה או תבלזוכה כל טע מבלי שתהיה 

  

)ואו ציבור  נוך  נה חיטח מבות בש כל מקרה של עבודב-   /  גן ילדיםקיים  

יסה לעבודות עם  הכנ   את  םאתל  זוכהעל ה  -  (ני ציבור/ מב  פרס  תבי/ן  מעו

הילדיםמנהל/ת   המעון  גן  מנהל/ת  הציבורנמ ,  מבנה  בית  הל  הנהלת   ,

ות כל דין  ל הזוכה לעמוד בדרישבנוסף עם אחראי האבטחה שם .הספר וע

עובד בקשר להכנ ביתו לשטים מטעמסת  ר, לרבות מתן תצהירים  הספ  ח 

שנדר בעבירוע שהרדר  להע  ,ש,ככל  אה  כל  והצגת  מין  את    היתר   ו ישור 

 הנדרש לפי דין.  

  

מה- בשכו   עבודותחלק  להתבצע  מאוכלסותעשויות  מגורים  וכי    נות 

ביצוע עבודות הבניה.קיימות מגב על  המציע  בהגשת הצעתו, מאשר    לות 

ל מודע  הוא  הקיכי  המגבלות  באזור  ביחס  ימות  כל  עבודות  לביצוע 

)מניעת רעש).  ניעת מפגע מנות לח תקכממגורים, לרבות   כי    רהכן מובים 

עם עומסי    בסמוך לצירי תנועה ראשיים  חלק מהעבודות עשויות להתבצע

 כך.  גם ל להערךעים תחבורה ועל המצי

 
טחי העבודה וההתארגנות,  אל ש  הגישהדה, כולל דרכי  תכנון אתר העבו-

תוכ ואישו אר  בעינית  המתאימים  הגורמים  אצל  האתר  יי ררגון  היה  יה 

ובעלי התשתיות  מקומיות  ה  תו יורש ור הלן ובכפיפות לאישחריות הקבאב

 אום עם המפקח.  תי תוך,
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הי הקבלן   בדרכי  השימוש  את  עבודותיו,  את  אתרי  תאם  אל  גישה 

י העבודות ואל ש קח, ולקבל  וקצבו לו על ידי המפטחי ההתארגנות אשר 

 .  בכתב ישורואת א

 

בטיח כי  בצורה שת  עלהתבציבת  י חעל הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה  -

לא יופרעו וכן כי  חד שימוש בכבישים ובשבילים  במיו  ,הקיימתהפעילות  

 רמים. ל הגות, לכיימוישות תמידית לכל הדרכים הק תובטח נג

 

הבחינות, את  לבדוק מכל    ל הקבלןיהיה ע   עבודות בשטח,לפני התחלת ה -

להג  .דההעבו  שטח עליו  כלשהן,  הערות  לקבלן  יהיו  בכתאות  שיאם    בן 

 ח יראו בו אחראי לכל דבר. בשט  ויעבודות גע התחיל הקבלן בלמפקח מר 

כל העבודותכב ביצוע  ק  ל מקרה,  בקרבת מתקנים  יימים תת  המבוצעות 

באק יהיה  קרקעיים  ועל  הגורקעיים  עם  ובתיאום  בעלי  ישור  רמים 

לומים עבור פיקוח הרשויות יהיו  . התש הישירנ"ל, ובפיקוחם  המתקנים ה

 בונו. שועל חבלן  קה ע"י 

 

ו/או    החכ"ל  כאמור לעיל, מתחייבת  לן, בקהה ע״י  מורת ביצוע העבודת-

החברה ו/או  ההור  המזמינה  פי  על  החוזה  שכר  את  לקבלן  אות  לשלם 

או  להצעות או מסמכי המכהמפורטות במסמכי הבקשה   לפי העניין,  רז, 

התמורה,   הכלליים,    בהתאםוהכל  בנספח  התנאים  מסמך  להוראות 

כ  רמובה תכי  התמוריכלל  ל קבע  העבודות  בגין  שיטה  דות  העבו  תפי 

יי התשלום  כאשר  בפולמדידה,  הכמויות  מדידת  לפי  והכפלת  קבע  על 

במחירים זאת  הכמויות,  בכתב  ובים  הנק  הכמויות  ו/א,החכ"עם  ו ל 

ו/או ת  החברה  המזמינה  במהלך  עת  בכל  רשאית,  קופת  תהיה 

לקבלההתקש להודיע  לשנרות,  מבקשת  היא  כי  הסכם  התנאי  את    תון 

שתשולם לקבלן תהיה בשיטה  רה  ומתגרתו הור להסכם אשר במסולעב

מוס  -  שלית אוהפ תמורה  וללהיינו,  מראש  וקבועה  מדידת  כמת  א 

 של העבודות בפועל. הכמויות

 

החכהודיע- המזמינה  ו/או  החברה   "ל  ו/או  מבקשת  ה  היא  כי  לקבלן 

השיטה  להסכ  לעבור לפי  הצדדי  -הפאושלית  ם  ומתן משא    םינהלו 

עלב לב  מנ  תום  את  לשנות  המנת  וככל   הפאושלילמנגנון  רה  ומתגנון 

להשיגיע הצדדים  זה  ו  בנושא  באסכמה  ההסכם  שהתמורה יתוקן  ופן 

 . הפאושלית קבע לפי השיטה  לקבלן תי
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 ל המפקח ויומן עבודהמכויותיו שתפקידיו וס.2

 
העבו          ביצוע  את  לבדוק  רשאי  המפקח  ולוד )א(     ביצוען  השגיחת  טי  על  את  לבדוק  ב  וכן 

שנעשמ  םיר החומ המלאכה  וטיב  בהם  בביצוע העבושתמשים  ע"י הקבלן  דות  שית 
בין במקום הביצו ובוהכל,  לין מח ע  לבדוק  וצה  הוא  רשאי  כן  אם הקבלן מבצע  ו. 

 כדלקמן :   ו הואראותית המנהל ואת הואת החוזה, את הוראו כהלכה
 

עו צובשר לא  יסה של העבודות אשינוי והר  יקון,לן ת בק. המפקח רשאי לדרוש מה 1
להוראותיו או  לתכניות  את  בהתאם  לבצע  חייב  יהיה  המפקח    והקבלן  הוראות 

 נה על חשבון הקבלן.  הוצאות תהיי ידי מפקח וכל ה-התקופה שתקבע על תוך 
 

מתאימים    בודה, הנראים לו כבלתי כלי ער או  . המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומ2
   ויקט.בפר ה דלעבו

 
או עבודה העבודות בכלל, או חלק ממנה  וע  ציב יק את  ח יהיה רשאי להפס. המפק 3

אם   מסוים  נעשהבמקצוע  הפרויקט  אין  דעתו  לתבהת  לפי  המפרט  כניותאם   ,
 ות המהנדס.  הטכני או הורא

 
ר ביחס לטיב החומרים,  תתעוראלה שה הקובע היחיד והאחרון בכל שקח יהי. המפ4

 ינן.  בג  עיג לום המיחס לשוויין והתש ן לרבות בע ביצו  אופןל וודות לטיב העב
יפטרו את הקבלן    ח, לאהמפק   זה, מעשה או מחדל מצדשום דבר האמור בסעיף  

ו ולא יטיל  ודות בהתאם להוראותי וי תנאי חוזה זה ולבצוע העבמאחריותו למיל 
 היא בקשר לכך. כל ש חריותאו על החברה א על המפקח

  
ייתן הודע5 דה  עבו  וזסות איפני שהוא עומד לכ ח לב למפק תמת בכמוקד   ה . הקבלן 

לבקר לו  לאפשר  בכדי  אשהיא  את  כסויה,  לפני  ולקבוע  של  ה  הנכון  הביצוע  ופן 
הנהעבוד כזאבמקר  דונה.ה  הודעה  תתקבל  שלא  להור  -ת  ה  המפקח  ות  רשאי 

 לק מהעבודה על חשבון הקבלן.  כל ח להרוסמעל העבודה או להסיר את הכיסוי  
 

המ 6 הקפ.  את  המקצו  חה ו כבא    ונ ח  החברה.  של  ההועי  בוארכל  ביצוע  ת  עם  קשר 
ואישו  והעבודות  אך  הקבלן  יקבל  התכניות  והערות  ר  המפקח  באמצעות  רק 

 ורק באמצעות המפקח.  צוע העבודות יועברו אך  לבי  בקשר קבלןה
 
על.  7 הנ"ל  הפיקוח  של  בקיומו  הקבלן    המפקחידי    אין  שחרור  איזה  ממשום 

 . כל תנאי חוזה זה ה למילוירבהחפי  ו כל ית התחייבויומ
 
נו  ורשיא.  8 מנכ"ל  של    כתבמראש וביהיו טעונות אישור  ספות ו/או חריגות  עבודות 

"ל  גביה אישור מנכ"ל חכ, בוצעה עבודה שלא ניתן ל וםכתנאי לתשל   חכ"ל בלבד ה
למען הסר ספק אין בסמכותו    זו ,  עבודהבגין  תב אין החכ"ל מחוייבת לתשלום  בכ

 . ספות ו/או חריגותעבודות נו  לאשר  יקוחפהשל 
 
זהיא.  9 המפקח  תו  מסמכו  ן  ספק   הול"נילאשר  של  הסר  למען   , בכל   מתמשך" 

 . מתמשך"ה זה "ניהול מקרה לא יהיה בחוז
 

   
הקבלן ירשום  קים וינוהל בשלשה עות  . היומן ("היומן":  להלן  )  ומן עבודה ל יינההקבלן  )ב(   

 מדי יום פרטים בדבר :  ו ב
 

 העבודות.   צועיב בל ידו וגיהם המועסקים עובדים לס עה ם של מספר .1
 המובאים ממנו.  הביצוע או אים למקום  ים למיניהם המוב. כמויות החומר 2
 יצוע העבודות.  החומרים שהושקעו על ידו בב . כמויות3
   ממנו.מוצא המכני המובא למקום העבודות וה  ציוד. ה4
 ת.  וד. השימוש בציוד מכני בביצוע העבו5
 .  טקים הפרוויר השוררים במקוג האומז י א. תנ6
 במשך היום.   . ההתקדמות בביצוע העבודות7
אש8 דבר  כל  הקבלן.  לדעת  העניי  ר  לפי  המפקח,  המצב ו/או  את  לשקף  כדי  בו  יש   ן, 

 ביצוע העבודות. העובדתי במהלך     
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 :  ר בדים בט ן פרמ ורשום בירשאי ל המפקח מן האמור לעיל,  גרועלי לבמ. 1)ג(           

 
 . יצוע העבודותבדבר מהלך ב ות והערותייגויהסת ,חו המפקהוראות המנהל א  ()א
המצב העובדתי במהלך ביצוע  המפקח יש בו כדי לשקף את    אחר שלדעת( כל דבר  )ב

 . עבודותה
 

י2 היומן  יו.  כל  בו,  םיחתם  הרישום  בתום  ידי    ןהקבל ע"י  ,  על  מכן  המפקח ולאחר 
   .ןלקבל יימסר  והעתק חתום ממנו

 
לא    אולם רישומים אלהותיו בקשר לביצוע הפרויקט,  הער  ן מום ביוהקבלן רשאי לרש    )ד(   

המפקח  כי בביצוע הפרויקט הוראות    רה. למען הסר ספק מובהר בזהו את החב יחייב
 חייבות.  הן ההוראות המ

 
ציון    םוים ממי י   5  ךות  יומןייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בלהסתשות  רהלקבלן      )ה(            

 הקבלן תרשם ביומן.  של  ו תסתייגופרט ביומן. דבר הה
הקבהודי  לא כאמור ע  הסתייגות  על  ג  לן  תוך  2)בפסקה  זה,  לסעיף  מ  5(  עת ימים 

   רשומים ביומן.ו הסכים עם הפרטים השום, רואים אותו כאילהרי
 

(,  )הקטן    לסעיף יפא  סלט לאלה שהקבלן מסתייג מהם ובכפיפות  ן, פר ביומ  רישומים        )ו(  
ישמשו כשלעצמם    ובדות הכלולות בהם, אולם לאהע  לע  הצדדיםישמשו כראיה בין  

 ורש ע"י אחד מן הצדדים ן במפם צוילא את כל תשלום על פי החוזה, אעילה לדריש
 תביעה עתידית. שהדבר יהווה עילה ל

 
מקום  לל עת  ס בכנכ כל בא כוח מורשה על ידו להיפקח או לור למויעז  )ז(    הקבלן יאפשר

אשהפרו מקום  ולכל  ניקט  בו  עיש ער  וכ ת  החוזה  לביצוע  כלשהי  מקום  בודה  לכל  ן 
 .  החוזהיצוע ם לבומרים, מכונות וחפצים כלשהשממנו מובאים ח

 
קח ח כנדרש לביצוע תפקידי המפשל המפק  לשימושו  בונו,  מבנהיקים, על חשהקבלן   (ח)

 יצוע הפרויקט, כמפורט במפרט.  קום בבמ
 
 .החברהוש כרהינו ומן  י ה     (ט)

 
 

 
 אים וראות מילווה םיכמסמ ן סתירה בי .3
 

, לבדקם  תכניות והמסמכים עם קבלתםחייב בזה לקרוא היטב את התמ הקבלן   )א(
 .  או העדר נתונים בהם/ל סתירה, אי התאמה והפנות את תשומת לב המפקח לכול
 

או  סתיר  הקבלןגילה   (ב) בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה  קבלן  יה הה שה 
דעה  חלק ממנו, או שמסר המפקח הוכל    ל שמך או  רושו הנכון של מסבפי  סופק  מ

למפקח    בכתב  הקבלן פנה  י   -ן מפרש כהלכה את החוזה  לקבלן שלדעתו אין הקבל 
הוג  הפירוש שיש לנ  ניות לפי הצורך בדברראות בכתב, לרבות תכוהמפקח ייתן הו

 החלטת המפקח תהיה סופית.  פיו.  ל
 

 הסדר הבא :   צועיבלפויות ל, יהיה סדר העדיואר לעית מכות יר של סת בכל מקרה
 

 הביצוע.  בתכניות  (1)
הכמויו(  2) ובמידהבכתבי  אם  כ  ת.  דיסקט  גם  במכרז  תינתן נכלל  הכמויות,    תב 

הכמוי  להוראות עדיפות   אלשבכתב  פני  על  צות  כן  אם  אלא  שבדיסקט  וין  ה 
 תנאים אלה.  חרת בא

    .במפרט הטכני המיוחד (3)
 כללי.  ה טרבמפ (4)
 
 זה לביצוע. החו יא ותנ  זהחוההוראות  (5)
ישרא(  6) ובהעדבתקנים  בינ"לליים,  תקנים  כפי    רם  ידי מקובלים,  על    שייקבע 

 .  המפקח
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 הסדר הבא : יהיה וסדר העדיפויות לתמחור 
  
 כתבי הכמויות.   (1)
 . מפרט מיוחד (2)
 .  ביצועכניות ת( 3)
 . ה דואופני מדי מפרט כללי (4)
 לים, כפי שייקבע על ידי  מקוב  לם בינ" ים, ובהעדרם תקניישראלי   םינתק (5)

 ח.  פקהמ
 

סמכים השונים  אי התאמה בין המ  אחריו. בכל מקרה של הקודם עדיף על הבא  
ה הדרישה  המופיעה  תחשב  יותר  המסמכ חמורה  מן  שהוא  הנ"ל  באיזה  ים 

 די. עלם בו קיים ספק, המפקח יהיה הפוסק הבל מקו. ובכ ובעתקכ
 
 סמך למסמך.  ממ המל בר כהשסותרות ייחשב הד אות לאהור לגבי
 

אופני   כן  והתשלוכמו  הכמהמדידה  שבכתבי  עדיפים ם  המדידה    ויות,  אופני  על 
 הכללי.   ום במפרטוהתשל

 
ר המנה )ג(     המפקחשאי  וכן  לקל  להמציא  כדי  ,  תוך  לזמן  מזמן  יקט,  הפרו   ביצועבלן 

 רויקט.  לביצוע הפ  צורך,לפי ה לרבות תכניות  -הוראות משלימות 
 

ן, אולם  ג( מחייבות את הקבל)ף קטן אם לסעיאו המפקח שניתנו בהתהל נמ הוראות )ד(   ה 
 י לגרוע מהאמור בפרק ט'. בסעיף קטן זה בכדאין האמור 

 
מוס           סעיף  )ה(    כל  כי  בזאת  המסוכם  או  בת המתואר  במפרט    כניותמן  כלול  ואינו  החוזה 

ואינו מסומן  רט  פמ בהכלול  כמו כן כל סעיף    תמורה,ב  לו ככל  בשנח  תו הכמוי  וכתב
 כלול בתמורה. בתכניות יחשב כ

 
גילה הקבלן סתירה, אי ה  אמור לעיל, מוצהר בזה, כימכלליות ה  מבלי לגרוע  תאמה  אם 

ב דיוקים  אי  המצורפיאו  המסמכים  פאחד  ולא  לחוזה,  אלם  בהמפק   נה  בח  בקשה כתב 
ות  הורא  ןל הקבלסתירה, או אם קיבשוא אותה  נבודה  את הע  למתן הוראות בטרם ביצע
לפיהן נהג  ולא  לבל  מהמפקח  כאמא  ההבהרה,  בבקשת  פנה  ורפנות  אם  או  בבקשת , 

ע  רקכאמור  הבהרה   כל ריות עבודה, ישא הקבלן באחלאחר שהתחיל בביצוע אותה  בור 
 .ךכ הנזקים שייגרמו עקב 

 
 

 
 אספקת תכניות.    4
  

 disk on  י בגעל    וםדי המנהל ללא תשלקבלן על יל ימסר  יות  נכמכל אחת מהת  עותק   (א)

key  .לעצמ יכין  לפחות  הקבלן  תוכנעותקי  3ו  עם מכל  וזאת  הקבלןית,  עם   ל חשבון 
יחזיהשלמת ה כל התכניות שברשותר הקבלן למנהל אפרויקט  לו ת  בין שהומצאו  ו, 

 בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.  אותן  שהכיןע"י המנהל ובין 
  
קבלן במקום הפרויקט, י הדי  זקו עלמהחוזה, יוח  קחל  ך המהווהמסמכל מתקים  עה (ב)

עלהלוהמנ  שהורשה  אדם  וכל  המפקח  יהיה  ,  זו,  לתכלית  בכתב  לבד  ידם  וק רשאי 
 . בלת על הדעתש בהם בכל שעה מתקולהשתמ
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   המטעמ ו/או מי החברהעבודות אחרות של     . 5
 

המבוצע העבודות  אותן  רק  כי  בזה  המ  ההחוז  לפי   ת ומוצהר    הכמויותכתב  פרט,  לרבות 
ו/או תמסור ו/או    ידוע לקבלן כי החברה מסרה  החוזה.  צורפות יהוו את נשואהמ  תויוהתכנ 

יית מבנים, ביצוע  נ בדות שונות הכוללות  ים ביצוע עבוים ולספקים שונ ית למסור לקבלנ רשא
ו/או מי שותמלאכ   מערכות, תשתיות,   ואספקת חומרים. החברה  ציוד  היו  יטעמה  וא מ ב י, 

שי  זכאים מי  לכל  בעלמסור  עבודהם  יני ראה  כל  הפרויקט  במקום  ואופן  לבצע  בצורה  ה 
רבות  דה/ות אחרת/ות כאמור ל ע עבוביצו  אפשרהקבלן מתחייב בזה לסייע ולשיראו להם ו

שימ  אפשרות  בממתן  כאמור  לקבלנים  שבפרויקטוש  הוברש  תקנים  והמים  תות  חשמל 
א ולקיים  הפרויקט  ה   תשבמקום  י  תהוראוכל  תיא שהמפקח  לצורך  לו  ביצורה    עוום 

הקבלן מתחייב לשלב  .  הורמים אחרים כאמור בסעיף זודות עם עבודות אחרות ועם גהעב
הקבלנים כל  הזמנ  את  בלוח  בפרויקט  עבודותיהעוסקים  את  ולשקף  הזמנים    הםים  בלוח 

 שור.  ה לאיולחבר הכללי שיוצג למפקח 
 

  רות חא  עבודותשר עם, או עבור,  ברה בקהח  יכלפ   תו דריש  תביעות או  לא תהינה לקבלן כל
ו/או קבלני    שונים, כאמור,ו/או    נוספיםה או על ידי קבלנים  כנ"ל המבוצעות על ידי החבר

 .טבפרויק  בור מי מטעמהעבורה ו/או ע, ה ו/או ספקיםמשנ
 

ליתן הקבלן  מתחייב  היתר,  קבות  רויפשא  בין  לכל  המפקח  הוראות  לפי  נאותה,    ן לפעולה 
המפקח   דיי-גוף שיאושר לצורך זה עלאו  ם דוכל א ידי החברה-על עסק ו/או יוק סהמוע אחר

 תאם פעולה אתם ויאפשר שתף ויוכן י  ,הפרויקט והן בסמוך אליומקום  הן ב   ,וכן לעובדיהם
במיד השימוש  את  והאפשלהם  המצוי  ובמתקנים  ת  בשירותים  עלשהותקר  למען  ידיו.  -נו 

ור  האמ  שוה לשימ שלום כלשהו בתמורדרוש תל  יאה רשיה לא י  הקבלן הסר ספק מודגש כי  
לא יהיה זכאי לרווח  ף זה לעיל,  כאמור בסעי  לישי ובכל מקרה ו/או מכל צד ש   מאת החברה

 ראשי.  קבלן
 

 תעבודו למסורחברה הזכות .     6
  

ה אשר  בא לגרוע מכל הוראה בחוזה ז  ו הואכאיל  לעיל לא יתפרש  5ר האמור בסעיף  ם דבשו  
 מן הפרויקט.   חלק  לכביצוע לאחר או לאחרים   ברה למסורחאית ה ה רשיפל

 
   אחרים לניםם קבתאום ע  .7
 

קבלנים  פעול בתיאום מלא עם  בזאת ל  הקבלן מתחייבלעיל,    5ף  ן האמור בסעי מבלי לגרוע מ
בנוחיות ומבלי שיגרם להם נזק  וטף וופן ש לא יופרעו ויוכלו לעבוד בא  חרונים כך שהא  אחרים

רים בלוחות  מן הקבלנים האחזה  יא  מידתע  איותו של הקבלן.  ו אי פעילאלותו  מפעי  אשהו  כל
 ו. ביצוע העבודות על ידהקבלן באורכה ל זמנים לא יזכה בכל מקרה אתה

 
  ן המפקחביעות רצוביצוע הפרויקט לש.    8
 

לחוזה בהתאם  הפרויקט  את  יבצע  בסעיף  ה,  מעול   בטיב  הקבלן  האמור  מן  לגרוע    2ומבלי 
המ רצ  תביעושלל,  יעדל המפקח,  ונו  של  של  רך  וצלוימלא  וחלטת  הוראותיו  כל  אחרי  זה 

 ה.  , ובין שאינן מפורטות בחוזקח, בין שהן מפורטות בחוזההמפ
 
 

 לקיום ההסכםות ערב .9

 

לחברה, קבלן  וסר הוזה, כולן או מקצתן, מ תיו על פי הח של התחייבויוהמילוי  להבטחת      (א)
ער זה,  חוזה  של  חתימתו  בנובבמעמד  ישראלי  טונומית  ו א  קאיתת  בנק  -)להלן  מאת 

שבדוההסכםלקיום    תרבועה" בנוסח  המ"(  הערבות  להלן,    1ז'בנספח  צורפת  גמת 
שנים   3הינה לתקופה של  ת  הערבותקופת  .  ני החוזהז נתוריכו   דףכפי שרשום ב  סכוםב

דרתו  דד כהגודה למ. הערבות תהיה צמהחברה  בת  ותינתן לטוהחוזה  ממועד חתימת  
 ם.ו שתרדדי כהגעל בסיס המדד היסוהחוזה  ינריכוז נתו  בדף
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היה      (ב) הצבנוסף,  הקבלןותזכה  ללפנייה,    עת  פע"קבל ייחשב הקבלן  ככזה מתחייב  ן  יל". 
ל  למסור  בד  7תוך    –החברה  ידי  הוא  ההודעה  ממועד  כקבלימים  זכייתו  פעיבר  ל,   ן 

ושב חת התמורה שמ 10בשיעור של % "( עצוביערבות )להלן: " נוספתרבות בנקאית ע
לפנ פי    על ההצעה  בסכום  בנ   הביצועבות  רעמע"מ.  פת  סותייה,  המצותהיה  י  וסח 

תהיה צמודה למדד    הביצועערבות  .  החברה  ובת  תינתן לט  הביצועערבות  .  2בנספח ז'
עד תום   קףם ובתוי כהגדרתו שחוזה על בסיס המדד היסודוני ה וז נתכהגדרתו בדף ריכ 

ו/אמיום קבלת תעודת  ם  יו  60 ל  וההשלמה  ערבות הביצוע  ק ד בהערבות  מיום המרת 
  כפי שנקבעה בפנייה.  חראל

 
במשך כל תקופת   די החברהתשאר בי  לקיום ההסכםהערבות    פק יובהר כילמען הסר ס

שר לערבות הביצוע שתומצא עם זכייתו  ללא קוזאת  המכרז, לרבות בתקופות האופציה  
 עבודה מסוימת. ייה לגבי כה בפנ של הזו

 
ל מבל (ג) מכי  בחוזה  לגרוע  מסירת  האמור  אי  מ  7תוך    עיצו בה  ערבות  זה,  מועד  ימים 

ב זכייההודעה  הקדבר  של  הזכיה  תו  לביטול  תביא  רשאית  ה ובפנייה  בלן  תהיה  חברה 
ולעב שבידה  המכרז  קיום  ערבות  את  ללחלט  הבאה    כהוזור  כהצעה  דורגה  שהצעתו 

 עדי. דעתה הבל  לשיקול, הכל  תור בפנייהב
 

 
 ( "ותברעהלן: "יחד ייקראו לה   בות הביצוער עו  ההסכםום  לקי)הערבות  

 

ולמלוי   (ד) לקיום  כבטחון  תשמש  ההערבות  הוראות  כל  של  הקבלן  חוזהמדויק  ידי   . על 
 סוי של: ה ולכלהבטח מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות בין היתר 

וי  ם כל הפרה או אי מלעקב או בקשר ע  החבר ם לכל נזק או הפסד העלול להיגר (1)
 זה.  חוזהו מתנאי השתנאי כל

ההוכ (2) שהילומ ש תהוצאות  ל  ל  חברהם  או  לשלם  או  להוציא  בהם  עלולה  התחייב 
 זה.  חוזהבקשר עם 

ד  ועמ עלולה ל  החברההשלמות, שיפוצים ובדק העבודה ש  התיקונים,ל הוצאות  כ (3)
 ן. בה

לחברה בשלב    ובמידה ויתבררם  א  –ים  כל כספהחזרה על ידי הקבלן לחברה של   (4)
   מנה כל כספים ביתר.מ לקיבהקבלן שכלשהו 

 
מקרכב  (ה) ה   רכאמו  הל  הער  חברהתהא  סכום  את  לגבות  מקצתו,  רשאית  או  כולו  בות 

פבפעם   במספר  או  ההוצאות  אחת  ההפסדים,  הנזקים,  לגבי  מתוכו  ולהיפרע  עמים, 
 מור.  ים כאתשלומוה

ו ערבות ולהסכום העם את  הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפ   (ו) ם ויישינלתאימו לתמורה 
מהוראות ס"ק י"א  ופה כמתחייב  קלת  ףקויה בתה תהערבות  בטיח כי  , וכן להורשהצטב

הקב   -והכל  ,  להלן כן  עשה  לא  המנהל.  הוראות  הלפי  רשאית  את   חברהלן  לממש 
   הערבות כולה או מקצתה.

 ן. רוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הקבלות הכההוצא   (ז)

 . חוזהכוז נתוני ה יר תו בדף גדרכה צמוד למדד הבסיסהערבות יהיה  וםסכ  (ח)
 

תהיה    –  בר הארכת הערבות לרבות התנאי בד  –מתנאיו  זה או תנאי  והח   ת א  קבלןה  פרה    (ט)
לממ רשאית  ההחברה  כל  ללא  הערבות,  את  מנוע  ש  יהא  והקבלן  מוקדמת,  ודעה 

 יתה של הערבות כאמור. לגבי התנגד מל
 

ור והמוחלט מבלי  מגלקניינה ה  על ידי החברה ייהפך –אם בכלל  – בהות שיגכום הערבס    (י)
זכ שתהיה לק מועצת המני לבוא כלפי ההכלש   תובלן  וגם/או  וגם/או   הלים שלחברה  ה 

וגם מנהליה  מקרב  מי  כלשהן  / אל  תביעות  וגם/או  בטענות  יועציה  וגם/או  מורשיה  או 
 ש הערבות. למימובקשר 

 
 הרינימלי לחב חשב לפיצוי מוסכם מסכום הערבות י  –זה זה אלא אם נקבע אחרת בחו    (יא)

 לן.בגין הפרת החוזה ע"י הקב
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במימושה בפועל על פי סעיף זה, כדי  ות למימוש הערבות ע"י החברה או  אפשרבין  א    (יב)

 ן. כל דיל פי מכל תרופה אחרת המוקנית לחברה על פי חוזה זה וגם/או ע לגרוע
 

תוך    ביצועהערבות   (יג) לקבלן  תע  יום   60תוחזר  מסירת  מיו ודת השלמה  ממועד  ם ו/או 
יום לאחר   60תוחזר לקבלן    םכס הה  םולקי ות  ערב  .בדקהביצוע לערבות ה  תורבהמרת ע

תקופ לפני  תום  לא  אך  החוזה  החות  סיום  תעודת  לעקבלת  ביחס  האחרונה  זה  בודה 
 ה.מכוח החוז שתבוצע על ידי הקבלן 

 
 עות הודמסירת .      01
 

הצדדי     הנן  כתובות  לח במב  כמפורטם  הווא  כל  ויראו  זה  שנשלחהוזה  אחד    דעה  מצד 
הגיע  למשנהו  לתעו כאילו  רשום  72  ך תו  התדה  בדואר  משלוחה  ממועד  הודעה  .  שעות 

, בפקס  במועד מסירתה ואילו הודעה ששוגרה  שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שהתקבלה  
 . קס מצויין על גבי אישור השיגור בפועד הלה במשהתקבתיחשב כהודעה 

  
 החוזה  ול בי.      11
 

 . ןהקבל לע , ככל שיחול, יחולו ה זהז וס בולים לחהוצאות מ   
 

 הסבת החוזה      .12
  

ל (א) רשאי  הקבלן  להעביר/ מסוראין  או  של    להסב  ביצועו  את  או  לאחר  כולו  הפרויקט 
המשנה,  תו,  מקצ לקבלני  בהסכמ לרבות  החבאלא  בת  ומראשרה  או  כתב  תינתן  אשר   ,

לשיקו דעתהתסורב  וכמפורהבלעד  ל  זהית  חוזה  בתנאי  וט  העסקתאול,  בין    ם  עובדים, 
ל משתלם  זמןששכרם  מ  הבודעה  פי  ששכרם  שיעוובין  לפי  העבודהשתלם  בה ר  אין   ,  

 הפרויקט, או של חלק ממנו, לאחר. כשלעצמה משום מסירת ביצועו של 

 

כא (ב) הסכמה,  החברה  במור,  נתנה  כדי  אין  מאחריותו  הסכמה  הקבלן  את  לפטור 
חבויותיוהתחיי פי  על  בא ו  ישא  והוא  זה  של מבצע   חריות מלאהוזה  לכל מעשה/ מחדל 

 ם ועובדיהם.היגיצנ בודות,הע
 

ג' את זכויותיו על    ב ו/או להמחות לצדל, אין הקבלן רשאי להסמבלי לגרוע מהאמור לעי (ג)
, ללא קבלת הסכמת החברה מראש חוזיתורה הפי הסכם זה, לרבות הזכות לקבלת התמ 

   ובכתב.
 

ות  קבלנים לעבודות הנדסה בנאי  חוק רישום   הוא קבלן רשום לפי  מצהיר בזה כילן  הקב (ד)
ל  1969  ט"תשכ לא  העומתחייב  מן  איזה  ביצוע  למסור  קבלן  בודות  שאינו  משנה  קבלן 

   ר.רשום, כאמו
 
חהחברה   (ה) או  כל  את  לאחרים  או  לאחר  להסב  רשאית  מזתהיה  ו/אוכויותלק    יה 

 ת אצורך לקבל  דעתה הבלעדי ומבלי  ה ושיקול  ת עיני פי ראוהתחייבויותיה לפי חוזה זה ל
על  לביצוע התחייבויותיה    תישאר אחראית  החברה ש  בתנאי  הסכמת הקבלן לכך. כל זאת 

 וזה זה.  פי ח 
 

קט, צוות הנדסי, חברת בקרת איכות, לגבי מנהל הפרוידרישות מיוחדות .   13

 . משנה ופירוט אמצעים לביצוע העבודהבלני ים, קיועצ

מוד, בין השאר, בדרישות  עלרש המשתתף על ידי המשתתף, יידהעבודות  ביצוע במסגרת

 ועל חשבונו:  ןשלהל תבהוראוו

 מהנדס ביצוע (1

יהי  .1 לההזוכה  חייב  בתחום  ה  ביצוע  מהנדס  מטעמו  ההנדסה  עסיק 

שנים    3של    יסיון בעל נהאזרחית הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  

דות ולהיות בקשר  יצוע העבו בזמן בבאתר    לפחות , על המהנדס להיות נוכח

 המפקח.  םעוף ותמידי רצ
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ס האמור, יצרף את פרטי קורות  הנדמת הוהזתו את  המשתתף יפרט בהצע .2

 יונו. של ריש ים שלו ופרטי ניסיונו ויצרף העתקהחי

 מנהל עבודה  (2

שנים    3ניסיון של  בעל    תמ״ת, הזוכה יעסיק מנהל עבודה רשום במשרד ה .1

ה יפרלפחות.  בהצעמשתתף  את  ט  מנהלתו  להצע  זהות  ויצרף  תו  העבודה 

קורו על    תאת  המעיד  ומסמך  שלו  מנהל    שרדמב  רישומוחיים  התמ״ת. 

 רצוף לאורך כל תקופת הביצוע קבוע ו עבודה יהיה נוכח באופןה

 יחות  ה בטממונ (3

ונה בטיחות  ות ממאת זה הזוכה יעסיק ממונה בטיחות. על המשתתף לציין   .1

 שלו. ם מטעמו ולצרף קורות חיי

 עץ בטיחות.וי (4

טיחות  תף לציין את זהות ממונה בת שות . על המכה יעסיק יועץ בטיח הזו .1

 ים שלו. לצרף קורות חיומו  עטמ

 קבלני משנה  (5

)הני לע .1 הקבלן  ידי  על  משנה  קבלני  העסקת  ההוראות  ין   יחולו  זוכה( 

 והתנאים הבאים:

הקבלן,   .א ידי  על  בפרויקט  משנה  קבלן  כל  להעסקת  עמידה  תנאי 

הקבלן הראשי של  עובד,    בסטנדרטים  ביצוע  של  הקבלן    יבמקרה 

טעו)כשכירים(    ישהרא שאיש  ןיהיה  ומועד  ה  ח" ורל  ור  חברה 

בחברה  העסקת כשכירים  קודם    3לפחות    העובדים  חודשים 

, וכן  מנהל הפרויקטשל  אישור    . בכל מקרה עניין זה טעון  הבקשה

ובכתב  אישור חכ"ל   מראש  מהנדס  ו/או  חכ"ל  מנכ"ל    של 

משנה כקבלן  הקבלן  ביצו   להעסקת  לצורך  העבודות    עבפרויקט 

וזאת מבלי לגרוע מכל  נה,  שמקבלן    ידי אותולביצוע על    ועדותימה

 הוראה אחרת במסמכי המכרז.

רש .ב יהיה  הפרויקט  למנהל  שיאי,  דעתו,  פי  משנה  קול  קבלן  לפסול 

ט, או לדרוש מהקבלן להחליף  קו בפרויקלהעסי  ן יבקשאשר הקבל

י על  מועסק  כבר  אשר  משנה  הקבלן  בפרויקט,  שיקו דו  לפי  ל  כל 

המו מלח דעתו  של  הט  ליח שיהיה  ומבלי  פרויקט  נהל  נמק  יב 

 החלטתו.

או  נמ .ג מטלה  עבודה,  העברת  לאשר  שלא  רשאי  יהיה  הפרויקט  הל 

מכל אחריו משנה    ת  קבלן  ידי  על  לביצוע  שהוא  את    ולדרושסוג 

יבי על  לנמק  צוען  שיידרש  מבלי  וזאת  עצמו,  הזוכה  הקבלן  די 

 החלטתו.

להילן  הקב .ד הומתחייב  לכל  שאר שמע  כאמור  הפרו  ל ה  ט  יקמנהל 

ה כי  נוומצהיר  בהגשת  זה    אשביא  אל  בחשבון  יבוא  ולא  הצעתו 

 ה, יין זהחכ"ל בכל טענה, דרישה או תביעה בענ 

ה  ע בכל צור י לגרושנה כד לא יהיה בביצוע העבודות על ידי קבלן מ .ה

 שהיא מאחריות הקבלן. 
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  ודות כאמור,צורך ביצוע עב בחר הזוכה להתקשר עם קבלן משנה, ל .ו

הי לאיש   ה כזומציא  קבלן  כתנאי  אותו  אמש ור  כים  המסמ  ת נה 

 להלן, בהתייחס לכל אחד מבין קבלני המשנה:ים המפורט 

הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין    נהן המש ם קבלאישורים לפיה .1

ואביש לא  ראל  ותשר  חדלות  עומדים  הליכי  נגדו  לויים 

 כסים. ים או כינוס נפירעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכ 

תעהעתק   .2 רשל  המ ש יודת  תקפה,  רישומ ום  על  קעידה  של    ן לבו 

מרשםשנההמ בכל  אישור    ,  בצירוף  דין  כל  פי  על  הנדרש 

קבלן   של  דינו  של המאש  המשנהמעורך  כדין  רישומו  את  ר 

 קבלן המשנה. 

ומסמכה  כל .3 הנדרשים  שיידרש  המידע  כפי  זה או  לפי מסמך  ים 

ולהנח הפרויקט  מנהל  ידי  בקשר  על  דעתו,  הניסיון  ת  עם 

פי  על    ת ולעבוד  המשנה   של קבלןתאים  וגו המ ו יקצועי וסהמ

 זה, אותן הוא מיועד לבצע.  מסמכי מכרז

המשנה .4 קבלן  מטעם  בכתב  כי    ברור   לפיה  הצהרה  לו 

  ולא יהיה   המשתתףיה עם  על פי מכרז זה, תה  ההתקשרות, 

קשר חוזי ישיר בינו לבין החכ"ל ולא תהיה לו כל טענה או  

הח כלפי  אחריותתביעה  המשנ ק  כ"ל;  ב   הבלן  יחד  תהיה 

כלו החכלחוד  והקפי  הזלב "ל  מבלן  וזאת  על  וכה,  להטיל  י 

 ן  זהלענייהחכ"ל כל אחריות או חבות כלפי קבלן המשנה.  

 "ל. החכ -יהיה החוזה חוזה לטובת צד ג׳ 

הקבלן דגמו .5 על  כי  והמסמכים    ש  המידע  את  להמציא  יהיה 

בלן  ק  תנאי לאישורמשנה קודם וכ  כאמור לעיל לגבי כל קבלן

 . ההמשנ

יחולו    רטות בסעיף זהוהמפ   תישוהדרכי  ן הסר ספק  מודגש ולמע  .6

  מבלי   ספק,גם לגבי החלפת קבלני המשנה, וזאת למען הסר  

מנהלשיהי או  החכ"ל  את  לחייב  כדי  באמור  קט  הפרוי  ה 

 ת מי מקבלני המשנה. כים להחלפלהס

קבלן  ה או בעובדי הככל שתעורר שאלה האם מדובר בקבלן משנ  .7

ה לדרושמפרשאי  לכך    קח  בסימוכין  מדובר  בדי  ו ע שאכן 

בלבקה הן  רו"ח  לפחות  אמצעות  שכר  תלושי  ובצירוף  קבלן 

ו/או  בקשת מנהל הפרויקט  י  לפ,    תלושי שכר אחרונים    4  -ב

כלבקהימציא  המפקח   אימסמך  לן  נתון,  תעודה  ,  או  שור 

בתנ  המשנה  קבלני  עמידת  הוכחת  לצורך  אים  שיידרשו 

      .כאמור

 
שיידרשו לצורך    ו תעודהישור א , אןותסמך, נכה לקבלן כל מט ימציא הזוקירו מנהל הפ  לפי בקשת

   הוכחת עמידת קבלני המשנה בתנאים כאמור
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   ח ר י ו ת א .14

 
בהתאםנתנה   הסכמתה  את  אין    13  -ו   12בסעיפים   לעיל    לאמור  החברה         הסכמה ה לעיל 

ישא  לפי החוזה,ייבויותיו  ח מאחריותו והת  פוטרת את הקבלן   האמורה   באחריות     והקבלן 
עובדיהם,  הפרויקט, באי כוחם, מורשיהם, שלוחיהם,    מחדל של מבצעיאו    הש לכל מעמלאה  
 .ם ועובדיהםה שלההמשנ  קבלני

 

 יותיוהצהרות הקבלן והתחייבו .15
 

 צהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות יסודית כי:הקבלן מ       

רשה    (א) קבלן  חוק  ינו  לפי  קבלנים  שוריום  הם  תשסדנלעבודות  בנאיות    1969כ"ט  ה 
, המנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי  ף העבודות וטיבןן התואם היקופבא   וח ומכ נות  והתק

ל לנכות מכ   המאפשראישור  , וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן  ת המסרשויו דרישת  
לו המגיע  למז  -תשלום  בזה  ממציא  והוא  במקור,  ניכוי  מכל  אחוז  עותק  אישור  מין 

 . כאמור

 

ה לפ   ייןע    (ב) חתימת  הנספ ני  בכל  וחיםחוזה  ההתקשסמ  לכ ב,  לביצוע  רות  מכי  הקשורים 
סמכים אשר הוזכרו אך לא  בות מ, ולרהעבודה לרבות מסמכים אשר לא ניסח בעצמו

 הירים לו וכי אין לו טענות או הערות לגביהם., כי הם נ ם היטבחן אותצורפו, כי ב
 

ורים ם וגורמים הקש ים עם יועצימכת, ההסרישו , הדתוכניותמכים, ה כל המסדק את  ב    (ג)
כל   נו ואין מה מהנ"ל שביקש מהמזמין ולא קיבל, וכי יתאם אתט לשביעות רצו ייקורפב
לרבועבודוה בדבר,  הנוגעים  הגורמים  כל  עם  לת  אך  הת  רק  בזקא  חברת מפקח,   ,

 עניין. החשמל, העיריה וכל שאר הגופים והרשויות הנוגעים ל
 

כל  ו די    (ד) לו  כעים  והאמצע  חהחומרים,  לבהאדם  הנדרשים  העים  בהתאם ות  דובצוע 
וגל  נו מס , והיהחוזה ואפשרות אספקתם והם נמצאים ברשותו או בהישג ידו  אותלהור

 החוזה.וראות תאם לה מכל הבחינות לבצע את העבודות בה 
 

ספקת  לקבל תמונה מ   בל לשביעות רצונו המלאה את כל ההסברים מתוכם יכול היהק    (ה)
פרט שההסבר בחשבהביא  יקפן,  ה והעבודות  י  על  שקבון  מפרטי   ינםא  לים  ם מהווים 

עבודות ואת של ה  נאמנהמלאים, אולם הם היו מספיקים על מנת לתת לקבלן תמונה  
א כללו אותם, ואת כל הפרטים ההסברים ל רטים ש כל הפ האפשרות להביא בחשבון את

 של העבודות. האחרים שיחדיו יהוו מפרט מלא

 

לו הנדרשים    כנוןהת  יכמכל מס  חוזה זה בקבלת לאחר חתימת    ךסמו  ן לטפלל הקבל ע    (ו)
 לבצוע העבודות והמועדים לאספקתם.  

 
ם, המסמכיל שאר  כל מסמכי התכנון מכל מין וסוג ולכת  אספק  לתאוםהקבלן אחראי      (ז)

 ות והנתונים הדרושים לביצוע העבודות. התוכני
 

לאתרכ    (ח) כניסתו  העבולביצו   עבודה ה  י  ה ע  כדות  רשינה  א   תובר  וכי  בכדי  בלבד  בה  ין 
ללה במשתבמפ  ,ועניק  ו/או  עכבון  ורש  זכות  לא  לרבות  במקרקעין,  כלשהי  זכות  מע, 

או  במקרקעי  מ ן  שלבכל  מתחייב  והוא  המקרקעין  על  שיוקם  לתפוה  חזקה א  ו/או    ס 
 ת אחרת במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין.זכו

 
לבצע  מתחי   הקבלן    (ט) העבודיב  להורבהתות  את  דיןו אאם  כל  ה  בותלר  ת  חוקי  עזר  כל 

 קבלן על סמך טענת אי ידיעת הדין, או חריגהתביעות של ה  . לא תאושרנהןעי ה  שאבר
 ן. מהדי
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במה   (י) כי  לו  ידוע  כי  בזה  מצהיר  ביצהקבלן  עבולך  ישווע  הפרויקט דותיו  במקום  לבו 
ובנ  תשתית  עבודות  שיבצעו  אחרים  קבקבלנים  ישתלבו  אחרים  וסף  בצעו  שילנים 

חפירודעבו ובנת  בתחו ה  המגריה  המ ם  יחידות  עדיםוישים  של   לבנית  ומטעמם  דיור 
רים, כאמור, ויספק להם את כל ם האחקבלניצדדים שלישיים.  הקבלן  יתאם פעולות ה

דוע לקבלן והוא מסכים כי לא תאושר לו כל הארכה של ורך כך. ילהם לצהנדרש המידע 
אחרים בלנים  עולות קעם פ  ר בקשרשוזמנים מא ח  ל חריגה מלוהביצוע ו/או כתקופת  

  ו/או  בסעיף זה לעיל ו/או עקב כך והוא מוותר מראש על כל טענהוספים, כאמור  או נ/ו
 ה לעניין זה.   תביע

 
על א (יא) ספק,  בכל  ף האמולמען הסר  בר  מוותר מראש   החוז מקום  והוא  לקבלן  אין  זה, 

עיכבון זכות  על  ו  ובמפורש  העבודות  החומרים/על  המקר/ו   או  בגיעקאו  כל  ין  סכום ן 
 חברה. מן ה ולטענת  יגיע לוש

 

 . שהיא סיבה בזה כי ידוע לו כי בחוזה זה אין ניהול מתמשך מכלמצהיר הקבלן  (יב)
 

 הכנה לביצוע וביצוע  –' בפרק 
 

 דמותובדיקות מוקצוע לבי נההכ .16

 

מקום      (א) את  הצעתו,  הגשת  לפני  בדק,  כי  מצהיר  וסביבהקבלן  טיבםהפרויקט    ותיו, 
המוטהותנאיהם   הקיימים  פוגרפיים,  שככ )ליהם  עבנים  כמ קיימיל  את   ויותיהםם( 

הפר לביצוע  הדרושים  והחומרים  העבודות  של  ד  ויקט,וטיבם  למקום את  הגישה  רכי 
עפ"י מגבלות הסביבה, בהתחשב בכך כי  רגנות הרצויה  תאהה  יבתהפרויקט, וכן את סב

בהקמה בפרוייקט  מבוצעות    מדובר  שאשר  עבודות  במקביונבו  שיבלעבודו  לות  צע ת 
כן  הקבל הבלן  קהמצהיר  ן.  כלכי  את  הסי  שיג  לגבי  והאפשרויות הידיעות  כויים 

להש העלולות  עהאחרות  הצעפיע  הזדל  לו  ניתנה  כי  הקבלן  מצהיר  כן  לתו.  בצע מנות 
 ר. יקות כאמובד

 

ות כי   דמיקותיו המוקנע על יסוד בד מצהיר כי נהירים לו כל תנאי החוזה וכי שוכהקבלן      (ב)
הווה תמורה הוגנת לכל תב הכמויות, משבכ  םיהמחיר   לרבות  על ידו,שהוצעה  ורה  מתה

לת  בכפוף  החוזה  לפי  בגין  התמו  וספותהתחייבויותיו  לו,  תגענה  אם  לו,  שתגענה  רה 
והוראותתוספו  נויים.שי אי    ת  של  טענות  כל  על  מוותר  והוא  כאלה.  יהיו  חדשות. אם 

 . לשהםכ פגם או מום מה, אי ידיעה,התא
 

באחריות לנזקים שיגרמו    ות. הקבלן ישא מקיי  תשתי ת תרכוב לבדוק מע קבלן מתחייה    (ג)
 דה. העבו ביצוע עם  למערכות התשתית כאמור בקשר

 
 תקופת ביצוע ולוח זמנים  .17
 

ישבקה    (א) אלן  ביצוע  לים  הביצוע  העת  פנייה. תקופות  בודות בתקופות  בכל  שייקבעו  כפי 
החלהבי יימנו  הב  בועהק  מהתאריך  צוע  לעבודות  ,  עבודה"לת  חת "צו  כביחס   לנשוא 
 ה. פניי

 

ל    (ב) לידוע  כי  יסודקבלן  תנאי  הינו  העבודות  ביצוע  לגמר  הזמנים  בחווח  זהי  והפרתו    זה 
 תהווה הפרה יסודית.  

 

קבלת צו התחלת העבודה הצעת ימים מיום    14ישור, תוך  מפקח לשם אציא ללן ימבקה    (ג)
ז ביבולרמפורט  מנים  לוח  דרכי  והסדרת  לפי   םיצוע  לבוהשיטות  בכוונתו  את הם  צע 

בהתאודובעה הכל  ודרך ם  ת,  הפעולות   סדר  מבחינת  המפקח  של  הביצוע  להוראות 
)  הזמנים ינו חורג ממסגרת לוח  התחלה וסיום וארבות  ולה להפע וכנית בת לגמר ביצוע 

 MICROSOFT של    MS PROJECT  2000  יערך על גבי תוכנהי   לוח הזמני   (.ודיסקט
 רה המפקח.  שיו יפ שיטה כפקח, ובורה המכפי שיהכל  ,ךואיל 4.0ה  גירס
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הזמנים המ    (ד) בלוח  תיקונים/שינויים  להכניס  רשאי  יהיה  לאישורו    רהאמו  פקח  קודם 
מסגרת   לגבתוך  הזמנים  ביצלוח  לאמור   . ועמר  הזמנים   בכפוף  לוח  להלן,  ד'  בסעיף 

הז לוח  יהיה  בלבד  הוא  המחייב.  המאושר  הז"לו  –)להלן  מנים  הח  ושר"( אמ מנים 
  לפי חוזה זה כמפורט בלוח הזמנים יצוע הפרויקט  ב בב ייקבלן חשות כי המפור  מובהר

 . ם בופורטידה המולפי שלבי העבוהמאושר 
 

יהיה    (ה) לעיל,  האמור  השרקח  מפה  למרות  מאת  לדרוש  הזמנים  אי  בלוח  שינויים  קבלן 
להשלמת  הביאמטרה להכל ב בצעם, לן מתחייב לקבוהבמהלך ביצוע העבודות המאושר 

  .רר ביותיקט במועד הקצהפרוי 
 

  זמניםלוח הזמנים במועד הקבוע לעיל, רשאי המפקח לקבוע את    בלן לוחמציא הקלא ה    (ו)
ייחשב במקרה כזה ללוח  ו  ר ועניןלכל דבהקבלן  לשיקול דעתו הבלעדי והוא יחייב את  

ו/או דרישה. לקבלן לא תהא כל טעהשמנים המאושר ה  נה  לגות  סתייו/או  ח  ול בקשר 
ה קיימות ו/או שתהיינה בעתיד  וע לו שלחבר יד כי    הז צהיר באמור. הקבלן מהזמנים, כ

תנו  (, שני "בעלי הזכויות"  -  להלןיים בפרויקט )שליש  צדדיםתחייבויות חוזיות כלפי   ה
  ד'ח  נספהטכני  ובהתבסס על המפרט  המאושר    בהתבסס על לוח הזמניםתינתנה  ש  או
כזה  חוזהל מצ.  כן  הקבלמו  הזמנים  יכן  היר  הנסוהמפרכאמור,    לוח  זה   החוז ל  חפ ט 

הזכויות.  הקבלן מתברה לעמוד בהיאפשר לח את לבצע  חייב  תחייבויותיה כלפי בעלי 
 . נגד החברהויות  לי הזכ הפרויקט באופן שימנע כל עילה מבע

 
  במפורש וביןר אותו המפקח  צאת החומר המפורט בסעיף זה ע"י הקבלן, בין שאישהמ    (ז)

 יו. היא המוטלת עלש כל  ת מאחריות את הקבלן טר פונה  תו, איוא לא אישר ש
 

די להסמיך את  יל יהא כרש לעם כנדבאי המצאת לוח זמנימבלי לגרוע מן האמור לעיל,      (ח)
ת לעכב  לנכ  שלומיםשלום/תהחברה   עד ו/או  לקבלן  להגיע  שעשויים  כספים  כל  ות 

ה ללמילוי התחייבויות  כאמור,  דעתה  קבלן  של  הבשיקול  ולחה לעדי  יהברה  בכך א   א 
 לרשותה עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין.           ופות העומדות התר  הזוע מאידי לגר כ

 
י קבל ה    (ט) דרין  ו/או  תביעה  ו/או  נזק  לכל  אחראי  שתוהא  נגד שה  ו/  גש  נגד  החברה  או 

וח בליחור כלשהו  להם כתוצאה מא שלישיים בגין נזקים שיגרמו    העיריה על ידי גורמים
העבוד מבי   ו/או המאושר    ם הזמני ו/אצוע  הכנה מערה  ו ות  ו/או  ו/או    כות  למערכות 

ה  לא עלקבלני המשנה לספק, שהקבלן/לשירותים שעל   פי  וראות חוז פי  על  ו/או  זה  ה 
התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ועל פי כל   לגרוע מכל מבלי    , וזאת ןהוראותיה 

באם במקום הקבלן,  כאמור    נזק  ימשלם כדת  רהחבל סכום שהסכם בזאת כי כדין. מו
 הלנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת הוצאותי   תא רשאייה הי הת  ,םלשת

 אחרת.  ל דרך וכן תהיה החברה רשאית לגבותו מהקבלן בכך לכשר בק
 

 ושילוט, משרד עבור  המנהל  ןסימו ,ם וחשמלמי  .18
 
רבות הקמת ע העבודות לוצדרושים לביים והחשמל החשבונו את המ  הקבלן יספק על (א)

הקו מער הרשתופ  םיוכת  הריסת  כל ות  את  חשבונו  על  ויעשה  כך,  לשם  נחוצים 
הדרושי להעהסידורים  כגו ברתם  ם  בהם,  השימוש  למקור  האספקה  : ממקור  ן 

צינ   חברות, הת ע הנחת  וכד'.  רזרביים  מכלים  צינורות,  תאורה,  גופי  כבלים,  ם ורות 
העבוד הקבהשלמת  יפרק  ה  לןות  כל  ויוצ "נ את  מל  הפיאם  זארויקט  מקום  על    תוכל 

 שבונו בלבד.  ח

 :בנוסף לקבוע במסמכי החוזה הקבלן מוזהר בזאת כדלקמן  (ב)

העין    יריית ראשצעות עיו באמן במים שלא באמצעות מד מים, יוטלו על הקבל תמש  שה (ג)
קרה החכ"ל במשטרה, בכל מקנסות ואפילו קנסות כבדים וזאת בנוסף להגשת תלונה  

בא  ל של  ול הדעקשתתערב   מ  לנושא  העירייהת  שיוטלועות  משזה.  קיזוז    –  הקנסות 
 מחשבון  המגיע לקבלן  כפי שיהיו מעת לעת. 

ה למע (ד) הקבלן:  ס  סרן  מחשבון  הקנסות  קיזוז  לעניין  ודפק  בדין  ייעשברים  בין  נדון  ו 
 הקבלן ובין העירייה בלבד ללא התערבות חכ"ל. 

ה  ויק שלוהמד כון  ימון הנחראי לס יהיה אהקבלן   (ה) ביצוע  ולנכונ מקום  של עבודות   ותם 
והמבהיגה שם  והרחקים   התשתית  מערכות  מרגע ל  בפרויקט  אחר  אלמנט  וכל  כביש 

השקב ועלת  הסימוןטח  הפרויקט.  של  הסופית  למסירה  נ  יתבצע  ד  קבע לפי   קודות 
   ת ו/או המפקח.מסומנות בתכניות ובהתאם לכל הדרישות של הרשויות המקומיו
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לכל ההו (ו) ביצו  ןסימו צאות  ובמבתחילת  הפרויקט  יע  כולל   ון הקבלן,חשב  על   וי ההלכו 
עימם ואינו מקבל   ן קשרלן איסימון לקבלנים וספקים אחרים של החברה, אפילו לקב 

עבודתם. על  הק  אחוזים  לדעל  למכשיבלן  הפרויקט אוג  במקום  מעולים  מדידה  רי 
 שיועמדו גם לרשות המפקח.  

 
והן    קט  יור קום הפבע הן מחוץ למת קשל נקודו   ן ומן ושלמותלשמור על קי הקבלן חייב   (ז)

כול בתוך מקו נקודות הקבע,  נהרסו או נמחקו או טושטשו  ,  מקצתןן או  ם הפרויקט. 
ם בפעם. במידה והקבלן  וא מדי פעבונו העל חש  ידי הקבלן-יחודשו הנקודות האלה על

ואף לא עשה כך ל   3תוך    לא חידש את הנקודות,  ידי  -ות כן עלעשאחר שנדרש ל ימים 
   של הקבלן.ונו בשה על חן החברחדש אות קח, ת המפ

 
חשבונו את   קן על יב לתבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חי קה (ח)

מ ח נבנו  אשר  הפרויקט  אילקי  השגהדיוק   תוך  או  אם, ים  גם  כאמור,  במדידות  יאות 
יי תיקון,  אפשרות  ואין  הפרויבמידה  חלק  מדהרס  הבלתי  וייבנה ויקט  ו  ק  כל מחדש, 

 פקח.  ת המוא ת והורהנחיו פי-ת עלזא
 
ל (ט) ממבלי  בסעיף  גרוע  האמור  הע  , דלהלן  60ן  של  פרק/שלב  כל  פי  ע   -  בודות בסיום  ל 

המ בידרישת  בגמר  מקרה  ובכל  העפקח  מוד  בודות,צוע  עדות  יגיש  תוכניות  הקבלן  ד 
פי  בילאחר   על  תהינה  התוכניות  שי צוע.  שכבות  ידי  מפרט  על  ותוגהחקבע  ה נ שברה 

המ לאיש וה ור  במידה  לא  שנה  שתוג  תתוכניופקח.  הקבלן  תהינה  יחויב  המפרט  פי  על 
ה למפרט  התוכניות  העברת  השיכון  המתא   שכבותבעלות  משרד  תעריף  פי  על  ים 

 משרד.  לשעות עבודה  - מדידה לעבודות
תשלום דעתו, ה  קול י שי פ ש על  ידר שת  פתהמפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל מדידה נוס ז(  )

 כתב הכמויות.ביפים סעת ב ולוככל ן תחשבנהבנפרד וה ולםשהמדידות לא י  יןבג
  

יום מיום קבלת צו    15חשבונו, בתוך  -על    יםשלט  2  קבלן מתחייב בזאת להציב באתר  הח(   )
לשינוי הצורה,   –התחלת העבודה. דוגמת השלט כפופה להוראותיה של החברה לקבלן  
 הכיתוב והתצוגה על גבי השלט, לרבות באשר לכל סמל/ים ציור וכיוב'. 

מ', הוא ייוצר מלוחות עץ    X3.00 מ'     2.00ל יהא השלט בגודל של  להוראות המנה פוף  בכ      
; הכיתוב    4בקוטר "  מ"מ; רגלי השלט ייוצרו מצנורות מגולוונים  1עם ציפוי פח בעובי  
 ות ולשינויים מאת המנהל. שבשלט כפוף להורא 

יקט כמתחייב על פי  קום הפרו באופן שוטף את כל השילוט למעל חשבונו  הקבלן יתחזק        
 דין.  

 
 עבור המנהל   נהמבט(   )

על  1)      באתר  ולהציב  לספק  הקבלן  על  העבודות    –ו  חשבונ(  המנהל    –בגדר  עבור  מבנה 
מטר רבועים לכל    12ובגודל של  מנהל"( בן שני חדרים  "המבנה עבור ה  –זה זה  )בחו

 וט כדלקמן: יוד וריהוכו צ אשר יכלול בת  הפחות, 
 נעולים ומפתחות.     נות משרדיים עם מגירות מצויידות במ שולח  2         

 כסאות.   8         
 . כניותה לתומתל  1         
 תחות. ים ומפבמנעולארונות פלדה מצויידים   2         

 מחובר לרשת ופעיל.  –ל או אלחוטי קו טלפון רגי   1         
 . מכשיר פקס 1,  פוןרי טלמכשי  2         

בין    –מערכות תאורה ומיזוג אויר פעיל  מחובר לרשת החשמל ויותקנו בו  יהיה  מבנה  ה          
 דרים. גן מפוצל לשני החאם לכל חדר ובין אם מז

יוצב במק             וזיוודו  המבנה  ע"י המנהל והקמתו  ימים מיום    7יושלמו בתוך  ום שיקבע 
 קבלת הצו להתחלת עבודה. 

אחראי              יהא  לאספקה    –חשבונו  על    –הקבלן  היומיומי,  לנקיונו  המבנה,  לשמירת 
 ון אליו וכן לפעולה התקינה של מיזוג האויר.     סדירה של חשמל, מים, וטלפ

הקב2)     ויסלק  (   יפרק  תעודתלן  קבלת  עם  מיד  האתר  מן  המבנה  ובהתאם    את  הגמר 
 להוראות המנהל. 

 
 עבודות שלא ימדדו  (י)

בעדן, רואים אותן   לא ישולםדו ות המפורטות למטה לא ימדעבודוה
 ככלולות בשכר המכרז / חוזה מבלי היותן מפורטות:

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
למ ויועצ תכנניתשלומים  שירותים  נותני  מם,  שסוג  ים  כל 

 שהוא. 

מוצרים  .ב זה  ובכלל  הפחת  לרבות  והחומרים,  ציוד  עבודה,  כל 
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 
הטלוויזיה בזק,  חשמל,  כאמור  בכבל  חברת  וכיוצ"ב,  ים 

 נספחיו.תקשרות ו ם ההבהסכ

הקיימת   .ד לפעילות  ותקלות  הפרעות  למניעת  זהירות  אמצעי 
 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 

פי העבודה,  באתר  ביצוע  רוקם  אחזקתם  בסיום  וסילוקם 
 ת . בודוהע

ת כל החומרים שיסופקו על ידי המציע שיזכה, המוצרים  הובל .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 חלק  .ז דות  י עבואחסנת חומרים 
 ד למסירתם. עליהם ע  הגנהשיסתיימו, אחזקתם ו

, ע"י מודד מוסמך, וסימון לרבות פירוקו וחידושו ש . ח ל  מדידה 
 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  מנטים משואל  טים עם זוויות לא ישרותבאלמנהעבודה  
או   החיפוי,  הטיח,  הריצוף,  הוצאות  כל  ולרבות  מעוגלים  או 

ישרות  הציפו  לא  זוויות  עם  אלמנטים  של  שהוא  סוג  מכל  י 
 .   עים או מעוגליםואלמנטים משופ

העתקי .י להכנת  הנדרשות  ההוצאות  מסמכים    כל  או  תוכניות 
 . ספחיואחרים על פי הסכם ההתקשרות ונ

ו .יא זמניות  דרכים  וחידושן במשך עוקפות,  או  /הכשרת  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,  ב  ההתקנה  ברגים,  או  של  מהן,  חלק  ים,  עוגנכל 
ים, חיבורים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול  טריז

חומרי פתחים,  השארת  גומחות,  שרוולים(,  בלי  או  )עם  ם 
למע  שקעים  או  כבחריצים,  צינורות,  או  בר  תעלות  לים, 

 מעקות וכו'.   לקביעת דלתות, חלונות

 מנו.  פים מניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועוד  .יג

 כאלה. יהיודמי בדיקות ככל ש  .יד
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והטבות  ד .טו ביטוח  לקרנות  מיסים  למיניהם,  ביטוח  מי 
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

 יו. ונספחאספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות   . יז

 גרש לעיריית ראש העין.    החזקה במירת הוצאות הכרוכות במס .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 
 ונספחיו. שרות התחייבויותיו המפורטות בהסכם ההתק

וה . כב ההוצאות  מינזקיכל  מכל  למציע  ם  שייגרמו  שהוא  וסוג  ן 
 .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

ב  . כד שלא  נוספות  בעבודות  ומדובר  )וככל  הקבלן,  לירווחי  ביטוי  או  די 
בפרק ט'   הקבועחריגות יהיו ע"פ המנגנון    ו עבודות ו/א  בכתבי הכמויות

והפחתות  – תוספות  שבמחירון    שינויים,  היחידה  "מחירי  לב  בשים 
כ תוספת  כל  ללא  סופיים  קבלניוהנם  רווח  כל   גון  וללא  וכ"ו  משנה 

 (.תוספת שהיא"

)  פחיו ל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונסכ .כה
זה התקורה של המציע שיזכה   ובכלל(   ורפובין אם צורפו או לא צ 

וצאות האמורות כולן  לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שהה
 יד.  ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעת

בזאמוב . כו  בי הר  לצורך  המוצעת  הכוללת  התמורה  כי  העבודות ת  צוע 
 : הר"מ שיוזמנו הנן ע"ח הקבלן וייכללו

 ום עם כל הגורמים. תיא .1.1.1
הא .1.1.2 גידושילוט  ונק תר,  שטחים  המשתמעים  יטת  ר  הבטיחות  אמצעי  כל 

 ת  באתר. ביצוע העבודומ
 מצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח.א .1.1.3
 מבני עזר לאחסון ציוד וחומרים. .1.1.4
 סימון.חידוש מדידות, סימון, פירוק ו  .1.1.5
 ת. ביצוע העבודו ים וחשמל לאתר לצורךאספקת מ .1.1.6
. עם גמר העבודה  קבלןים מעבודת הלת הנוצר סילוק עודפי חומרים ופסו  .1.1.7

הקבלן   העבודה  יסלק  ה מאתר  עודפי  אגרת  כל  כולל  והפסולת  חומרים 
 סעיף זה יוגדרו כפסולת:מטמנה הכרוכים בעבודתו. לצורך 

 ר כמילוי. וש חוזכל חומר חפור שאינו מיועד לשימ ▪
 ל לשימוש.ומר שהובא לאתר ונפס כל ח ▪
 ות וכו'. חומר המתקבל מפירוקים, הריסכל  ▪
ם  עבודה, בין אה וחומר זר אחר המצוי באתר ה צמחי כל לכלוך,   ▪

 ת הקבלן ובין אם לא.עקב עבוד
 וץ לאתר. כל חומר זר שהמפקח יורה לסלקו אל מח ▪
הקבלן   ▪ ע"י  יסולקו  כאמור  ופסולת  חומרים  חשעודפי  בונו  ועל 

ל מחוץ  הסאל  מקום  העבודה,  והדרכים  אתר  המובילות  ילוק 
הר וכן  וממנו  להשתאליו  ובשות  במקום  כל  דרכימש  הנ"ל,  ם 
 שבונו. יותו ועל חקבלן, על אחראלה יתואמו ע"י ה
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 הכנת דרך גישה לאתר כולל תחזוקתה.  ▪
 

לגביה נאמר במסמכי המכרז / חוזה כי לא ישולם עבורה  כל עבודה אשר   .1.1.8
 רד בנפ

אובעב .1.1.9 פעולה  כל  להמשך  ור  שתידרש  המתחם    עבודה  בזמן  תפקוד 
 העבודות,  
אפשרות   .1.1.10 לבתמתן  אפשגישה  העסק,  או  רות  י  סחורות  ופינו  להספקה 

העסקאמצע מבתי  אשים  פינוי  את  ,  לפנות  יידרש  הקבלן  אם  )גם  פה 
 ת.הפחים מחוץ למתחם העבודו

 כל עבודות הגידור .  .1.1.11
טים, דגלים,  מס' פעמים  של  ם מחדשהקבלן יידרש להעביר ולהזיז ולמק .1.1.12

ו בעגדרות  לקבלן תשל עוד אמצעים  יינתן  לא  זאת  נוסף  בור  )לרבות  ום 
 ו'(ירוק זהיר וכידוש, החלפה, התקנה, הצבה, פס, ח ביסו

והנדרש בפרק  הקמת מ .1.1.13 במפרט המיוחד,    40תחם לדוגמא ע"פ המפורט 
 .  4סעיף קטן   40.2פרק תת 

גישוש .1.1.14 לבצע  הקבלן  ויידרש  חבמידה   / צים  לגילוי  ו/או  פירות  ינורות 
ת או  -תכבלים  מיוחד קרקעיים  במכשירים  שימוש  לצורךלעשות    ים 
י יהיובצע  גילויים,  אלו  גישוש  חפירות  הקב  הקבלן  ועל  באחריות  לן 

ומניעת  חשב הנ"ל  המתקנים  לשלמות  הקבלן  אחראי  מקרה  בכל  ונו. 
כלנ כלשהם,  שירותים  ייפגעו  העבודה  כדי  תוך  אם  מהם.  נזק    זקים 

 הסכם זה.  כפיפות לסעיפיחשבון הקבלן הכול ב  ייגרם יתוקן עלש
שושים למתכנן ו/או  הגי דרשו וממצאי ככל שיי עבודות גישושים  .1.1.15

 ין אפק" ו/או לחכ"ל.  העירוני "עאו  לתאגיד /לעירייה ו
 ים  כולל פינוי וסילוק. כריתה ו/או עקירה ו/או העתקה של עצ .1.1.16
מתג שיינתנו  י הנחיות של המהיה לפ גמר חזיתות מבנה משרדי הקבלן י .1.1.17

 קה וכדומה בים גרפייכללו הגדרות לגוונים, כיתומועד הנדרש, ו לקבלן ב
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 השגחה, נזיקין וביטוח –' גק פר
 

   לןהקבה מטעם השגח .   19
 

מצוי      יהיה  השגחה  לצורך  המוסמך  כוחו  בא  או  עליו  הקבלן  וישגיח  הפרויקט  במקום 
מברציפות   כל  ובמשך  יום  תקהעבודה   שמרות  בכל  העבודבכל  של  הביצוע  לצורך  ופת  ות 

ך סעיף זה יהא טעון אישורו  לצורמטעם הקבלן  ח מוסמך  ען של העבודות. מינוי בא כוביצו
יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא    קח, והמפקחמוקדם של המפה

נימוק לכך. אישר המפקח מינויו של באמבל פלוני או-י לתת  ביטל  סירב    כח  את  לאשרו או 
זה למינוי  הד  -  אישורו  יגרע  שנטלא  התחייבות  מכל  במאומה  הבר  עליו  בחוזה  ל  זה.  קבלן 

הקבלן ימסור לחברה  דין הקבלן.  של הקבלן כין כל בא כח  לצורך קבלת הוראות מהמפקח, ד
"(. לןנציג הקב"  –אמור, לרבות כתובת, טלפון וטל' נייד )להלן  את זהותו ופרטי בא כוחו, כ

 ו נמסרה לקבלן עצמו. לן תיחשב כאיל רת מסמכים לנציג הקבהודעה ו/או מסי
 

 העבודהנדס ומנהל  העסקת מ   .02
 

 ממנו.  ו בא לגרועלחוזה ואינ  13סעיף זה בא להוסיף א(  )
 

ביצוע   במקום  ימצאו  העבודה  מנהל  וכן  המהנדס  ביצוע  )ב(   זמן  בכל  העבודות    הפרויקט 
   .יקטביצועו של הפרולצורך וישגיחו עליו ברציפות 

 
הקבלן  ) הג(    את  יעביר  ממקלא  העבודה  מנהל  ו/או  ביצועמהנדס  אל  ום  ם  מקו  הפרויקט 

 עבודה אחר של הקבלן.  
 

המה    )ד( ומנהל  מינוי  יהא  נדס  והמפקח  המפקח  של  המוקדם  אישורו  טעון  יהא  העבודה 
אינו  רשאי המפקח  שהוא.  זמן  בכל  לבטלו  או  אשורו  את  לתת  את חייב    לסרב  לנמק 

זה  קבלן מאיכאמור, אין כדי לפטור את ה  הר כי במינוי,למען הסר ספק מוב  .  החלטתו
 ו כלפי החברה על פי חוזה זה. יותימהתחייבו 

 
הקבלן,  ות מהמפקח, דין המהנדס ו/או מנהל העבודה של הקבלן, כדין קבלת הורא ה(  לצורך)

 קח. כוח מוסמך אחר שאושר על ידי המפ-אלא אם מונה בא
 

ימנ של הקבל)ו(  הקבלן  כמהנדס האחרה את המהנדס  ען  שידווח  לביצוע העבודות  פי  אי  ל 
ך ההכנה  אי על תהלישל הקבלן אחררשויות. כמו כן יהיה המהנדס  ין ל ק וע"פ כל דהחו

 לקבלת  תעודת השלמה לפרויקט.  
 

הקבלן  תחייב  גדר הפרויקט שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר, מלכל עבודה ב)ז(   
 ן כאמור. ק מי שרשום/בעל רשיולהעסיק ר

 
 הרחקת עובדים  .12
  

ימל דריהקבלן  כל  המפא  מטעם  ל קח,  שה  שלא,  ובין  מנומקת  שהיא  דעתבין  שיקול  ו  פי 
ו ה ידי  הסופי של המפקח, בדבר הרחקתו ממקום הפרויקט של כל אדם המ בלעדי  על  ועסק 

הורחק לפי דרישה  אדם ש  .העבודה  ו מנהל הקבלן במקום הפרויקט, לרבות את המהנדס ו/א
קיפין. אין באמור  ן בע במישרין ובי קט, בין  הקבלן להעסיקו במקום הפרוי  לא יחזור   -ור  כאמ

 לן. לה  40 סעיףגרוע מהוראת לעיל כדי ל 
 
  שמירה ושאר אמצעי זהירות.  22

הלך  , לספק ולקיים, החל מלפני התחלת הביצוע של העבודות ובמ הקבלן מתחייב להתקין (א)
העב   כל של  הב  –ודות  ביצוען  חשבונו  פנסים  גידור,  –לעדי  על  לרבות  אזהרה,   תמרורי 

תר הציבור, בא ולנוחותו של  רות לבטחון העבודה ולבטחונו  זהי   ושאר אמצעי  מהבהבים
ין וגם/או כל הוראה של כל זה וגם/או הד  חוזהובסביבתו הקרובה, בהתאם לדרישות של  

 . ו המפקחא  מנהלהדרישות רשות מוסמכת וגם/או 

 
תה  דר ושלמו ולהיות אחראי על תקינות הג  ם בגידור האתר ן מתחייב לתקן כל פג קבלה (ב)

ת ככל שידרש ע"י  ם או תוספויף לה כיסוייבצוע העבודות באתר וכן להוס   מהלךבכל עת ב
 . המפקח ו/או המזמין
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ן על  מתחם פתוח. ולכן, על הקבלן להתקי  הינו כי מתחם העבודות  ובהר בזאת במפורש  מ (ג)
דרך כניסה ו/או  מעבר של זרים    עים אשר ימנעואמצ  -ם שהדבר יידרש  בכל מקו  -שבונוח

העבו  מקום גדרו  דות,ביצוע  שערים,  התקנת  זה  כובכלל  ומחסומים  שיידרש  ת  וככל כל 
 פעם לפעם. שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או המזמין או נציגיו מ

 
למניעתה (ד) יכולתו  ככל  לעשות  בזאת  מתחייב  תא  קבלן  מפולות,  כל  התפוצצות,  ונות, 

ל כל  ור עבודות, ולשמען של העביבה הקרובה לו, במהלך ביצוקלות באתר ובסשריפות ות
 ות ולגהות. הוראות הדין באשר לבטיח 

 
דין  בלי לגרועמ (ה) כל  פי הוראת  על  ו/או  זה  פי חוזה  על  קבלן מתחייב  ה  מאחריות הקבלן 

לאנשים  הגנה  כיסויי  הוא:   חשבונו  על  אומכונ  לספק,  שאר  וכן  זהירות  יות,  מצעי 
ראות כל והו  הוראות הדיןוזה זה,  הציבור בהתאם לדרישות של ח   ו ונוחיותו שללביטחונ

 המפקח. רשות מוסמכת  לרבות 
 

מן מבל (ו) לגרוע  כי  י  ומתחייב  מצהיר  הקבלן  לעיל  יינקט   האמור  הזהירות  ע"י  אמצעי  ו 
 הקבלן במשך כל תקופת ביצוע העבודות. 

 
 

 דה א בטיחות בעבובכלל ובפרט בנוש מכתן וכל רשות מוסות הדיקיום דריש .23

 

 ית המוסמכתרשות המקומרישות הכל דדין ואחר  ה  ל דרישותל הקבלן למלא אחר כע    (א)
לנקיטת אמצעי זהירות  לביצוע העבודות בכלל, ובפרט  בקשר    סמכת אחרתוכל רשות מו

 ה ומחלקת מהנדסל הבנימחלקת הפקוח עלרבות  וכלי רכב    יטחון להגן על הולכי רגלוב
 הקבלן. וכן על עובדי    העיר

 

החקה    (ב) כל  אחרי  למלא  מתחייב  וההבלן  הובות  הבטיחות מוטלתחייבויות  בפקודת            ות 
)נוסחב בעבודה הפקודה"   -  )להלן  1970  תש"ל חדש(    עבודה  הבטיחות  ובתקנות   )"         

כפי            ות שהותקנו מכוחל תקנווכ  "(התקנות"     -)להלן    1988  -התשמ"ח    -)עבודות בניה(  
ב וכפשהן  היום  התוקף  ביצוע  בעת  בתוקף  ששיהיו  קב ועבודות  י  אחר           כל יעת  למלא 

 .  שא הבטיחותין בנוגע לנוחקוק, פסיקה או ד
 

  ,באחריות המתחייבת מהפקודה, אינם נושאים  הו/או בא כוחחברה  דוע לקבלן, כי ה י    (ג)
לקיים צו   חלה על הקבלן החובה   בטיחות. כמו כן נושא הבכל דין  או מכוח  /מהתקנות ו 

עבודה בטי מפקחי  ע"י  הניתן  בט  חות,  מכובדבר  של  חומרים נות  יחות  או  ציוד  או 
ס שהמהווים  צו  או  גהותכנה,  ארגון    יפור,  חוק  עפ"י  כנדרש  העובדים,  של  ורווחה 

הפרה מהווה  . אי מילוי הוראות החוק, הנה עבירה ו1954-  ג בדים, תשי" הפיקוח על העו
. למעןה לרבות תנאי החוזה  של חוזה ז או    ברהחהסר ספק, מובהר בזה, כי ה   לביצוע 

ות, ללא כל בודה והאיכמנים, טיב הע(, יבדקו אך ורק לוחות זהקחין מפ)כגו   הא כוחב
תנאי החוזה בפרויקט, כפי שייקבע  התחייבות ו/או אחריות לנושא הבטיחות בביצוע ה

 לביצוע.  
 

  ורה בציבפגיע.    24
  

מתבהק הפרוי לן  ביצוע  כי  בנחייב  יפגע  לא  לזכקט  יפריע  ולא  הציבור  השימווחיות  ש  ות 
של   אהמעבר  ובפרטכל  מדרכה,  דרך,  בכביש,  לצ  דם  יפריע  כללא  שלישי  כן    ד  כמו  שהוא. 

ו/או   לדאוג להתקנה של מדרכה  זמנית  מתחייב הקבלן  במידת הצורך,    –על חשבונו    –דרך 
במ שוטף  הפלניקיון  ולניקוי  קום  אגררויקט  מכל  הגישה   מדרכי  ואבק,  פסולת  כ גטים  ל 

ועב  מעבודתו  הקבלהנובעת  בשע   וכן  האחרים,  ניםודת  רעשניות  מעבודות  שיורה  להימנע  ות 
הקבלן  המפ נוקח.  היא  כי  שיקבע  כך  עקב  בו  שתחוב  סכום  בכל  החברה  את  שאת  ישפה 

   רויקט.באחריות למטרדים כלשהם שהם תוצר לוואי של ביצוע הפ
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  ויקטנזיקין למקום הפר   . 52
  

מיתר התחייבויותי מא(  ) זה,  ו עפ"י ח בלי לגרוע  ועד למתן  עד צממו וזה  ו התחלת העבודה 
לכלתעו השלמה  בפרוי  דת  עפ"י  קטע  להלן,קט  זה  בחוזה  אחראי    האמור  הקבלן  יהא 

מק  עליולשמירת  ולהשגחה  הפרויקט  לר  .ום  האמור  מכלליות  לגרוע  שממבלי  ירה בות 
למקום אחרים שהובאו על ידי הקבלן  נים והדברים החומרים, הציוד, המתקוהשגחה על  

חברה. בכל ט על ידי ה ביצוע הפרויקשהועמדו לרשות הקבלן לצורכי  או    צוע הפרויקטבי
ו/או של הבאים מטעמו לפרויקט, מקרה של נזק או אבדן שנגרם ברשלנותו של הקבלן  

די כך שעם דם האפשרי ולהביא ליחשבונו הוא בהקזק על  יהא על הקבלן לתקן את הנ 
 ת החוזה.  וראוכל פרטיו להומתאים במתו יהא הפרויקט במצב תקין  השל

 
סעיף   הוראות  תחול )ב(  )א(  כ קטן  על  גם  עבודות  נה  כדי  תוך  הקבלן  ידי  על  שנגרם  נזק  ל 

שבות ובדק  הפרוי יקון  השלמת  תעודת  מתן  לאחר  אף  הבדק  בתקופת  ידו  על  קט, צעו 
 זה זה. להוראות חותאם בה

 
ן יהיה  להל  )ד(  עיף קטןכאמור בסידי סיכון מוסכם  -שנגרם על  ה נזק לפרויקט)ג( בכל מקר

מידה והמפקח ידרוש ממנו לעשות  שרי, אם ובק, בהקדם האפעל הקבלן לתקן את הנז
 על החברה.   כן, והוצאות התיקון יחולו 

 
פירושו   מוסכם"  "סיכון  זה  בחוזה  פל מלח  -)ד(  פעולמה,  אויב,  או  ישת  אויבת  מדינה  ת 

 רזה מלחמה ובין לאו(.  בות )בין שהוכקר
 

  או במפרטים, בתוכניות    אה מטעות בחישובים סטטיסטייםכתוצרם לעבודות  נזק שנג  )ה(
אך ורק כתוצאה משימוש  או במישרין על ידי הוראות מוטעות של המנהל או המפקח או  

הע מן  בחלק  מי מטעמה  או  ניתנה  בודות  של החברה  בטרם  עבורו, אף    תעודת השלמה 
 ם ק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכדינו כדין נז

 
 לרכוש  ף אונזיקין לגו   .26

  
אחר) יהיה  הקבלן  א א(  נזק  לכל  אבדן,אי  עלר  ו  השתתפות  הפעלת  צבות  של  במקרה  מית 

 או עקב ן או בעקיפין על ידו ו/או על ידי הבאים מטעמו תוך כדי  שייגרמו במישרי   ביטוח, 
ו/או הפר  ידי אחר אולם  או על  ,או בקשר לכך  ביצוע הפרויקט תו  עקב רשלנות הקבלן 

שהוא,    ף משפטי כלל שהוא או גו לגופו או לרכושו של אדם כ,   ה זהמהוראות חוזאיזה  
עוב עצמו,  הקבלן  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  קבלני  לרבות  מורשיו,  שלוחיו,  דיו, 

ה וכן  ועובדיהם,  שלו  שלוחי חברה,  המשנה  מורשי ועובדיה,  כל    ו,  ג'  מן  וצד  שהוא 
ארהציבו כל  לפצות  מתחייב  הקבלן  כאמו.  החדם,  את  וכן  כאמור  ברה  ר  נזק  כל  בגין 

אשונה. הקבלן פוטר את החברה ו/או מי מטעמה  עם דרישה רמיד    -י מהם  שייגרם למ
 ל אובדן ו/או נזק כאמור. מכל אחריות לכ 

 
לעי האמור  מן  לגרוע  מבלי  בסעי)ב(  ומאל  )א(,  קטן  כאמ ף  הקבלן  של  מתחייב  חריותו  ור, 

בדן כאמור בסעיף קטן )א( או אעתם של נזק  ביר למני את הקבלן לנקוט בכל אמצעי סבז
   .ללעי

 
  י הקבלןיד-חברה על שיפוי ה .27

 

מתחייב    ל כל הוראה אחרת בחוזה זהלעיל או תקפה ש  26בלי לגרוע מהוראות סעיף  מ    (א)
בגין    ט לשלמואו תחליהחברה תחויב  בגין כל סכום ש החברה  בזאת הקבלן לשפות את  

תביעה   דרישה  כל  מכלאו  שהו  שהיא  צד  סוג  כל  של  שא  עצמו  להוא  ג'  הקבלן  רבות 
  שלוחיה ומורשיה ,עובדי החברה  ,י המשנה שלו ועובדיהםבלנק ,רשיומו , שלוחיו ,עובדיו

 היה גם בגין כלאמור י השיפוי, כ.  26שהקבלן אחראי להם על פי סעיף  לתה בנזקים  שעיו
 בהן בקשר לדרישה האמורה. האחרות שנשאה ההוצאות המשפטיות ו

 

ידעריכת      (ב) על  הק ביטוח  בסעיף  י  כאמור  משחררת  דלהלן,    28בלן,  הקבלן  אינה  את 
 אחריותו והתחייבויותיו לעיל ולהלן.מ

 
ת    (ג) החברה  ע"י  כשלהו  שולם  דלעיל    -שלום  )א(  בפיסקה  כזה  -כאמור  תשלום   יחשב 

עפ"י הוראות חוזה זה. רה מאת הקבלן  יות כחוב המגיעה לחבההוצאות המשפט   בצרוף
 נה לקבלן. ם כאמור מכל תשלום  המגיע ממתשלוית לקזז כל תהא רשא החברה
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ה לנכות מכל  וע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הוראה בלתי חוזרת לחברמבלי לגר     (ד)
זה ממנו    חוזה  יע לחברה על פיום שיגכל תשל   חוזהתשלום שיגיע לו מהחברה על פי ה

 מהתחייבויותיו כלפיו. י מילוי איזו בשל א
 

מתח ה    (ה) ל קבלן  בזאת  שייגרם    פצותיייב  נזק  כל  על  החברה  לעבואת  בקשר  דות   לה 
חובתכתוצא במלוי  הזנחה  וגם/או  רשלנות  וגם/או  מקצועית  משגיאה  המקצועית ה  ו 

באביזר וגם/או  בחומרים  משמוש  כתוצאה  לקווגם/או  כתוים  וגם/או  מטיב  יים  צאה 
 מטעמו. כל מי ש ידו וגם/או ע"י-ת שנגרמה עלו כתוצאה נזקילקוי וגם/א 

 
ים לחברה על פי חוזה זה   סעד המוקנ   כל זכות ו/אובהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאין      (ו)

 ו/או על פי כל דין 
 

  יטוחב .28
  

בחברת מצהיר כי ערך    הקבלן  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או לפי כל דין,    (א)
טוח  )להלן: "בי   רט בהמשךביטוח עבודות קבלניות כמפו  ניטין פוליסותביטוח בעלת מו

ברה ו/או על העירייה ו/או על  הח ו/או על  הגן על עצמו  העבודות הקבלניות"( על מנת ל
ו/או המשנה    המנהל  קבלני  אחריות  על  או  נזק  אבדן,  מפני  מכוחם  הבאים  על  ו/או 

יצוע העבודה ועד במשך תקופת ב עבודות נשוא חוזה זהובעים מביצוע האו הנ   הקשורים
תקופת   ביתום  העבודותהבדק.  הביטוח  הקב   טוח  פרקי  את  יכלול  המפורטים לניות 

 ן: להל

 

לעבודות במשך    נזק רכוש: אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו  –(  1רק )פ (1)
מכללי לגרוע  מבלי  גם,  כולל  הביטוח  האמתקופת  הות  החומרים,  ציוד  ור, 

יחול גם  הכיסוי    לאתר העבודה לצורך העבודה.  בר אחר  שהובאוהמתקנים וכל ד
ם מטעמו, בין  ו/או אחרי  על ידי החברה במלוא ערכו אשר נמסר לקבלן    רכושעל  

 שהובא למקום העבודה ובין שלא.

)פ (2) גופניאח  –(  2רק  פגיעה  בגין  שלישי  צד  כלפי  ג': חבות  צד  כלפי  נריות  או  זק  ת 
  2,000,000$  -ות שלא יפחת מ ע, בגבול אחרי מו במשך תקופת הביצו לרכוש שייגר

ת  גוף מפגיע  ות בגין נזקיכיסוי יורחב לחול גם על תביע ה  ח.תקופת הביטולארוע ול
 המוסד לביטוח לאומי. כלי רכב מנועי אשר  אין חובה לבטחן וכן על תביעות מצד 

ר  ה גופנית הנגרמת באתבדים בגין פגיעלפי עואחריות מעבידים: חבות כ  –(  3ק )פר (3)
כדי ועקב ביצועבמשך תקופת   יפחת  יות  , בגבול אחר העבודות  הביצוע, תוך  שלא 

 קופה. ע, למקרה ולתלתוב 5,000,000$ -מ
 

 ן יערוך הקבלן את הביטוחים הבאים:כ   (ב)

פב (1) על  כנדרש  חובה  וכן  יטוח  רכב,  בכלי  השימוש  עקב  גופנית  פגיעה  בגין  דין  י 
אחרביט רכוש  וח  בגין  השייות  עקב  שלישי  צד  רכב  של  בכלי  שלא  מוש  לסך  עד 

 ק אחד.בגין נז  80,000$ -יפחת מ 

אחיטוב (2) המבח  אחריות  שגבול  המוצר  לאריות  פיו  על  מסך    טח  ,  500,000$יפחת 
כלש פגם  עקב  להגרם  העלול  נזק  או  פגיעה  כל  כל  בגין  למשך  וזאת  בעבודות,  הו 

זו   אחריות  קיימת  שבה  חוהתקופה  דלפי  כל  לפי  או  קיום  ין. זה  בדבר    אישור 
אחריות מס  ביטוח  במועד   למפקח  יוגש  העבומוצר  סעיירת  לפי  להלן    56ף  דות 

 1 -פח י"א בנסויהיה בנוסח הקבוע 
 

 .חברהיהיה ה ( לעיל 1במקרה נזק המכוסה על פי סעיף )א( )גמולי הביטוח המוטב לת   (ג)
 
 וח בהתאם. ת הביט הארכת משך העבודה, תוארך תקופשל  במקרה    (ד)
 
התח     (ה) כל  למילוי  של  בכפוף  כייבויותיו  מוסכם  החוזה,  פי  על  בקרות  הקבלן  מקרה  י 

ות נשוא חוזה זה, ניות לעבוד העבודות הקבל( של ביטוח  1וטח על פי פרק )המב   ביטוח,
מתוך  חברה ה   תמתחייב  כספים  לקבלן  בפועל    להעביר  יתקבלו  אשר  הביטוח  תגמולי 

יתקבלו )אם  המבטח  בגיןמאת  לק  (  שנגרם  למבטח הנזק  להורות  או  ל  בלן    ו לשלמם 
 דות על ידי הקבלן.לעבודן או הנזק  ימום האבשרין עד לסכום  הדרוש לשם קבמי
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על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את   –רש  ו תנאי מפוי הקבלן יכללביטוח    (ו)
בדואהיקפם   הודעה  לחברה  כן מסר המבטח  אלא אם  לחדשם,  רשום ו/או שלא  על    ר 

 יום מראש.  60ות כן כוונתו לעש
 
הק    (ז) פי ביטוחי  על  מפורש  תנאי  יכללו  ב בלן  הינם  ראשו ו  אחר    נייםיטוחים  ביטוח  לכל 

 .הובתהחברה או לט  שנערך על ידי
 

בסעיפיש    (ח) המפורטים  הקבלן  בביטוחי  המבוטח  דלעילם  יורחב  ם  החברה, לכלול  ,  את 
המ  העירייה  את  ינהלוכן  הקבלן  ביטוחי  ס.  בדבר כללו  מפורש  זכותו    עיף  על  ויתור 

)לתח המSUBROGATIONלוף  מיחידי  יחיד  כל  נגד  בנ (  משפחותיהםבוטח,  וכי  ל , 
 ר לעבודה.ו, או הקשו ב בכתב לשפות אדם או גוף  שהמבוטח התחיי

 
על  זה  חוזהמת  חברה במעמד חתיהקבלן מתחייב להמציא לידי ה    (ט) , מסמך אישור 

של  , העתקים חתומים  השתוכן מיד עם דרימצ"ב,  ה  י"אבנספח  ביטוחיו כמפורט  
הקב בביטוחי  התאמה  אי  של  מקרה  בכל  האמור לן.  ביט   ין  הקבלן  וחי  בהעתקי 
קבלן לגרום לשינוי הביטוחים  , מתחייב החברהלדרישת החוזה זה,  בלבין האמור  

להור להתאימם  מנת  על  אין  האמורים  כי  במפורש  בזה  מוסכם  זה.  חוזה  אות 
  ות אישור בדבר או בשינויים כדי להוים, בהמצאתם ו/האמור  בעריכת הביטוחים

להטיל כדי  בכך  ואין  האחריות    התאמתם  על  את    ברהחכלשהי  תצמצם  ולא 
   על פי כל דין.זה ו/או  החוזלן על פי אחריותו של הקב

הביטוחיםה  (י) כל  תנאי  את  לקיים  מתחייב  מתחייב    קבלן  כן  זה.  חוזה  פי  על  הנערכים 
 על פיהם.  החבר ימוש של זכויות הלשם שמירה ומ ה חברם ההקבלן לשתף פעולה ע

 
כדי לצמצם אכ (יא) בו  היקף הל שינוי שיש  יכיסוי הביטו ת  לידיעת ה חי  בכתב,   חברה ובא 

 כתב. מראש וב ה רה כפוף לאישוויהי
 

 פי חוזה זה. וראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לה (יב)
 

י הוראות החוזה, התקשר בהם על פעליו ל א התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר  ל    (יג)
, לאחר תאירשה  חברביטוח, ה ת חוזי ה אן ו/או במועדן את כל דרישושלא קיים במלואו  

ם, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או  ה עשר( ימי)חמיש  15של    לקבלן התראה  נהשנת
לרבות ביטוח,  דמי  במקרה   לשלם  הביטוח.  חוזי  לפי  הצמדה,  והפרשי  ריבית  דמים, 

יח שכ הוצאותי זה,  כל  כדי לגרוע מחובות   ראות סעיף קטןו על הקבלן. אין בהוולו  זה 
   הי.חבות כלשחברה כדי להטיל על האו  ת בסעיף זה,המפורטו  הקבלן

 
 

 מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה.  זה הינו 28סעיף 
 

 
 פיקוח על ידי המפקח   .29

  
ח כי  א אמצעי להבטי על ביצוע הפרויקט אלשניתנה למפקח    הפיקוחאין לראות בזכות     )א(         

חריות  בה כדי לגרוע מהתחייבויות ואאין  ו במלואו, ו בכל שלביהקבלן יקיים את החוזה  
להקבלן   כדי  ליחסיו/או  מעבר  כלשהו,  ג'  לצד  ו/או  לקבלן  כלשהן  זכויות  ם  הוסיף 

 . 1974ל"ד ות, תשי חוק חוזה קבלנפ -משפטיים שבין מזמין עבודה לקבלן על
 

 ה.  זה זלוי תנאי חוחברה למיהקבלן מהתחייבויותיו כלפי הלא ישחרר את   פיקוח הנ"לה)ב(        
 

 ליותהתחייבויות כל –פרק ד' 
 
 

  , קבלת רשיונות ותשלום אגרותמתן הודעות . 30
  

הכרו  הפרויקב  ךבכל  על  ביצוע  החלות  דין  כל  הוראות  אחרי  בקפדנות  הקבלן  ימלא  ט, 
הפרו רלבנטיוה לביצוע  והוראות  יקטות  בכלליותומבלי  ,  הוראות    לפגוע  לרבות  לעיל,  האמור 

 .הודעות בדבר מתן
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   זכויות פטנטים וכיוב'  .31
  

כלה ימנע  מהחבר   קבלן  היטנזק  הוצאה,  נזק,  הליך,  דרישה,  תביעה,  כל  על  אותה  ויפצה  ל  ה 
בזכויות פטנטים, מדגמ זכו ים, סמוכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה  דומות  לי מסחר או  יות 

-סופקו עלם שי ת או בחומרי, במכונויצוע הפרויקט, במתקני החברהוש. תוך כדי בבדבר השימ 
יהיה   כגון לצרכי  הפרויקט בקצורך לביצוע  ידי הקבלן אם  זכות הנאה או שימוש כלשהו  בלו 

האמורה    הזכות  יהיה הקבלן אחראי לקבלת  -עפר או חול או כל זכות דומה    חציבה או נטילת
 יידרש.  ולתשלום תמורתה אם  מבעליה 

 
  ותעתיק .32

בפק    (א) בכל  ודת העתיעתיקות כמשמעותן  או  מזמןדין  קות  עתיקות שבתוקף  בדבר    אחר 
ח וכן  אחריםלזמן,  טבע   פצים  אוצרות  או  ארכיאולוגי  או  גיאולוגי  ערך  בעלי  כלשהם 

 באמצעי זהירות  ינקוט   נכסי המדינה הם והקבלן   -חרים אשר יתגלו במקום הפרויקט  א
 ם שהוא. ידי כל אד-זתם שלא לצורך עליעה בהם או הזמתאימים למניעת הפג

לאחרמ    (ב) ממקומו  גיל   יד  הזזתו  ולפני  החפץ  הקבלן  וי  היודיע  על  ויפעל  למפקח  תגלית 
הקבלן יתחייב  כן  המפקח.  הוראות  לפי  לכך  בדבר   בקשר  הדין  הוראות  את  לקיים 

חפעתיקות כולל  חשבונו  על  ג ,  וייירות  במידה  הצע  דרש,ישוש  בכל  דים וינקוט 
ולא תגרום   בצועא תעכב את העתיקות ל בכדי שמציאתם ומציאותם של הוהאמצעים  

 מנים. לפיגורים בלוח הז
 

לל    (ג) ישולמו  בעבוד א  שחל  עיכוב  בגין  כלשהו  פיצוי  ו/או  בטלה  דמי  כל  עקב  קבלן  ות 
 הימצאות עתיקות כאמור בסעיף זה.  

 
 ו למתקניםלדרך אתיקון נזקים  .33

 

  מערכות לרבות ה  או קלקול לדרך או למתקנים,  מלגרום כל נזקקבלן מתחייב להימנע  ה   (א)
ע הפרויקט על ידו, ך כדי ביצו"(, תוניםקמתהקרקעיות )להלן : "-יות והעלקרקע -התת

 ודא שלא ייגרם נזק כאמור. ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לו

 

לאיסה    (ב) בלעדית  אחראי  כל  קבלן  על וף  הדרוש  מגרימת    המידע  להימנע  לדרך מנת  נזק 
וכל מידע אחר מן הרשויות  יות  תכנון, תכנ   קת נתוניקנים, לרבות, אך לא רק, בדיולמת

גורמים אחר ו/א וביצוע הדרך או המתקנים. העדר מידע מספק   ים הקשוריםו  בתכנון 
יגרע ל  לא  הדרושים  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  הקבלן  של  הנזק מניעת  מאחריותו 

 להלן.   ק או הקלקול כאמור בס"ק )ג(זנו לתקן את ה ק )א( לעיל ומאחריותכאמור בס"
 

שביל, רשת מים,   רך, מדרכה,רם  לכביש, די  שכל  נזק  או קלקול  שייגאחרא  בלן  קה    (ג)
וצינו הטלפון  הטלגרף,  חשמל,  תעול,  ביצוע  ביוב,  כדי  תוך  וכיו"ב  דלק  להעברת  רות 

מראש,   ה הכרחי וצפויאקראי ובין שהיו מעשהקלקול נגרמו ב זק או  העבודות, בין שהנ
אדם או  יעות רצונו של המנהל ושל כל  ולשביעיל ביותר  באופן ה  יתוקן על חשבונו הוא

וב, פקוח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, בי המוסמכים לרשות  
או  דלק  להעברת  וצינורות  הטלפון  הטלגרף,  חשמל  וכיו"מוביל  בתעול  אחרים  ב ים 

   כאמור.
 

עם  קבלןה    (ד) מראש  המתאימות    יתאם  והרשויות  עב הגופים  כוללביצוע  ת  קבל  ודותיו 
הנזכר   כל  על  ונתונים  )מפות  בסעיף  א  ב(לעיל  המוסמך וכולל  הגוף  ידי  על  סופי  ישור 

 או הפרטית.  ברשות המקומית או הממשלתית
 

 רעות לתנועה הפמניעת  .34
  

 ה הדרכים רעי, לא תהיינ , לרבות כל פרויקט אביצוע הפרויקט וך כדיהקבלן אחראי שת   
   גילה בדרכים ך לתנועה שתקשה על התנועה הרלצורנתונות שלא  הפרויקט  למקום    המובילות 

  ש לכך מהרשות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה רשיון הדרוהאמורות 
העירייה והמשטרה ,   עה מאושרים ע"ירי תנו הסדויינקטו כל האמצעים, לרבות:   המוסמכת

אפשר ההפרעה  כל הכך שתמעט כ ההובלה, כים, של כלי הרכב ושל זמני בחירתם של הדר
 לדרכים.   כל האפשר נזק ת ויימנע כדרכים האמורולתנועה הרגילה ב
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 דים מיוח תאמצעי הגנה להעברת משאו .35
  

במ שהוא  כל  חפץ  להעביר  צורך  יהא  החוזה  לביצוע  שהאם  לג קום  עלולה  נזק  העברה  רום 
גשר, חו  לכביש,  חשמל,  וכיו"בחוט  כבל  צינור,  טלפון,  לא    ט  באמצבאם  הישתמשו  גנה  עי 

ב   -מיוחדים   הקבלן  ליודיע  למפקח,  ההעברה כתב  ועל    פני  להעביר,  שיש  החפץ  פרטי  על 
 מתאימים.  תכניתו להבטחת אמצעי הגנה

 
 ורה. צוע ההעברה האמין לביהקבלן ישיג כל האישורים הדרושים על פי כל ד

 
  רויקטניקוי מקום הפ .36

 
עודה     את  לזמן  מזמן  יסלק  החומרקבלן  מפי  והאשפה  גמר    מקוםים  עם  מיד  הפרויקט. 

הקבלןהפרויק ינקה  ה  ט  מקום  החומרים  את  העבודה,  מתקני  כל  את  ממנו  ויסלק  פרויקט 
וימסור את מקום  המיוחדים ט כשהוא  הפרויק, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא 

 קח.  רצונו של המפ תאים למטרתו לשביעותנקי ומ
ניין שמירה  ל פי הוראות כל דין לרבות לע יל עוהסילוק דלעהניקוי    הקבלן יפעל בכל פעולות

 ביבה בהתאם לנספח יב'. ל איכות הסע
 

 עובדים -' הפרק 
 

  ל ידי הקבלןאספקת כח אדם ע  .37
 

פרויקט, את ההשגחה  הדרוש לביצוע ההאדם    הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח 
 ך. הכרוך בכתחבורה בשבילם וכל דבר אחר  ליהם ואמצעי הע
 

  אי עבודהותנ כח אדם .38

 

מתחייב  ה    (א) עובדיקבלן  מקצועיילהעסיק  גבוהה  ם,  ברמה  מעולה  מטיב  ואחרים,  ם 
ביצוע לשם  הדרוש  ובעבודה   ובמספר  בחוזה,  לכך  הנקוב  המועד  תוך  הפרויקט 

צו  שלביצועה  ד רך ברישום, רשייש  כל  לפי  היתר  מי  ין, חייב הקבל ון או  ן להעסיק רק 
צמו  בלן להיות בעלפי הענין. כמו כן מתחייב הקור,  או היתר כאמל רשיון  שרשום או בע

העבודה על מנת וג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע הפרויקט בשעות  או לדא 
 נמסרה לקבלן.  כאילו  שהמפקח או בא כוחו של הקבלן, יראו אותה 

 

בכתב  ל    (ב) דרישה  יחלפי  המפקח  המוסמך מאת  כוחו  בא  את  הקבלן  מ  יף  את  נהל  או 
 תפקיד.  לדעת המפקח אין הם מתאימים לאם   העבודה,

 
קט, והקבלן  ק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין לעסוק בביצוע הפרויקבלן יעסיה    (ג)

על שיועסקו  לעובדים  עבודה  שכר  בבי-ישלם  הפידו  ויקיים  צוע  עבודה, רויקט,  תנאי 
כל או ב וע בכל דין  התאם לקב החל עליהם, אם חל עליהם, וב חוזה הקיבוצי  בהתאם ל

 ת לכך.  הוראה של הרשויות המוסמכו
 

יחזיה    (ד) בקבלן  השוהים  העובדים  כל  כי  המעידים  אישורים  הפרויקט  במקום  מקום  ק 
כדין.   ידו  על  מועסקים  בביצועו  ועוסקים  עוהעהפרויקט  ו/אוסקת  זרים    בדים 

ישראל  י מדינת  כל האישורים הנדרשים על יד   קבלתם מראש שלפלשתינאים מותנית ב
בכל עת מייד על פי   וצגו לחברהורים כאמור י מוסמכת על ידה מן הקבלן. איששות וכל ר

 דרישה. 
 

עוה    (ה) בעד  לשלם  מתחייב  עלקבלן  שהועסק  לקרנות  -בד  מסים  הפרויקט,  בביצוע  ידו 
וצי החל עליו, אם פי החוזה הקיבלגבי אותו העובד על  בשיעור שיקבע    וציאליס   ביטוח

  ל דין.  ועל פי כחל עליו,  
 

הוראות  קה    (ו) אחר  למלא  מתחייב  הבלן  הביטוח  )נוס חוק  התשכ"ח  לאומי  משולב(    -ח 
ח  1968 פי  ועל  פיו  על  שהותקנו  למנהל  והתקנות  ולהמציא  הממלכתי  הבריאות  וק 

לב המוסד  של  לאישורים  איטוח  קיים  כי  לפי  אומי  התחייבויותיו  זה. ת  קטן  סעיף 
ולא יתפרש כמטיל    -גרוע מהן לא לבות הקבלן ויף על חוהנאמר בסעיף קטן זה בא להוס

 נשים המועסקים על ידי הקבלן.  רה כלפי האחובות על החב
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תה    (ז) להבטיח  מתחייב  ורווחתם קבלן  העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  נאי 
בחוקכדרו דרישה  ש  ובאין  ע,  שיידרש  כפי  ה-ל חוקית,  מפקחי  חוק ידי  במובן  עבודה 

 .  1954 -ודה, תשי"ד ח על העב ארגון הפקו 
 

יצוע הפרויקט סידורי נוחיות ומקומות  מועסקים בברו לעובדים המתחייב שיסודהקבלן     (ח)
במקום   נאותים  יתוחזקו  אכילה  אלו  מקומות  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  הפרויקט 

 אות ושוטף.  אופן נב
 

   נקסי כח אדםפ .39

 

שבקה    (א) מתחייב  ינוהלו,בלן  הפרויקט  ביצוע  המפקח  לשביעות   מהלך  פנרצון  כח  ,  קסי 
של כל עובד ומספר הימים בהם עבד   גו המקצועי מקצועו, סוו  אדם, בהם יירשמו שמו,
 . וכן שעות עבודתו ושכרו

 

כוח האדם החה    (ב) לפי דרישה את מצבת  ימציא למפקח  והיומיודשית  קבלן  ת,  השבועית 
 עסקתם.  פי מקצועם סיווגם ותחומי ה קת העובדים עלאשר תכלול גם חלו

 
 ד ומעביד עוב היעדר יחסי .40
 

ו קבלן עצמאי והוא לבדו ישא באחריות לכל  הקבלן הינ  ר במפורש, כילמניעת ספקות מוצה
הסוציאל )כגוןהזכויות  אלה  עובדים  של  לאומי  -יות  ובטוח  הכנסה  מס  תשלוניכויי  מים  , 

איג  ותשלולקרנות  מקצועיים  סוציאלייםודים  החלות    מים  החובות  ולכל  דיןאחרים(    עפ"י 
עביד כלפי עובדיו. כן  אחרת על מ  נוהג או חבותקיבוצי רלוונטי ו/או מכח כל    וזהחו/או מכח  

יחסי כל  קיימים  לא  כי  במפורש  ה   מוצהר  בין  ומעביד  וכל    חברהעובד  עובדיו  הקבלן,  לבין 
והמז  בבצוע  המשתתף כלפי  העבודות,  חייב  אינו  חובהמין  בכל  או    הנ"ל  במישרין  הנובעת 

ע  בעקיפין ומעביד.מיחסי  ההקב  ובד  את  ישפה  דרישת  חברהלן  בגי  הלפי  כל  הראשונה  ן 
 שתוגש כנגדה על ידי כל פועל ו/או עובד כאמור.  תביעה

 
 

 ציוד, חומרים ומלאכה –' ורק פ
 

  אספקת ציוד מתקנים וחומרים .41

 

ומתחייקבל ה    (א) מצהיר  הציון  כל  ברשותו  כי  והמתב  הכלים  לביצועו  ד,  הדרושים  קנים 
עות לחוזה, ולשבילהשלמת ביצוע הפרויקט בהתאם  רוש  יקט בקצב הדשל הפרו   היעיל

ה המפקח,  רצון  של  והסופית  הבלעדית  דעתו  שיקול  ולפי  במקרה  ו/או  מפקח.  הציוד 
היה על הקבלן  צוע הפרויקט, יים לבי הכלים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתא 

והסופי    לעדיקול דעתו הב, לפי שילו, לשביעות רצונו של המפקחו על חשבונו שלהחליפ
שנ הזמן  תקופת  ידי  ובתוך  על  וזאקבעה  שהיא המפקח,  כל  נוספת  תמורה  ללא  ת 

 מהקבוע בלוח הזמנים. 

 

כך  קבל ה    (ב) הבניין  חומרי  של  השוטפת  אספקתם  את  להבטיח  מתחייב  יחן  כל  שלא  ול 
בב  הפרויקט עיכוב  לו  יצוע  שייקלפי  הזמנים  זה  ח  חוזה  להוראות  בהתאם  הכל   -בע 

 ח. המפקחת דעתו של להנ
 

בחומרים      (ג) ישתמש  לביהקבלן  העבודו המיועדים  במיפרטים, צוע  לאמור  בהתאם  ת 
ובשאר מ בכתב הכמויות  יהיו חדשים בתוכניות,  למיניהם  כל החומרים  סמכי החוזה. 

כפי שנקרישות  ויתאימו לד יותר מס   בע בחוזה. אם מצוייםהתקנים  של בתקן  וג אחד 
ג אחר החומר, פרט אם נקבע בחוזה סו של    לסוג המובחרהחומרים  יתאימו    –חומרים  
 .  תקן המתאיםמתוך ה

 
 טיב החומרים והעבודה ובדיקות .42

 

ורק    (א) אך  ישתמש  והוא    הקבלן  מספיקות  ובכמויות  ביותר  המשובח  מהמין  בחומרים 
 בחת ביותר. בעלת רמה משו בביצוע העבודות תהיההמלאכה שתיעשה חייב שמת
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מתחיי    (ב) ישהקבלן  שלא  בביצוע  ב  ונמצאהעבותמש  שנבדקו  בחומרים  אלא  כשרים דה  ו 
 המפקח.  ידם על ידילתפק

 
ים הישראלי יתאימו בתכונותיהם  חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנ    (ג)

לתקן אחר חייבים להתאימם    -י  ביהם תקן ישראלאין לגלתקנים האמורים ובמידה ש
כל החומריםשיקב ידי המפקח.  על  חייבישיגיעו    ע  יות עם תו תקן. במקום ם לה לבנין 

מבחי שהתקן   רמוהישראלי  בכמה  במפרטים ן  אחרת  הוראה  ובהעדר  חומרים,  של  ת 
 מו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר.ובתוכניות, יתאי 

 
מתחייב      (ד) ו הקבלן  הוראולספק  לפי  מהחלבצע  דגימות  המפקח,  והמלאכהת    ומרים 

דרושים לביצוע בדיקותיהם ים הל יתר האמצע האדם וכ   שנעשתה, וכן את הכלים, כוח
עברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מוכרת ומאושרת, ודות או להום ביצוע העבבמק

 יורה המפקח.  הכל כפי ש
 

קות, יבוצע ישירות  שיבצע את הבדי  ל גורםהתשלום למכון התקנים או למעבדה או לכ     (ה)
 .הקבלן  "י ע

 
ם  יזרים, מוצרים וכיו"ב, העולי, אבמוש בחומריםעבור שי  לא תינתן כל תוספת כספית    (ו)

 הקבוע בתכניות ו/או במפרט.  נדרש ו/או  בטיבם על ה
 

ונמצאו כשרים הקבלן מתחייב שלא ישתמש      (ז) בחומרים שנבדקו   בביצוע הפרויקט אלא 
 ידי המפקח. דם על לתפקי

 
יותו של  רעת מאחררה אין עובדה זו כשלעצמה גו ים על ידי החבסופקו חומרים מסוימ     (ח)

 גבי טיב העבודה.  לן להקב
 

להורות  המנהל      (ט) ישתרשאי  ידי  שהקבלן  על  שיסופקו  בחומרים  העבודות  בביצוע  מש 
 ם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. החברה ושתמורת

 

שהח    (י) במפורש  תסהותנה  החומרים  ברה  את  כולפק  העבודות,  מקצתם, לביצוע  או  ם 
 לן: כדלההם ההוראות  חולו עלי י -החומרים סופקו בהתאם לכךו

 
 בודות;לביצוע הע מורים אך ורקהקבלן ישתמש בחומרים הא  (1)

יהיה הקבלן    -ט עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום הפרויק (2) לא 
ממק מהם,  חלק  כל  או  אותם  להוציא  הפר רשאי  קום  אם  אלא  רשות  ויקט,  יבל 

   ב מאת המפקח; מוקדמת בכת

ה (3) שהחומרים  מתחייב  א הקבלן  מה אמורים  חלק  כל  לו  בחומרים  ם,  יוחלפו  א 
 כתב מאת המפקח;  ת מוקדמת באם קיבל רשו  אחרים, אלא

החומרים   (4) את  לחברה  להחזיר  מתחייב  ושהקבלן  הקבלן  החברה  ידי  על  שסופקו 
 ם; רית מהחומרים האמוריכן כל עודף ושאדות, ולא השתמש בהם לביצוע העבו

 

שלם מיד לחברה לן לר, חייב הקבפם, כאמוהקבלן את החומרים או את עודלא החזיר   (יא)
 אם למחירי השוק ביום התשלום. המנהל בהת ייקבע על ידיתמורתם סכום ש 

 

 טיב החומרים והמלאכה    .43
 

במ הק .א לאמור  ובהתאם  ביותר  המשובח  מהמין  בחומרים  ישתמש  בתכניות    פרטים,בלן 
ובכמויות    ובכתב הקבל הכמויות,  תהמספיקות.  שתיעשה  שהמלאכה  מתחייב  ברמה  ן  יה 

 משובחת. 
 
מטעם    מרים וח .ב תקנים  קיימים  התקנים  שלגביהם  תכונותיהם    -הישראלי  מכון  יתאימו 

ה מכון  מטעם  תקן  בהעדר  האמורים.  בתכונותיהם  לתקנים  יתאימו  הישראלי  תקנים 
 ם.  לתקנים הזרים המתאימי

 

או  ב .ג זר תבדיקת תהליך  לפי תקן  לדרעבודה  קיימות  וצע בהתאם  ואם  הזר,  ישות התקן 
 חוזה. לפי המצוין באחד ממסמכי ה - ביות שות אלטרנטיבתקן דרי
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 תמשו בחומרים ובמוצרים למיניהם שלא יתאימו לתקנים הנ"ל.  ואו ולא ישלא יב .ד

 

אביזרי .ה בחומרים,  שימוש  עבור  כספית  תוספת  כל  תינתן  מוצלא  הע ם,  וכיו"ב,  ולים  רים 
 תכניות ו/או במפרט.  ו/או הקבוע ב  בטיבם על הנדרש

 

במתחייב    הקבלן .ו ישתמש  שנבדק ביצושלא  בחומרים  אלא  הפרויקט  כשרע  ונמצאו   ים ו 
 על ידי המפקח.    לתפקידם

 

אין .ז החברה  ידי  על  מסוימים  חומרים  של   סופקו  מאחריותו  גורעת  כשלעצמה  זו  עובדה 
   עבודה.הקבלן לגבי טיב ה 

 

לאכה  המפקח דגימות מהחומרים והמ  א ולפי הוראותב לספק על חשבונו הוהקבלן מתחיי .ח
קותיהם  לביצוע בדיעים הדרושים  כלים, כוח האדם וכל יתר האמצכל השתה וכן את  שנע

 כפי שיורה המפקח.  העברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכללאו   הפרויקט

 

בדיקות  .ט דמי  יקוזזו  הקבלן  בדגימו  מחשבונות  האחוז  ת  החשעור  נתוני  בדף    וזה.המופיע 
רק סכומים שהוצאו  שבו  ה כאמור ייחות במעבד שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימ כהוצאות  

זו.   ישיב  על אף האמור  למטרה  גם סכומים העולים על הסך השווה  לעיל  לחברה  הקבלן 
ם מדמי  נובעי  בדף נתוני החוזה מסך כל התמורה באם סכומים עודפים אלה לאחוז המופיע 

 ש בפרויקט. מתאימות לשימוגימות שנמצאו כבלתי בדיקת ד
 

   קדםאישור מו .44
 

ח  לקבל אתהקבלן  ביחורו המוקדם של המפקחאיש  ייב  הן  בהם  הח  ותלמקור  ס,  יש  ומרים 
בזה במפורש, כי בשום פנים  אולם מוסכם  .  חומרים  םאות  לטיבוהן ביחס  בדעתו להשתמש  

המקו באישור  אישור  ר אין  ו המובאיהחומרים  לטיב    משום  מקור.  מאותו  רשאי  המפק ם  ח 
שאושר  לפסול   ממקום  חומרים  אמשלוחי  ידו  מתעל  הם  אין  דעתו,  אימים  שיקול  לפי  ם, 

ט הסוגיםחומרים  יבם.  מבחינת  של    מכל  מוקדם  באישור  אלא  הקבלן  ידי  על  יירכשו  לא 
במק אישורהמפקח.  לקבל  חייב  יהיה  הקבלן  מעבדה,  אישור  דרוש  בהם  מן    מוקדם  רים 

 המעבדה.  
 

 כוסיםנועדו להיות מבדיקת חלקי פרויקט ש .45

 

למנה    (א) מתחייב  כיקבלן  את  הסתוע  או  מהפרויקט,  רתו  סויו  שהוא  כל  חלק  ועד  נ ש של 
 .תר, ללא הסכמתו בכתב של המפקחוסה או מוסלהיות מכ

 

ח     (ב) יודיע הקבלן למפקח  לק מהפרויקט שהושלם  בכתב   נועד להיות מכוסה או מוסתר, 
וק, לבחון ולמדוד את זור למפקח לבדקה והקבלן יאפשר ויעאמור מוכן לבדי החלק הש

 יו או הסתרתו.  כיסורויקט לפני אמור מהפהחלק ה
 

  ה חורים בכל חלק של הפרויקט לפי הוראות המפקח דוחים ויעששוף, יקדח קיקבלן יחה    (ג)
בדיל לשביעותצורך  לתיקונו  יחזירו  מכן  ולאחר  ומדידתו  בחינתו  של   רצונו  קתו, 

הוראא  להמפקח.   אחר  הקבלן  לפי  מילא  המפקח  המפקח ות  רשאי  זה  קטן  סעיף 
לקדולחש ווף,  קידוחים  הפרויקט  לעשוח  של  חלק  בכל  חורים  להת  מכן  חזירו  ולאחר 

 ונו.  לתיק
 

ה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן  הוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק )ג( תחולנה    (ד)
( ס"ק  לפי  והבאת התחייבותו  ש א(  הוכיחו  לשביעודיקות  בוצעה  של המלאכה  רצונו  ת 

 פקח.  המ
 

ע לקבלן  ת החברה לקזזן מכל סכום שיגירשאיעל הקבלן,    סעיף זה  וצאות שחלות לפיה    (ה)
 כן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.  זמן שהוא ובכל 
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  פסולים ומלאכה פסולהמרים סילוק חו .46
  

להו רשאי  יהיה  המפקח  לק)א(   לזמןרות  מזמן  של    בלן,  חשבונו  על  כדלבצע  תוך  י  הקבלן, 
 מהלך העבודה :  

 
וין בהוראה  רויקט בתוך תקופת זמן אשר תצם הפים שהם ממקוכל חומר  על סילוק .1

 דעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.  כל מקרה שלב
 

 ם כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקהעל הבאת חומרי .2
1 . 

 

והקמתו מחדש של  על סילוקו, הרי .3 ידי  חלק כל שהוא שסתו  על  ל הפרויקט שבוצע 
בחומרשימ מתאוש  בלתי  ב   ימיםים  או  מתאימה  בלתי  במלאכה  לתנאי  או  ניגוד 

 החוזה. 
  

ס"ק    לפי  של המפקח  כוחו  על  ))ב(    ועניין  דבר  לכל  יפה  ידי  א(  על  שנערכה  בדיקה  כל  אף 
 ם ולמלאכה האמורים.  צע בקשר לחומריים שבוהמפקח ועל אף כל תשלום ביני 

 
( תהא החברה רשאית  ק )אמפקח לפי ס"הוראות השעות אחר    48ילא הקבלן תוך  )ג(   לא מ 

הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות .  תקורה  15%ובתוספת  חשבון הקבלן  לבצעו על  
 לן בכלוהחברה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבבביצוע ההוראות 

 .אחרת הקבלן בכל דרךתהא רשאית לגבותן מ  זמן שהוא, וכן
 
 
 

 יקטצוע הפרומהלך בי –' זפרק 
 

 ומועד השלמתו  ע הפרויקטביצוהתחלת  .47

 
בביקבה יתחיל  הפרויקלן  ידי  צוע  על  שיקבע  בתאריך  בכתב    החברהט  בהוראה  המפקח  או 

תוך התקופה    פרויקט"צו התחלת עבודה", וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת ה  שיקרא
ח הוראה  מאת המפקם ללוח הזמנים פרט אם קיבל  י החוזה ובהתאקבעה בדף ריכוז נתונשנ

 . להלן 49יף ובכפוף לאמור בסע  בניגוד לכךרשת מפו
 

  ם הפרויקט לרשות הקבלןקוהעמדת מ .48
 

בביצוע   להתחיל  ההוראה  מתן  יעמיד  לפני  הוראה,  אותה  מתן  בשעת  או  המנהל  הפרויקט, 
יצועו של הפרויקט  דרוש להתחלת באו אותו חלק ממנו ה   ת מקום הפרויקט קבלן אלרשות ה

לקים  מזמן לזמן ח  מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלןאחר  ח הזמנים. להתאם ללווהמשכתה ב 
לוח הזמנים, או על פי  ם ממקום הפרויקט, הכל כפי שיידרש לביצוע הפרויקט בהתאם לנוספי

 לוח זמנים נוסף שיוציא המפקח. 
 

  הפרויקט ו קיצור להשלמתארכה א .49

 

ידי המנהל   יתנהנ    (א)   ל עבודה עה ש יבת את ביצו נוי המחי פקודת שינויים או תכנית שי   על 
בח שהובאה  לזו  קנוספת  לצורך  מועד  שבון  את ביעת  המחייבת  או  הפרויקט  השלמת 

ה לאחר קבלת בקשביוזמתו או  רשאי המנהל,    ו, הפסקתביטולו של חלק מהפרויקט או  
הקב במועדלקב   לן מן  שינוי  ובת  וע  הפרויקט,  על השלמת  שמולאו  הקבלן    נאי  ידי 

 ד(. ) -ו טנים )ג(דרישות סעיפים ק

 

המנהל    די תנאים אחרים שלדעת ון או על י ידי כוח עלי  גרם עיכוב בביצוע הפרויקט על נ    (ב)
עליהם   שליטה  לקבלן  הייתה  העיכוב  לא  את  למנוע  אפשרות  לו  הייתה  רשאי    -  ולא 

ועד השלמת קבוע שינוי במ קופת ביצוע מהקבלן לת בקשת הארכת תחר קבל לא  המנהל
 ה(. )-ות סעיפים קטנים )ג(,)ד( ו דרישידי הקבלן  מולאו על הפרויקט ובתנאי ש
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 רכה הינם אלה:אים למתן אהתנ   (ג)
 

ארוע הנסיבות  מיום  יום    30וך  תקבלן בקש ארכה עקב כל סיבה שהיא כאמור  ה (1)
 יקט. לעיכוב בביצוע הפרו ושגרמ

מנהל, לרבות יומן הפרויקט,  ות רצונו של הלהביא ראיות, לשביע  קבלן יהא חייבה (2)
  גרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט.עו והאמורות אירשהסיבות  

 

  מעת לעת מוטל סגר על השטחים המוחזקים וכן כי משרד העבודהמודע לכך שקבלן  ה    (ד)
ע בישראל.  הזרים  העובדים  מספר  צמצום  של  מדיניות  כמנהיג  אף  הקבלן  ל  אלה  ל 

להעמ מצ ביכולתו  כי  הדרהיר  כ"א  את  כי  יד  בזה  מוסכם  לפרוייקט.  שביתות  וש 
ומשל נעוצה במצב האו סגר או כל התפתחות אחרת שקים  שטחים המוחזב יכה מדיני 

ה ביהודה ושומרון וחבל על הקשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על יד
לעובדים רשיונות  הקפאת  ו/או  עובזרים    עזה  גירוש  כו/או  יחשבו  לא  זרים  סיבה דים 

 ה.  למתן ארכ 

 

ביצוע  אחרת כאמור גורמים לעיכוב ב   תחותר או כל התפביתות/סגבמידה ויתברר כי ש     (ה)
ההפרויק מתחייב  בכט  לנקוט  כך,  בגין  תמורה  תוספת  לכל  זכאי  שיהיה  בלא  ל קבלן, 

זו, לרבות העסק כוח  האמצעים העומדים לרשותו לנטרול השפעה     אדם שאינו תלוית 
   בהתפתחות מסוג זה.

 
קט ע"י הודעה בכתב פרויהביצוע של הת מועדי  אי לדחות לפי שיקול דעתו אשהמנהל ר    (ו)

 ה לביצוע הפרויקט על פי משך הזמן הנקוב בה. אישור לארכייה זו תהיה לקבלן ודח
 

ה עפ"י  ל החברן מלוח הזמנים רשאי המנהל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת ש רג הקבלח    (ז)
 וח זמנים יך בביצוע העבודות בהתאם ללאת הקבלן להמש ועפ"י הדין, לחייב    חוזה זה 

 די המפקח.  על יחדש שיקבע  
 

 ותעבודקצב ביצוע ה .50

 

בכ    (א) זמן שהואאם  ביצוע הפרויקט איטי מדי בכדי להבטיח את  ל        המפקח בדעה שקצב 
הקבוע בזמן  הפרויקט  הארכה  להשלמתו  השלמת  תוך  או  יע  יוד   -להשלמתו    שניתנה, 

י להבטיח ושים בכד מיד על חשבונו באמצעים הדר  והקבלן ינקוט  המפקח לקבלן בכתב
     ודיע עליהם למפקח להשלמתו וי ארכה שנקבעה  מת הפרויקט תוך זמן או תוך ההשל את

  .בכתב

 

לפי ס"ק  יה המפקח בדעה שהאמצעיה    (ב) בכדי )ם שנקט בהם הקבלן       א( אינם מספיקים 
הפרויהבטיח  ל השלמת  הקבועאת  בזמן  האתולהשלמ   קט  תוך  או  שניתנה  ,  רכה 

ב   תריעי  –להשלמתו   כך  העל  בפני  ינקוט מייד בכל  כתב  קבלן  ים שיש האמצעוהקבלן 
ת לרבות העסקת עובדים בשעו נת להבטיח השלמת הפרויקט במועדו  על מ   ,בהם  לנקוט 

הקבלן ע"ח  ובמשמרות  זהנוספות  לעניין  במשמרות  עבודה  לרבו.  לילה.  ,  משמרת  ת 
דרישות   ן ועל פים ו/או ההיתרים הנדרשים בדיד בכל האישוריהקבלן מתחייב להצטיי

מבחינת כל הציוד   על חשבונו  מור, ולהיערךהמוסמכות לביצוע משמרות, כא  ויותהרש
 מה ואמצעי  בטיחות.  והאמצעים הנדרשים לכך לרבות תאורה מתאי

 
בצע את  רשאית החברה ל  -ב(  )יבותו לפי ס"ק  ר התחישעות אח  48א מילא הקבלן תוך  ל    (ג)

קבלןהפרויק ע"י  מקצתו,  או  כולו  או    ט,  אחראחר  דרך  עבכל  הקבלן.  ת.  חשבון  ל 
והחברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את   כרוכות בכךכל ההוצאות הוהקבלן ישא ב

האמורות.   שיגיע   15  % בתוספת  ההוצאות  סכום  מכל  משרדיות.  כהוצאות  שייחשבו 
דרך אחרת. לצורך סעיף   תן מהקבלן בכלוכן תהיה רשאית לנכובכל זמן שהוא.  לקבלן  

תהיה  קטן   זכות  זה  והחומרי  מלאהלחברה  המתקנים  בכל  שנמצאים להשתמש  ם 
 . טקום הפרויקבמ

 
אתא    (ד) להחיש  שהוא,  זמן  בכל  המפקח,  לדעת  צורך  יהיה  כפי    ם  הפרויקט  ביצוע  קצב 

תו  יב לעשות כמיטב יכול לן והקבלן מתחיאל הקבשנקבע תחילה, יפנה המפקח בכתב  
ביצו המ להחשת  ידי  על  כמבוקש  הפרויקט  וכן ע  הקב   פקח,  למתחייב  כל לן  אחר  מלא 

 דה, ימי העבודה ושיטות העבודה.  לשעות העבורך זה בנוגע  הוראות המפקח לצו
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 ג(.  )תחייבותו לפי ס"ק )ד(, תחולנה הוראות ס"ק א מילא הקבלן אחר הל    (ה)

 

א יהיה רשאי הקבלן לתבוע  ד(, ל)  -)ב( וו לפי סעיפים קטנים  לן את התחייבותלא הקבימ    (ו)
 תחייבותו זו.  וי ה פות עקב מילצאות נוס הו

 
רויקט בשיעור השווה למשך התקופה שבין המועד  בביצוע הפ  ב כאילו פיגר קבלן יחשה    (ז)

כר חר הנז הפרויקט על פי חוזה זה ובין המועד שבו השלים הקבלן הא  שנקבע להשלמת
את)בס"ק   שאם    ג(  ובלבד  לאהפרויקט  האחר  בתום    הקבלן  הפרויקט  את  השלים 

השווהתקו שהו  פה  הק  קצבהלתקופה  את  יראו  זה,  בחוזה  כאי לקבלן  האחר  לו  בלן 
 .  בלןקת הפרויקט בתום תקופה השווה לתקופה שהוקצבה לשם כך להשלים א

 
 . ה זהוזי בחודי ויסתוראת סעיף זה הנה תנאי מהוה

 
 ים מראש על איחורים ועמוסכמים וקב יצוייםפ .51

  
ועפ"י הדין, בגין כל    ה זהלן עפ"י חוז כלפי הקבוע מכל זכות אחרת של החברה  מבלי לגר     (א)

העבוד איחור   א בביצוע  לעומת  הזמנים  ות  בלוח  הקבועות  הדרך  או  המאושר  בני 
ם קבועי   ישלם הקבלן לחברה פיצויים,  "פיגור"(  -  ל העבודות )להלןבהשלמת ביצוען ש

מרא של  ומוערכים  בשיעור  התמורהמ  האחוז(  יתר יעש)  0.10%ש  צמודי)כשה  ן   הא 
ת הפרויקט שנקבע להשלמ  איחור שבין המועד הסופיי של  נדאר כל יום קאל  דד( בגיןלמ

ור לעיל, עלה הפיגור  או חלק מהפרויקט כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. למרות האמ
 . מן התמורה  0.2% וסף בשיעור של יום נ  ימים, יהיה הפיצוי  בגין כל  30על 

 

כל סכום הפיצויהחברה תהא      (ב) לנכות  )א(ים האמוררשאית  סכום שיגיע    מכל  ים בס"ק 
אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערכויות.   לן בכל דרךלגבותו מהקב  לקבלן בכל עת או

ני ים  כויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלתשלום הפיצויים, 
 החוזה.  התחייבות אחרת לפי    הפרויקט או מכלאת 

 
כולו  א    (ג) הפרויקט  השלמת  לפני  המנהם  תעונתן  לקבלן  הל  כלשהו  דת  חלק  לגבי  שלמה 

תמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן  חזיק או השת, והמזמין ה מהעבודו
ההשלמ מראש תעודת  והקבועים  המוסכמים  מהפיצויים  יחסי  חלק  האמורה,  ה 

 מור לבין העבודות כולו. לק העבודות האי הערך היחסי שבין חם בס"ק )א(, לפהאמורי
 

זה    צורכי ל    (ד) הביצו   -ביצוע"     שלמתה" סעיף  השלמת  קבלמשמע  לרבות  תעודת  ע   ת 
הרשויות  הש ואישור   מחל  בדברלמה  איזה  אם  גם  העבודות,  העבודות  השלמת  קי 

להנחת שני    פי ותמריץ נאותטרס כסהקנסות האמורים משקפים אינ  הושלם קודם לכן.
ל בפהצדדים  הבניה  מוסכסיום  הערכה  משקפים  והם  לערך  ועל,  במועדמת   הבניה 

   ורי ובכל מועד נדחה. המק
 

 ע מזכות החברה לכל סעד אחר.ה כדי לגרואמור בסעיף זאין ב
 

כי איןלהסרת      (ה) ו/או תשלום בכל דרך   ספק מודגש,  ו/או תביעת  ו/או בדרישת       בקביעת 
החברה,   ו/או סעד אחר של    לפגוע בכל זאתמוסכמים דלעיל בכדי  של הפיצויים ה  שהיא

 . פיצוי המוסכםבוע פיצויים גבוהים משיעור ה, לתזה ו/או דיןל פי החוע
  

 ת לוחות הזמנים.סר כל ספק, הקבלן לא יקבל כל פיצוי כספי כלשהו בגין הקדמלמען ה
 

קרה  בכל מ מוסכם בזה כי    י בגין איחוריםלפיצו   בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בנוגע (ו)
חילופין לא יבצע או ל להסכם זה 'במסמך ה צע פעולה מהפעולות המפורטותשהקבלן יב

מהפעולו התחייבאחת  להן  הסכם    ת  על  לפי  החל  דין  כל  מהוראות  המתחייבת  או  זה 
יצוי  את החברה בפהקבלן  לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה  ביצוע העבודות או  

    .שבמסמך ה'טבלה וסכם, כמפורט במ
יצוי מצטבר הפהיה  ף אירועים י בגין רצ   התרחשות יותר מאירוע אחד אובגין  ובהר כי  מ

ממועד  יהיו  ה'(    )מסמךבטבלה    הסכומים  בהתאם. לצרכן  המחירים  למדד  צמודים 
 חתימת ההסכם ואילך. 

מהתמורה שתגהחב המוסכם  הפיצוי  את סכומי  לקזז  לן  יע לקברה תהא רשאית 
  לוט הערבות הבנקאית. ותה, לרבות חיבכל דרך העומדת לרש ו/או לחייבו

 



 

 ___ חתימת הקבלן____________________________

72 

 ת עבודההפסק .52
 

י     (א) או    פסיק הקבלן  כולו  הפרויקט,  ביצוע  לזמן  את  למקצתו,  או  לפי  מסוים  צמיתות 
ש ולתקופה  לתנאים  בהתאם  המפקח  מאת  בכתב  יחדשו הוראה  ולא  בהוראה  יצוינו 

הו המפקח  ע"י  לו  ניתנה  אם  בכאלא  כךראה  על  אהקבל  .תב  לחדש  מחויב  יהיה  ת ן 
הפרוי החברה,  ביצוע  דרישת  לפי  תקט  מתן  ימי  7וך  והכל  מיום  חידוש, הורא ם  ת 

 . כאמור

 

ב    (ב) הפרויקטהופסק  או  יצוע  כולו  באמצעים  ,  הקבלן  ינקוט  )א(,  ס"ק  לפי  מקצתו, 
 מפקח. , כפי שיאושרו על ידי הולהגנתו  להבטחת הפרויקט

 
כולו או מקצהפרויקהפסקת ביצוע      (ג) ת הקבלן  יום לא תזכה א  30תו לתקופה של עד  ט, 

פיצו בכל  מקרה  תבשום  ו/או  לרבות  י  ני   בגיןשלום  ו/או  אדם  כוח  ציוד,  הול  בטלת 
 "מכסת הימים המותרת"(.   –וחות זמנים )להלן או הארכת למתמשך ו/

 
באו    (ד) ביצוע  הופסק  זמני  המותרת  חלקפן  הימים  למכסת  מעבר  הפרויקט  ת ביוזמ  מן 

ן  ע חלק אחר של הפרויקט והקבל ת הקבלן לביצו המפקח רשאי להפנות אהחברה, יהיה  
וח הזמנים ך המפקח את לוראות המפקח. במקרה כזה יארים לה לפעול בהתא  מתחייב

ס  הסר  למען  הבלעדי.  דעתו  לשיקול  כפי שתידרש  נוספת  כי מעבר בתקופה  מודגש  פק 
  כל תשלום ו/או פיצויאי במקרה כזה להיה זכלהארכת לוח הזמנים כאמור, הקבלן לא י 

שך ו/או הארכת מתמ  ו/או ניהול   כוח אדם   אמור לרבות בגין בטלת ציוד, בגין הפסקה כ 
 ענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה.  אש על כל ט הוא מוותר מרלוחות זמנים ו

 
באופן      (ה) הפרויקט  הופסק  ביצוע  ונגרמו    כולו,זמני  החברה  כך,בביוזמת  ת  הוצאו  של 

הוצאו החבר לקבלן,  על  יוטלו  אלה  שהקבלת  ובלבד  תשלום ה  לבקש  רשאי  יהיה  לא  ן 
כ אםהוצאות  אלא  תואמור  ה  30  ך,  הוראות  קבלת  מיום  הה מפקח  יום  פסקה  בדבר 

עור  ית כנ"ל. ש נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות  הזמני
קיבל מהקבלן  ר שלאח, בכפוף ו62בסעיף  על פי האמור  קבע על ידי המפקח  יההוצאות  

ו/או חשבוניקבלו ולאחות ו/או ראיה מספקת אחרת על ת  השמיע לן ל לקבר שינתן  יהן 
 טענותיו. 

    
כולו או חלקו, לצמיתות או לתקופה מסוימת, על ידי  ע הפרויקט  ביצוופסק  ה:  מודגש    ( ו)

הקבלןבהחברה   של  מחדל  ו/או  מעשה  ל  -  של  שנגרמו  ההוצאות  קב עקבלן  תחולנה 
וזאת מב  זה על הקבלן  מפקח לפי סעיףכדי מילוי הוראות ה  תוךההפסקה,   לי  בלבד, 

ראות ין ו/או הון על פי כל ד ד במקרה כזה לחברה כלפי הקבלתעמומכל זכות ש  לגרוע
 זה. חוזה

 

או מקצתו, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה,   עוד מודגש: הופסק ביצוע הפרויקט, כולו     ( ז)
ן טרם בודה, אך הקבלרי שניתן צו התחלת עלת עבודה או אחצו התחאך לפני שניתן  

 פיצוי.  ן כלישולם לקבל פועל, לאהחל בביצוע העבודות ב
 

הפר    (ח) ביצוע  א הופסק  כולו  מקצתו,  ויקט,  צו  צמיתותלו  החברה  ידי  על  שניתן  אחרי   ,
רה יהיה הקבלן זכאי לקבל מהחב , בפועלהחל בביצוע הפרויקט  התחלת עבודה, והקבלן

העבודה. הקבלן יהיה רשאי  למועד הפסקת    בודה שביצע בפועל עדהתמורה עבור העאת  
 ומוחלט של  לסילוק סופי  לה על המוגדר בס"ק )ט(, וזאתא יעויים בסך שלבוע  פיצלת

, לרבות הוצאותיו והפסד כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל
)י(. בס"ק  לאמור  בכפוף  העב  לצורך  רווחים,  ערך  על קביעת  בפועל  שבוצעה  ידי    ודה 

, שהקמתו הופסקה, ממנוולו או חלק  פרויקט כעשנה מדידות סופיות לגבי ה ית   הקבלן,
לפי הע  ניתנה הודעה בכתב, כאמור,   7אוחר תוך  לכל המ  ,נייןהכל  בו  ימים מהתאריך 

 . לקבלן
 

  במחירי   25%-ה לם השווצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור, יופחת מן התמורה סכול    (ט)
יופחת   וכן  לעהיחידה,  השווה  במחסכום  בפועל  שבוצעה  העבודה  היחירך  דה. ירי 

בתוכפוהיתרה   שהוא2.5%-ל  המתקבל  הסכום  המוס  .  להפיצוי  המגיע  בגין  כם  קבלן 
יסודי לבין המדד בחודש שקדם הפסקת העבודה, יעודכן בהתאם להפרש שבין המדד ה 

 לחודש בו הופסקה העבודה.  
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זההפיצו  ס"ק  לפי  פיגורים  יים  ריבית  ה  ישאו  הפסקת  הנקוב מיום  למועד  ועד  עבודה 
ספק,)יא(.     בס"ק בשיעומוצ  למניעת  החוזה  ביצוע  כי  בזה  של  הר  או  מהי  75%ר  קפו 

 ר, לא יקנה לקבלן זכות קבלת פיצויים כלשהם.  יות
 

   Xשוב תהא: סה"כ תמורה לפי חוזה =)נוסחת החי
  Y=  עבור עבודות שבוצעו סה"כ תמורה                             

   Pפיצוי=                             
     P=(75%X-Y)*2.5% )     

 
 

    (י)

מחצית   (1) את  המתקבלרואים  )  הסכום  ס"ק  הוצאות  לפי  בגין  הקבלן  כשיפוי  ט( 
וצאה מהפסקת העבודה, כולל הפסד רווחים, פרט  מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכת

הק המתלהוצאות  להמת  כמפורט  כשקנים  הסכום  ומחצית  בג לן,  הקבלן  ין  יפוי 
הע מתקני  של  ופירוק  הכנתהקמה  גישה    זר,  כי  וכיו דרכי  הקבלן,  יוכיח  אם  "ב. 

בסעיפיםהוצא )הקמת  ותיו  כאמור,    אלה  הסכום  מחצית  על  עולות  המתקנים(, 
מחצ  לקבלן  עבור  ישולם  נוספים  תשלומית  לו  ישולמו  כך  על  ובנוסף  הסכום  ית 

ות היסודות לנ"ל, דרכי  לי ייצור, לרבות העזר, גדרות, מפעפירוק של: עבודהקמה ו
מיגישה קוי  א ,  ומערכות  )לה  חרותם  עזר  ושירותי  עבודות  "המתקניםוכן  "(,  לן: 

בת הקי הכל  הקבלן  ובתנאי  הכמויות  בכתב  פורטו  לא  אלה  שמתקנים  מם  נאי 
 לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה.  

הוצאהוכיח הקבלן א (2) זכאי להחזר  ותיו כאמור לעית  יהיה  רות  הוצאותיו הישיל, 
ההיקף הכולל של החוזה.    מתך  ה שלא בוצעהרת העבודבפועל בערך היחסי של ית

ישאו  הוצא אלה  פיגוות  הנקוב  ריבית  למועד  ועד  המתקנים  ביצוע  מתאריך  רים 
 בס"ק )יא(.  

 

  (יא)

י  (1) לעיל,  )י(  )ט(  )ח(,  ס"ק  פי  על  לקבלן  שיגיעו  לכשולמו  הסכומים  בכפוף  ך  לקבלן 
סופי   חשבון  משיגיש  יאוחר  וה  60-לא  העבודה,  הפסקת  מיום  ס'יום    71  וראות 

 רים.  הסכומים האמוויים המחייבים, גם על תשלום בשיניחולו, 

)  הגיש (2) בפיסקה  הנקובה  התקופה  בתוך  הסופי  החשבון  את  ישאו  (,  1הקבלן 
בס כאמור  ההוצאות  ו/או  ריבית "הפיצויים  )י(  )ט(,  הפסקת  פיגור   ק  מיום  ים 

 י.  ת החשבון הסופהעבודה ועד ליום הגש
 
 

 או חשמל פקת מים ו/סהפסקות בא .53
 

ו    (א) ביצ נדרשבמידה  לצורך  מים  אספקת  לקבלן  הפרויקט,  ת  הקוע  על  להכין  יהיה  בלן 
בהם   המקרים  עבור  למים,  רזרביים  מכלים  המים. בפרויקט  באספקת  הפרעה  תהיה 

גובהם   וגודלם,  המכלים,  שיותכולתמיקום  כך  יחושבו  לצורכ ם  מים  לספק  י  וכלו 
 שיידרש.  מוש במקום הפרויקט לכל זמן העבודה והשי

ת ראש העין ,  ביה בעיריימצעות מח' הגהקבלן להסדיר נושא מד מים באעל   בכול מקרה  (ב)
 בלן  הסדרת מד מים יהווה תנאי לתשלום חשבונות הק

 

שבונו במקום  לן להכין, על חעל הקבמידה וציודי הקבלן פועלים בעזרת חשמל, יהיה  ב    (ג)
קרה ל למל הציוד הנ"להפעלת כ ר אשר יוכל לספק זרם מתאים  פרויקט, גנרטוביצוע ה 

 ית.  של הפסקת חשמל ברשת הכלל
 
   ונותפום ושטהמי ת ,שמיםני גפב הגנה.  45
 

הדרוש  האמצעים  בכל  ינקוט  והחומרים  הקבלן  הכלים  הציוד,  הפרויקט,  אזור  להגנת  ים 
מי גשמים ומי תהום,    ח עבודתו בפניים הדרושים להגנת שטוכן בכל האמצע  להקמתו  שהובאו
 .  תו ועל חשבונו הואיוזממצעים אלה בינקוט באהקבלן  
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   ניהול מתמשך / פרויקטה זמני ביצוע  .55
 

 . ט יהיו על פי כל דיןעות העבודה וימי העבודה במקום הפרויקש  . (א)

מטבע הדברים, ללא  ריכה להיעשות,  ודה שצא( חלות על עב )ין הוראות ס"ק  א   (ב)
במשמרותהפ או  שהיא    סק  עבודה  כל  או  ורצופות,  נמנעת  הכרחית  בלתי 

הפלהצל לביטחון  או  רכוש  או  נפש  מת  ו/או  הפרויקרויקט  ואולם    -ט  קום 
מראש על כל הנסיבות    במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח

 . שבעבודה במפורש

 בה שהיא . ניהול מתמשך מכל סי החוזה עניין שלול על  בכל מקרה לא יח   (ג)
 
 

 
 

 םניקובדק ותי  ,שלמהה –פרק ח' 
  

 פרויקט ל המשלהת ודתע .56
 

הקבה    (א) עבודת  ממ ושלמה  חלק  או  והמפקח    יודיע   -נה  לן  בכתב  למפקח  הקבלן  כך  על 
תויתחיל   הפרויקט  ההודעה.    15ך  בבדיקת  קבלת  מיום  הבדיקה  יום   לביצוע  תנאי 
שדרוש לקבלת כל  אדם מטעמה ככל ן יסייע לחברה ולכל זה  הוא שהקבל בסעיף כאמור

בדיקה תוך  המפקח ישלים את הת הפרויקט.  השלמסמכות בדבר  ויות המו אישורי הרש
רצונם מפקח את הפרויקט עומד בתנאי החוזה ומשביע  ה  מצא  שהחל בה.יום מיום    30

להשלמת העין  ראש  העיר  מהנדס  של  בכתב  אישור  רצו העבוד   וניתן  לשביעות  נו  ות 
 ' טח  ספכנ  ח המצורףלקבלן תעודת השלמה בנוס פקח  המייתן    -יריהוקבלתן על ידי הע 

ימסור לקבלן רשימת ה ואם לא,  עם תום הבדיק "תעודת השלמה"(    –)להלן  זה    חוזה ל
לב חייב  והקבלן  לדעתו  הדרושים  ידי  תיקונים  על  לכך  שתקבע  התקופה  תוך  צעם 

הת  השלמת  לאחר  יד  יקוניםהמפקח.  על  תעודתואישורם  תינתן  המפקח  השלמה  ה  י 
ן תעודת השלמה גם לפני  לקבלדעתו, לתת    פי שיקול ואולם, המנהל רשאי, על    קט.לפרוי 
 ות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה.  או את עבודהתיקונים ו/ ביצוע

 

א    (ב) ביצע הקבלן  יהיה המנלא  הל  ת התיקונים כאמור תוך התקופה שקבע לכך המפקח, 
הקבלן והחברה תנכה הוצאות כון על חשבון  או בכל דרך שימצא לני לבצעם בעצמו רשא

או  ע לקבלן בכל  וצאות משרדיות מכל סכום שיגיה להכתמור  15%ת  לה בתוספ א עת  
הערבויות.  תגב חילוט  לרבות  לה  שתיראה  דרך  בכל  מהקבלן  אותן  הכרחי  ה  תנאי 

של   מסירה  הינו  מלאה  או  חלקית  השלמה  ולג העבודולתעודת  למתכננים  ם ורמית 
  לרבות מילוי כל דרישותיהם. ,ראש העיןיית יר המוסמכים בע

 

גם אם   מש בפרויקטיק ו/או להשת( גורע מזכותה של החברה להחזק )אן האמור בס"אי    (ג)
ו  ההשלמה  ו/או  התיקונים  עבודות  בפרויקט  בוצעו  השלמה, טרם  תעודת  ניתנה  לא 

על  התקופה שנקבעה לכך    דות ההשלמה תוךאו עבווהקבלן חיב לבצע את התיקונים ו/ 
 .   עניןה בנסיבות התהא סבירהזמנים ובלבד שדרישה כאמור   ידי המפקח

 
א ה    (ד) לעצמה  שומרת  להכתחברה  הזכות  א ת  לקבלן  אותם  יב  השונים  הפרויקט  קטעי  ת 

זו של החברה יצטרך הקבלן להשלים תחילה. מ ידי הצדדים, שפעולה  על  וסכם בזאת 
 בי תקופת הבדק.  יו של הקבלן לגמחובותלא תגרע 

 
רשאית  ה    (ה) שימסור  חברה  הקבלן  מן  מותו  –לדרוש  זמן  ו/או  החב  לשמוש   –גדר  ך  רה 

מהע  –העיריה   חלק  אכל  וזאת  מועבודות  לפני  הזמנים ף  לוח  פי  על  העבודות  סיום  ד 
   סבירה בנסיבות הענין.  ובלבד שדרישה כאמור תהא

 
, ותקיםע   בחמישהבלן למפקח,  קבלתה ימסור הקתנאי לני קבלת תעודת ההשלמה וכלפ    (ו)

העתקים על   ישהבחמ וי הפרויקט,  ל כל חלק ( ממוחשבות שAS MADE)עדות    תכניות
יוודגש כי כל הגבי תקליטור מ גשו על פי מפרט שכבות של החברה ובתאום שרטוטים 

פו מהנדס החברהו/א   עם מודד החברה על  יגיש את השרטוטים לא  י  . במידה והקבלן 
של מודד החברה )על פי  לשעות העבודה  רה הוא יחויב בהתאם  השכבות של החב  מפרט
המחירו  משרד  לעבודן  משיכון  ל -דידה  ות  שתידרשנה  משרד(  לפורמטשעות   העברה 

 החברה.    השכבות של
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  בדק , ערבות בדק ואחריות. 57
 

קבעה  חרת שנחודשים או תקופה א  12זה, תקופת הבדק פירושה: תקופה של  לצורך החו    (א)
א אבמפרטים  המיוחדים  בתנאים  די ו  כל  פי  על  מניינהו  המאוחר.  לפי  והכל  של   ן, 

י  השלמה לגב קרה של תעודת או במה השלמ האריך מתן תעודת  ל מתת הבדק יתחיתקופ
הפרויקט   של  שונים  האמורות  -חלקים  התעודות  מתן  החלקים   מתאריכי  לגבי 

מתום תקופת    יינה שלוש שניםבמנ   יהתהלמען הסר ספק תקופת האחריות    האמורים.  
  ה.  וגדרת בחוזה זהבדק המ

 

א נ    (ב) בפרויקט,  חלתהווה  בכל  תוך ו  ממנו,  ל תקו   ק  אשר  קלקול  או  נזק  הבדק,  דעת  פת 
כתוצאה  נג  המפקח סיבה רם  מכל  או  פגומים,  בחומרים  שימוש  או  לקויה  מעבודה 

בחומרים שסי   אחרת או  בפרויקט שביצע  בקבלן,  תלויה  או  חי הקשורה  יב הקבלן  פק, 
נזלתקן   כל  מחדש  לבנות  כאאו  קלקול  או  ו ק  המפקח  דרישת  לפי  הכל  לשביעות  מור, 

על    פקח,רצונו של המ  וובתוך המועד שייקבע לכך  ה כאמור  בלבד שדריש ידי המפקח, 
יאוחר   לקבלן לא  הב  3  -מתימסר  או  חודשים מתום תקופת  נזק  לגבי  הדין  ; הוא  דק 

הב תקופת  תוך  שנתהווה  בכלקלקול  שבוצע     דק  מדרכה,  תיקון  דרך,  שביל  לכביש, 
ו כתוצוכיו"ב  המפקח,  לדעת  נגרם,  מעבודאשר  או  אה  לקויה  בחומרים שימוה  ש 

 . פגומים

 

בא    (ג) כדי  ב( )סעיף קטן  ין  ו/או    59לגרוע מהאמור בס"ק    דלעיל  כפי  מ)ב(  תקופות הבדק 
 לפי הארוכה מביניהן.   ת בהוראות כל דיןשקבועו

 
הכר הה    (ד) בוצאות  התחייבותוכות  ק  מילוי  סעיפים  לפי  ו)טנים  הקבלן  על  יחולו    ג()  -ב( 

ברה לקיים תו לבדק או תיקונים רשאית החייבו קיים את התחבלן לא יהקבלן. היה והק
 באמצעות אחרים על חשבון הקבלן.  עיריהל  התחייבותה את

 
ך  סמך לכן לבצע סקר ביחד עם מי שהולמת הפרויקט חייב הקבלשים מהחודש   12בתום      (ה)

קבע ם ותיקונם בתוך פרק הזמן שילאיתור ליקויי"(  מוסמךה )להלן : "  על ידי המפקח
 של הקבלן.   נו. התיקונים יהיו על חשבונורצו  מך ולשביעותהמוס

 
ט   (ו) ביצועלהבטחת  העבוד   ןיב  ימציא  ותשל  הבדק,  בתקופת  תיקונים  הקבלן     וביצוע 

העבוד חברה  ל ביצוע  תום  לפני  לתות  בסמוך  ה וכתנאי  הסופי שלום  החזרת ול  חשבון 
הביצוע בנקאית  ,ערבות  ישראלי    ערבות  בנק  של  "( הבדק  בותער"-להלן)אוטונומית 

לכל עבודה שבוצעה בון הסופי  פי סכום החש   מהתמורה שתחושב על   5ור של %  בשיע
הבדק ערבות  מע"מ.  בתוספת  הקבלן,  ידי  המצוי    על  בנוסח  ז'תהיה  ערבות    .בנספח 

 לחוד.   והחברה ביחד ו עירייה הבדק תינתן לטובת ה

 

ל  הבדק   ערבות (ז) צמודה  נתונ  מדד תהיה  ריכוז  בדף  החוזה  כהגדרתו  המדי  בסיס  ד על 
)ד(   71בכפוף לאמור בסעיף    הגבלת זמן,ללא  ,  'זספח  שבנ, ובנוסח  סודי כהגדרתו שםהי

 .  דלהלן

הערבות    –  )ב(   9סעיף  הוראות      (ח) לגבי  ער)י(  על  גם  המחויבים  בשינויים  לפיחולו,  י  בות 
 זה.   סעיף

ל    (ט) כל  ערבות הבדק תוחזר  וכנגד מילוי דרקבלן בתום  ח הבדק ישות נספתקופות הבדק 
השבמפ הבדק  רט  ערבות  בהחזר  אין  מטכני.  לשחררו  בתקופת התחייבויותכדי  יו 

 האחריות ו/או לגרוע מהן. 

 

 הוזת סיום החודתע .58

הבדק    (א) תקופת  הקב  בתום  ידי  על  שבוצעה  האחרונה  העבודה  מכו של  החוזה  לן  ח 
  'ינספח    אה "( )רוזהחהעודת סיום  תן : "להל ) לן תעודה  , ימסור המנהל לקבתוובתקופ
והושלם  המפ  -לחוזה(   בוצע  הפרויקט  כי  לחוזה,רשת  עב  בהתאם  כל  הבדקוכי   ודות 

 רצונו המלאה של המנהל.  והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות 
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לקמ    (ב) החוזה  סיום  תעודת  אי סירת  הקבלן  את  פוטרת  הנובענה  מהתחייבות  ת  בלן 
 ה.  אמוררת התעודה המועד מסי מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מהחוזה אשר 

 
 רת סיבותיהם יקפגמים וח .59

 

פגנ    (א) בפרויקט  תגלה  סיבת  ם  שיחקור אחר  לדרוש מהקבלן  רשאי המפקח  ביצועו,  בזמן 
הקבלן אחראי    ה שאיןפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה
יחולו  ל החוזה,  לפי  החקירהו  פג  הוצאות  היה   ; החברה  על  שהוהתיקון  כזה  קבלן  ם 

הקבלן חייב לתקן  , וכן יהא  ירה על הקבלןיחולו הוצאות החק   -פי החוזה  לו לאחראי  
הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב    על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם

 ה.ם לחבר בתשלום פיצויי

 

לב    (ב) זה,  נוסף  בחוזה  האמור  פכל  שנתגלה  תוך  מקום  בפרויקט  אחר    7גם  גמר שנים 
ייב  יה הקבלן ח אי החוזה, יהביצוע הפרויקט שלא בהתאם לתנבע מת הבדק, הנותקופ

אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן  לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם  
 .החייב בתשלום פיצויים לחבר 

 
 )ב(  52 –ב( ו )57, 59עיפים קבלן לפי סתחייבות האי מילוי ה.   60

  
ימלא לא  א  אם  התחייבוהקבלן  לפי  יותי חרי  מו  ו  )ב57,  59  סעיפים איזה  וזאת    )ב(  52  –( 

של    לאחר בכתב  מוקדמת  הודעה  לו  לביום,    14שניתנה  החברה  העבודות  רשאית  את  צע 
רות חלות על הקבלן  שההוצאות האמו  ובמידההאמורות על ידי קבלן אחר בכל דרך אחרת,  

שיחשבו    15%ל  ת, בתוספת שת האמורות לגבות או לנכות את ההוצאוהא החברה רשאית
מ משרדיות,  שיגיכהוצאות  סכום  בכ כל  לקבלן  רשאית  ע  החברה  תהא  וכן  שהוא  זמן  ל 

 . חרת לרבות באופן של חילוט ערבויותלגבותן מהקבלן בכל דרך א
 
 
 

 פות והפחתותם, תוסשינויי –' טפרק 
 
    שינויים  16

על  עת    להורות בכל  פקח רשאימ, ה  מנכ"ל חכ"לובכתב של  ש  מראוף לאישור  בכפ    (א)
או  צורתו,  לרבות  שינוי  סגנונו,כל  ס   פיו,  מתאריו  איכותו,  היקפו,  כמותו,  גודלו,  וגו, 

ר חלק ממנו, הכל כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אח  וממדיו של הפרויקט וכל
שער  ותיוהורא יגובלבד  לא  השינויים  כל  בלך  יקטן  או  מ  דל  מן    %50  –מעלה  

אהתמורה המפק.  להקטולם  רשאי  א ח  כלשין  בסעיף  הכמות  את  להגדיל  בכתב ו  הו 
יף ולא הגבלה. שינוי הכמות בסעיף לא תשנה את ערכו הכספי של הסע  יות ללא כלהכמו

   תזכה את הקבלן בכל תוספת תשלום.

 

פי סעיף קטן  נוי הפרויקט לעל שי  "ל חכ"ל בכתב  פוף לאישור מנכבכ   פקחוראות המ ה    (ב)
 :  הלן המפורטים ל  האופנים  )א( תבוצע באחד

 
 ה המצויות בידי הקבלן.  נוספות לאלאו תוכניות   י מסירת תוכניות שינויע" (1)

 

 ינויים".  י הוראה בכתב שתיקרא "פקודת שע" (2)

 
 

 שינויים  ערכתה .62
 

שבו)א(    שינוי  כל  של  בהתערכו  שינו צע  לפקודת  מחיראם  לפי  ייקבע  י  יים, 
היחידות    חיריכמויות כל מ ו בכתב הובים בכתב הכמויות. לא נקבע היחידות הנק 

ערכ לקביעת  השינויהדרושים  של  מח  -ו  כאמור  ייקבעו  החסרים  היחידות  ירי 
ן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי  ואולם אין הקבלבסעיף קטן )ב(;  

  .  ויל השינקביעת ערכו ש
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כל   א בחשבון , כאמור בסעיף קטן )א(, יובהיחידות החסריםקביעת מחירי  לצורך )ב(  

קביעת כל  דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך מחיר יחידה  

ייקבע ערכו של    -רי יחידות דומים דות החסרים. בהעדר מחיחד ממחירי היחיא

ירי היחידה  עיפים מתאימים, הנקובים במחסל ש  מחירי יחידה השינוי על פי 

 )עשרה אחוז(   10%ם, פחות , לפי הנמוך מביניהמשכ"לאו  משב"שבמחירון ש

כל תוספת שהיא  ולא תחול  מחירי היחידה הינם סופיים -לעניין מחירי היחידה  

 ן משהב"ש ו/או משכ"ל כגון רווח קבלני משנה וכ"ו.  למחירי היחידה שבמחירו

נקובים   לא יהיו משכ"ל""או  "משב"ש שגם במחירי היחידה שבמחירון רה במק       

מחיר מנומקת בליווי   יגיש הקבלן הצעת ס עליהם,מחירים שאפשר להתבס

  ההכרעה הסופית .היותר לכל %8של ני רווח  קבל  אסמכתאות וניתוח מחירים וכולל 

 . ל כ"ל חכ"ף לאישור מהנדס חכ"ל ו/או מנותהיה בכל מקרה של המנהל ובכפ

את   נוי מחייבהשינוי ולדעתו השיקיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של     (ג)

העלאת  ל כוונתו לבקש יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי ע  -ת התמורההעלא

יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל   30רו  ורה כאמור. עב התמ

שינוי לא ישפיע על התמורה. אולם  כך שההסכים לתב כאמור, רואים אותו כאילו  כב

עת הקבלן הוגשה לאחר  ם אם הודה כאמור גלדון בהעלאת התמורהמנהל יהיה רשאי 

הסיבות לאיחור ביר וינמק את יתן טעם סבתנאי שהקבלן   הימים האמורים,  30תום 

 בהודעתו. 

 

 יומית ודה תשלומי עב .63

 

ם את ביצועה של עבודה ינוייפקודת ש דלעיל, דרש המנהל ב 62בסעיף   ל אף האמורע    (א)

בפקודת שינויים  כך לקבלןיודיע על לפי עבודה יומית,  אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה 

   י ערך העבודה.מורה על פיצוע העבודה האוהקבלן יבוא על שכרו בעת ב 

 

פקח על יסוד רשימות  מרך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי הע    (ב)

 בעת ביצוע העבודה.  מפקח ל ידי השאושרו ע

 

 עבודה.  . כמויות החומרים שהושקעו ב1

בודה ושכר ם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העקצועותיהעובדים, מ. שמות ה 2

ות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד  הטבות סוציאלידה, כולל העבו

 ועובד.  

 צאות הובלה.  ו. ה3

 בד.  מכני כ  . הוצאות ציוד4

 

 בסוף ני העתקיםתימסרנה למפקח בש 4)ב(   -ו 3(, )ב1ב(הרשימות האמורות בס"ק ) )ג(  

ים  בשני העתקתימסרנה למפקח  2(ב)שבוע, ורשימות העובדים האמורים בס"ק  כל

ם עבודה, אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח אם ימצאנו  לאחר כל יו

 ם.  לושלתהגשתו   וי לאישור, ויוחזר לקבלן לשםאר
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 מדידות  -פרק י' 
 

 מדידת כמויות .64

 

במפרט  כמויה    (א) הנקובות  הכמות  אינ ובכתב  הכמויות  ויות  של  בלבד  אומדן  אלא  ן 
ה במילוי התחייבויותיו לפי  לן לבצען למעשת שעל הקב לראותן ככמויו  ואין  בפרויקט  

 החוזה.  

 

על ידי המפקח  עשנה  ידות שתלפי החוזה תיקבענה על סמך מד  כמויות שבוצעו למעשהה    (ב)
וגשו מויות שיחישובי כ  מויות ו/או על סמךוהקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכ

ידי המפקח, ה פר ות תירשמנה בס כל המדיד  כל לפי העניין. על ידי הקבלן ויאושרו על 
 בלן.  קהמדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח וה

 
לו או מקצתו, ייתן המפקח הודעה מראש בכתב לקבלן  ט, כוהפרויק  פני בואו למדוד אתל   (ג)

כןכל  ע לעשות  המוע  וונתו  בכועל  שבו  נוכח ד  להיות  מתחייב  והקבלן  כן  לעשות  וונתו 
צורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע ממלא מקומו ל  מו או ע"י מועד הנקוב בעצב

ידה על חשבונו  ע המדרך ביצו ת כוח האדם והציוד הדרוש לצוא את המדידות וכן לספק  
 ים.  הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הנדרש

 
או בא    רשאי המפקח  -ו במועד שנקבע לביצוע המדידות  מלא מקומקבלן או מלא נכח ה    (ד)

ראו את המדידות כמידותיהן הנכונות של הכמויות  ידות בעצמם ויצע את המדכוחו לב
יות נוכח במועד הנקוב לן לה מן הקב  ן לערער עליהן. אולם אם נבצריו/או העבודה שא

שנ כפי  המדידות  ביצוע  ונלצורך  המפקח,  ע"י  כקבע  על  הודעה  מסרה  לפני  ך  למפקח 
כאמ המדידות  לביצוע  שנקבע  ביצו המועד  יידחה  המדידות ור,  מאוחר    ע  יותר למועד 

 ג(. )שייקבע כאמור בס"ק 
 

בשנ    (ה) מקומו  או ממלא  המדידות  עכח הקבלן  ביצוע  הוא    -ת  ברשאי    7וך  כתב תלערער 
ל מועד  יקבע  והמפקח  שנמדדה,  כמות  כל  על  הכמויימים  מדידת  האמורהביצוע   ות 

א דעותמחדש.  חילוקי  יתגלעו  השניה  המדידה  אחרי  גם  לבי  ם  הקבלן  המפקח, בין  ן 
 זה המנהל והכרעתו תהיה סופית. יכריע בעניין 

 
מקצתה    (ו) או  כולו  הפרויקט,  שויה  מבקש  והקבלן  למדידה  מוכן  דות  המדי  תבוצענה, 

 .  רך בדחייהאם כן יש לדעתו צולא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא  -בהקדם 
 

סעיפים  מ    (ז) עבור  תשלום  יאשר  לא  הפיקוח  כי  שודגש  הכמויות  לבכתב  לא  הסתיימו 
 . ות סופיחישוב כמוי 

 
 
 

 תשלומים  –' יאפרק 
 

 ה ישוב התמורח .65

 

ביצו תמ    (א) התחי  עורת  שאר  כל  ומילוי  של  יבויותיהפרויקט  על  ו  זה  חוזה  לפי  הקבלן 
נתוני החוזה   ריכוז דף  הנקובה ב  ם לקבלן את התמורה צרופותיו מתחייבת החברה לשל

הכמויות   על בסיס מדידתצרופותיו  ות חוזה זה על  הוראמשיקבע בהתאם    שכר    או כל
 ודות הנקובים בכתב הכמויות.ב או סוגי הע/יחידות ועל בסיס מחירי היחידות ו וספירת 

 

 אומדן בלבד.   ןשבכתב הכמויות הנויות כמה    (ב)
 

אינה      (ג) והתשלוהתמורה  יכוללת מע"מ  בגינו  הם  על  בסעיף  חברהחול  כמפורט    77, הכל 
 . להלן

 
זכאי    הקבלן    (ד) יהיה  תשלוםלא  עם  לכל  בקשר  החזר   נוסף  כל  לרבות  וביצוען  העבודות 

 על פי החוזה.   יוחיוב  הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע



 

 ___ חתימת הקבלן____________________________

80 

 יותקרוהתיי .66

 
שתמומש, יהיו   , ככלבתקופת האופציה .  תשלם לקבלן  הפרשי הצמדהא לברה  הח

היחידהמחי בסעיף  הבסיסיי  רי  כאמור  מותאמים  לתנאי   23.5ם  א'    למסמך 
 ז.  כרהמ

 

   י יחידותמחיר .67

 

מצה    (א) העב קבלן  סוגי  ו/או  היחידות  מחירי  להלן,  זה  בסעיף  לאמור  בכפוף  דות  והיר 
הנ  הכמויות  בכתב  מחיריהנקובים  קבו ם  מספקת ם  תמורה  כוללים  והם  וסופיים  עים 

לפי  התחייבויותיו של הומתאימה לכל   זה  קבלן  ישתנו  חוזה  וכי הם לא  על צרופותיו, 
 ם.  תוספת לה יהיה זכאי לכל וכי הקבלן לא

 
  מיום  מצטבר  חשבון  המהווים,  המפקח  ידי-על  שיקבעו  הביניים   מתשלומי   לכך  אי

 וכל   שבוצעו   הביניים   תשלומי  כל   יופחתו,  הביצוע  חודש  סוף  עד  תהעבודו  ביצוע  ת תחיל
, החוזה  לפי  ןמהקבל  למזמין  המגיע  םסכו  כל  ןוכ  החוזה  פיל   לקבלן  שישולם  אחר  סכום

 . הביצוע  חודש  לסוף עד

 

יראו כמתייחירי  מ    (ב) בכתב הכמויות  המק חהיחידות  בכל  לפרטים המתאימים  רים, סים 
אם   בבין  בשלבים,  ו/או  ברציפות  נעשו  קצריםהעבודות  בקטעים  או  ניכרים  , אורכים 

 חתיכות בודדות.  בכמויות גדולות ו/או ב

 

מצהירקבלן  ה    (ג) ידוע    גם  כי  המצוי ומאשר  הכמויות  כל  כי  הנן  לו  הכמויות  בכתב  נות 
מובה  באומדן  ספק,  הסר  למען  ולפיכך  תשתני  רבלבד  אם  גם  כי  במפורש  נה בזאת 

ה שההכמויות  שיעור  בכל  שהוא,  שינוי  כל  בכתב סופיות,  הנקוב  האומדן  מן  וא 
ם הנקובים ייא במחירדרוש ו/או לקבל כל העלאה שה ות, לא יהא הקבלן זכאי להכמוי 
 . בועים וסופיים כאמורהכמויות שהנם מחירים ק בכתב

 
לו לפי חוזה  מהחברה להעלאת התמורה שתגיע    תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה  אל    (ד)

הפרויקט יוד שעל הקבלן לספק לשם ביצוע  זה עקב התייקרות של איזה חומר ו/או צ
ובכו/או להקמת הפרו  ו/או להתקנת המתקן,  זה התיקט  בגין הילל  ו/או  יקרויות  טלת 

ת  עחובה אחר מכל סוג שהוא, שיחול מ   בלו, אגרה, היטל או כל תשלוםהעלאת כל מס,  
שיהיה    ובכלל זה עליה בכל תשלום סוציאלי ) ו,  כנ"ל או לגביו ציוד  א/לעת על כל חומר ו

 המוטלת עליו לפי חוזה זה.   עת( ו/או בכל הוצאה אחרתכרוך בשכר העבודה מעת ל
 

בהצעהאם      (ה) הגיש  ל קבלן  שונים  יחידה  מחירי  העבודות  תו  מקרב  סעיף  אותו  גבי 
 הנמוך ביותר.מחיר היחידה ך תשלום התמורה רלצובמקומות שונים, יילקח בחשבון 

 
 בוטל .68
 

 קיזוז .69

 
ע לה מן  פי חוזה זה כל חוב המגי   ד כל סכום המגיע ממנה לקבלן עלהחברה רשאית לקזז כנג

ז חוזה  פי  על  על  הקבלן  או  אחר  פה  חוזה  כל  וכן  י  הקבלן,  לבין  אחר  שבינה  קצוב  חוב  כל 
 בלן לחברה.  המגיע מן הק

 
אמור בכל דרך אחרת,  ות את החוב כגורעות מזכותה של החברה לגב  ןהוראות סעיף זה אינ 
בינו לבין  זה זה או לכל חוזה אחר שלוט הערבויות שהקבלן המציא לחולרבות באמצעות חי

 החברה.  
 

ו  המגיע לו על פי חוזה זה ו/א   ם, חוב או חוב קצוב אחראי לקזז כל סכושא יהיה רהקבלן ל
 על פי כל דין. 

 

  קיים חשבונות חל .70
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בגין ביצוע    עותקים  2  -ב  חשבון  לןהקביגיש  ודש  לכל ח  25  -עד ולא יאוחר ל   (א)
להגשת החשבון  בח ודה  העב עודש שקדם  יוגש  בתוכנת  "ג דיסקט  . החשבון 

 .EXELפורמט  וכן ב   יית החברהתאם להנחו/או בינארית בהדקל 

יוגב  (ב) החשבון  להגשת  מיוממקביל  העתק  ותשו:  החישובים  העבודה,  הני  -ASוכניות 

MADE   לקיים  ומהווים  חלק   הנלווים לחשבונות ח שיוגדר ע"י החברה    ורמטעפ"י פ
 בלתי  נפרד מן החשבון. 

תנאי תשלום ב  ישולמו  לעיל  )א( ו )ב(עיפים קטנים  לאמור בס  חשבונות שיוגשו בהתאם  (ג)
 יום.    60( ועוד  האמור בסעיף ה' שוטף ) :של

שיוחש  (ד) הבונות  לאחר  בסעיף    25  -גשו  כמפורט  יהיל  ()בלחודש  התשלום ת  ועיל  נאי 
 . סוף החודש הבא כאמורם, מיו   60+ : שוטף באלחודש ה  25-כאילו הוגשו ב  שלהם

כי החשבון         (ה) ולא  ע"י המפקח    ) ,  כהוגשיחשב  יובהר  עם  (  חודש  לכל    25  -יאוחר לעד 
כל החישובים כי התקבלו  הוותוכני                     אישור המפקח     AS-MADE   -ת 

,  2009  -מ  6משב"ש גרסה     למפרט  בהתאם  הנדרשות לבדיקתאו כל עדכון חדש אחר 
. ן ולשיקול החברהבנארית  ו/או דקל לפי העניי  בצירוף דיסקט חשבון בתוכנת החשבון ו

  
 

  . כחשבון מצטבר מתחילת העבודותשו ונות יוגכל החשב
 

החשבון    (ו) את  יבדוק  מצט  ההוו המ  המפקח  הפבחשבון  ביצוע  תחילת  מיום  עד רויקט  ר 
שר או ישנה ם בו, ויא,  לרבות הכמויות והמחירים הנקוביאליו מתייחס החשבון  היום

הביניים תשלומי  ממועד הגשת החשבון.  עשר( ימים  )  10קובים בו תוך  את האומדנים הנ
ידי היחו )ניםויועברו למהנדס החכ"ל בשני אופ   , כאמור לעילמפקחשבו על  ( חתום  1: 

 ת מייל  ,  באמצעו( 2"י המפקח והקבלן  )ע
אלו       ידי  חשבונות  על  חכ"ליאושרו  קב  ומהנדס  מהנדס  האחרון  העיר.  של  יעתו 
 . פיתתהא סו    

 

שמת    (ז) הביניים  המפקח  ושבוחשלומי  כאמו  ע"י  בסעיף  ואושרו  כל  לעיל,    )ג(ר  יופחתו 
הביניים המגיע  כן  ו   שבוצעו  תשלומי  סכום  מהלחברכל  לה  היום פ קבלן  עד  החוזה  י 

 האמור.  
 

הס אישור      (ח) משום  בהם  אין  אלה  תשלומים  ביצוע  וכן  הביניים                  כמת תשלומי 
המפקח או  ה  החברה  בביצוע  שנעשתה  העבודה  של לטיב  לאיכותם  ו/או  פרויקט 

  נכונותם של מחירים ו/או אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי ל   מרים ואוהחו
ול ו/או    נייםהבי בו  הנקובים  הכמויות  יחושבו  נכונות  הנ"ל  התשלומים   כמקדמותכל 

 ן הסופי כאמור בחוזה זה.  שור החשבוששולמו לקבלן, בכפוף ועד לאי
 

בתשלומי      (ט) פיגור  של  למועדיםבמקרה  מעבר  לקבלן  יהיה  ב  הנקובים  הביניים  חוזה, 
הפיגור האמור.   י בגיןפיצור, כהקבלן זכאי לריבית פיגורים על התשלום ששולם בפיגו

המגיעה בחוזה   הריבית  הנקוב  המועד  מתום  החל  לתקופה  תהיה  כאמור,  לקבלן 
הביניים  הביניים    לתשלום תשלום  למועד  כועד  פיגורים  ריבית  תשלום  אמור, בפועל. 

חודש הקלנדרי השוטף בו הוגש החשבון, ותשלום ה   מתום  100  -ישולם לקבלן ביום ה
יישא הפרשי והצמ  זה לא  רי/דה  שלום הביניים ית כלשהי לתקופה החל ממועד תב או 

 בפועל ועד למועד תשלום ריבית הפיגורים.  
 

על  לס  61וי לפי הוראות סעיף  ערך השינ   גדל    (י) ימציא    –  מסכום החוזה   25%כום העולה 
 מערך השינויים כולל מע"מ.   5%ובה בגנוספת,   הקבלן לחברה ערבות

 
דרישתה , יחזירם לחברה מיד עם  "ע לו יעל למגמ "ר  כאמואם קבל הקבלן תשלומים      (יא)

החוב  היווצרות  מיום  הכללי  החשב  ריבית  ובתוספת  ליום   הראשונה,  התשלום   ועד 
מגיע  מהחשבון הראשון ה  יע לקבלן""מעל המג ן הקבלן יקוזז הסכום  , לא עשה כ  בפועל

 .  לןלקב
 

 וזה.מערך הח 95%על  בכל מקרה ך כל חשבונות הביניים לא יעלה ס ( יב)
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   תמורההילוק ס .71

 

ם מתאריך קבלת תעודת ההשלמה לפרויקט כולו יגיש הקבלן חשבון  יו  60  -מא יאוחר  ל  (א)
 כל המסמכים הקשורים בו.   בצירוף סופי

 

-ון הסופי )להלןשב הגשת הח  יום מיום  30  -קח לא יאוחר מ על ידי המפחושב  תמורה ת ה    (ב)
לקבלן, כפי    הואל לק במותסו  ר העי  , תאושר על ידי המנהל ומהנדס"התמורה הסופית"(

לא  שאושרה מ,  קביעת  90  -יאוחר  לאחר  העיר הסופית    םיום  ומהנדס  המנהל  של 
תשלומ הפחתב סכום  ת  וכל  ששולמו  הביניים  חי  על  שעה  אותה  עד  ששולם  שבון  אחר 

סכ כל  ובניכוי  שיגיעהתמורה,  מהקבלןל  ום  החברה חברה  ע"י  התשלום  מקרה,  בכל   .
הקבלן עמד בכל ם הגשת החשבון הסופי גם אם  וום מי י   90ם  י תולקבלן לא יבוצע לפנ

בית כלשהיא לתקופה ו/או ריהתחייבויותיו. יתרת התמורה, לא תישא הפרשי הצמדה  
   ן הסופי.השלמה עד ליום תשלום החשבו  השלמת העבודות וקבלת תעודת החל מיום

 
תב. כראה ב פקח התי המא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו ע" ל    (ג)

סו הגיש הקבלן חשבון  החברה  החשבון    30פי לאחר  לא  יערוך  ההתראה  יום מקבלת 
מיט לפי  הבנתההסופי  כי  ב  הקבלן  מצהיר  זה  במקרה  ע"י  .  שיערך  הסופי  החשבון 

.  הוצאות הכנת תביעות נוספות לחברה  לותהיינה    רה כאמור מקובל עליו וכי לאהחב
 .  יחולו על הקבלן –החשבון 

הסופי  ה  רהתמו  תרתי    (ד) החשבון  ל לפי  הקבלן  תשולם  לכשימציא  לעיל,  כאמור  קבלן 
תביעו כל  חיסול  על  הצהרה  המצוי  בנותיו  לחברה  חסח  ימצי'  בנספח  לה  וכן  את א 

   .ת למזמיןדוירת העבוחודשים ממועד מס  12קופה בת . בתום תערבות הבדק
רת התמורה,  תישא י וזה, תב בחבמקרה שיתרת התמורה לא תשולם לקבלן במועד הנקו    (ה)

גור בתשלום, ריבית פיגורים לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה כפיצוי בגין הפי
 יתרת התמורה בפועל.   תרת התמורה ועד למועד תשלוםתשלום י ל

 
לוקי דעות הקבלן מסכים מראש לעיכוב  חימקרה של  מען הסר ספק מובהר בזה כי בל    (ו)

לרבו הסופי,  החשבון  אותשלום  חלק ת  כזה  ו שאינ  תו  יהיה  אם  במחלוקת,  עד שנוי   ,
ם כי דחיית  הצדדים מסכימי  בימ"שאם ע"י הצדדים ואם ע"י  ,  ליישוב הסכסוך במלואו

כאמ החברהתשלום  לאינטרס  סבירה  בטוחה  הנה  הסופי  ה  ור  החשבון  לסופיות 
 ודאות.  ולו 

 
 

בלן  הגביה( שהקבהמצאת אישור עיריית ראש העין )אגף  מותנה  לקבלן    1ן מס'  -תשלום ח (ז)
מונה   שהותקןקיבל  גמר   ,תרבא  מים  על  הגביה  מאגף  אישור  בהצגת  מותנה  סופי  חן 

  . שלום למד מים(חובות )אין מדובר על ת
 

 השיפוט מקום .72
 

ב  ו/א  כלסמכות השיפוט הבלעדית  זה  ו מוקנית לבתי המשפט  ו לביצוע נושא הקשור לחוזה 
 . בפתח תקוה ך ורק  א המוסמכים

 

 העבודה רךחומרים ובעת במחירי הדותנו .73
 

במפורש,וסמ (1) על  שו  כי   כם  אשר  החומרים  במחירי  או  העבודה,  בשכר  תנודות  ם 
ם למקום הפרויקט(, לא ישנו את  כולל הוצאות הובלת)זה  ספקם לפי החולהקבלן  

   .תנאי המכרזללמסמך א'  14.5יף ות בסע וע הקברה , למעט התייקרויות מוהת
 
 

 ילוק יד הקבלן ס –' בפרק י
 

  ממקום הפרויקטיד הקבלן  סילוק .74
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  החזקה בו לתפוס את  ממקום הפרויקט ו  היה רשאית לסלק את ידו של הקבלןה תחבר)א(   ה 
אחרת ולהשתמש ך  ה או באמצעות קבלן אחר או בכל דראת הפרויקט בעצמ  השליםול

בכל   כך  והמתקנים  ,חומריםהלשם  ל שבמקום הפרויקט  הציוד  או  ל ,  או  מכור סלקם 
ע לחברה מהקבלן  מגי ם הסוי כל סכומש בתמורתם לכימהם ולהשת  אותם או כל חלק

 בכל אחד   –  ימים  10תוך  , לאחר דרישה בכתב לקבלן לפנותם, שלא נענתה  לפי החוזה
 ואחד מהמקרים המנויים להלן : 

  
  10ך  שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תו  רויקט או הקבלן לא התחיל בביצוע הפכש .1

או  ע הפרויקט  ו להמשיך בביצו ח להתחיל א עשרה( ימים להוראה בכתב מהמפק )
 . סתלק מביצוע הפרויקט בכל דרך אחרתכשה

 
הפרויקט  מפקחכשה .2 ביצוע  שקצב  להבטיח    סבור  כדי  מדי  השלמתו  איטי  את 

או   בחוזה  הקבוע  והקבלבמבמועד  להשלמתו  שהוארך  צייועד  לא  תוך  ן    48ת 
שעות  ) ושמונה(  הארבעים  באמצעים  לנקוט  מהמפקח  בכתב  נזכרים  להוראה 

ויקט במועד הקבוע בחוזה או במועד  הפר מת  טיח את השלראה שמטרתם להבבהו
   להמשיך בביצוע שהופסק.קח  מפשהוארך להשלמתו, לרבות הוראת ה 

 

חר  החוזה לא עתו שהקבלן מתרשל בביצוע  ד   הוכחות להנחת  פקחכשיש בידי המ .3
 וצאות רצויות. שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה ת 

 

המפקח .4 או  המנהל  כי  כאשר  מש  סבורים  אינו  עהקבלן  פעולה  קתף  ים  בלנם 
משבשן  אחרים העוסקים בביצוע עבודות בפרויקט, באופן המפריע לעבודות ו/או  

 בכל צורה שהיא.  

 

או .5 כולו  החוזה,  את  הסב  לקבל מ  כשהקבלן  העביר  או  לאחר,  אקצתו  משנה  ת  ן 
הפרויקט   הח  –ביצוע  הסכמת  ומראש ברה  בלי  מסכימה  בכתב  זאת  למרות   .

ביה כי  הובחברה  עבודות  הרכבה  צוע  אולם  קונ ותילה,  משנה,  לקבלני  ימסרו  ים 
 . נה אלההקבלן יהיה אחראי בלעדית לעבודת קבלני מש

 

  לו כונס   שמונה  אוס נכסים  נורגל או אם ניתן כנגד הקבלן צו כיכשהקבלן פשט   .6
או עשה עימם הסדר. ואם הקבלן הוא    זמני או קבוע, או כשהציע לנושיונכסים,  

זמני או מונה לו מפרק או מפרק    רקמפ  של מפרק אור נקבע מינויו  כאש  –אגיד  ת
פירוק )לרבות  פירוקו  נקבע  כאשר  או  הזמני  הגיע  אם  או  מרצון(  המאוגד  ו  גוף 

י הקבלן, כולם או  ל על נכס או אם הוט  –ו לבין נושיו  ינ לחוזה פשרה או הסדר ב 
 היום שהוטל.  ימים מ  30 זמני או קבוע, והעיקול לא הוסר תוך מקצתם, עיקול,

 

הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן  קח  המפכשיש בידי   .7
לאדם  הציע  או  דו  נתן  מענק,  שוחד,  בקשר  כלשהו  כלשהי  הנאה  טובת  או  רון 

 החוזה.   או לכל דבר הכרוך בביצוע  זהלחו

 

 מהתחייבויותיו בחוזה זה.כשהקבלן הפר התחייבות יסודית  .8
 

או מנוגדים לכל תקן  גם/ם ו מרים גרועיוע הפרויקט בחוהשתמש לביצכשהקבלן    .9
 מחייב. 

 

בפנקס הקבלנים בסי  .10 כנדרש לביצכשהקבלן הושעה מרישום  ובהיקף  וען של  ווג 
כשהמנכ"ל/בעל   או  הקבלן  השהעבודות  שבגדר  בתאגיד  הוא  –ליטה  אדם    אם 

בעבי  –פרטי   בפלילים  התחייבויהורשע  בקיום  לפגוע  כדי  בה  שיש  עפ"י  רה  ותיו 
 החוזה.  

 
א( יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא,  )רויקט כאמור ברישא לס"ק  הפ  למתהוצאות הש  )ב(   

 .  ותמהן כתמורה להוצאות משרדי  15%של בתוספת צאות האמורות, בנוסף להו
 

הפרו)ג(    מקום  וסילתפיסת  ס"ק  יקט  לפי  ממנו  הקבלן  של  ידו  משום )וק  בהם  אין             א( 
 י החברה. חוזה על יד ה ביטול  
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 יחולו ההוראות הבאות: א( )מקום הפרויקט בהתאם לס"ק את רה תפסה החב  )ד(

 
ת בכתב  יזמין  המפקח   . 1 הקבלן   שבאת  העבודות  ועיים  וך  של  מדידות  לערוך 

נים  את רשימת הציוד, החומרים והמתק  כן לערוךצעו עד למועד סילוק ידו ובוש
כ של הקבלן המצויים במקום הפרויקט יער ן הקבלן תוך שב . לא עשה  וך  ועיים, 

 קח רשימה של ערך משוער של העבודות כאמור ושל הציוד, כאמור. המפ
 
ב .2 ציו  ם הפרויקט מקוהיו  עת  חומרים,  בכל  המפקח  רשאי  מתקנים,  או  יא  שהד 

תקנים  הציוד והמ  הפרויקט את החומרים,  ק ממקום  לדרוש מהקבלן בכתב לסל
  ברה הח  , רשאיתמיםי  10שה זו תוך  הקבלן לדריאו כל חלק מהם ; ואם לא ציית  

ה  על חשבון הקבלן לסלקם ממקום הפרויקט לכל מקום שייראה בעיניה ולא תהי 
א או  נזק  לכל  להםאחראית  שייגרם  קט  .ובדן  סעיף  גורעות  ן  הוראות  אינן  זה 

 א(.)ם כאמור בס"ק השתמש בחומרים ובמתקנים או למכרהחברה ל  מזכותה של

 

חשבו  .3 יגיש  עליהקבלן  סופי  הוראותן  יחולו  האילו   71סעיף    ו  בפועל  ו  תשלומים 
 המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה. 

 
לק  המזמין  .4 לשלם  חייב  יהיה  בלא  אלא  לחוזה  בקשר  כלשהו  סכום  וף  כפ בלן 

 ( להלן. 6)-(5לס"ק )
 

התמוע .5 היהלתה  אילו  בה  זוכה  היה  שהקבלן  בשלמותו    רה  החוזה  את  מבצע 
התמורה(,אומד  -)להלן הכול  ן  הסכום  תשלומעל  של  הל  והתשלומים  ביני  יים 

הוצ של  הפרוייקט,  מקום  תפיסת  לפני  לקבלן  ששולמו  השלמת  האחרים  אות 
וב סופהפרוייקט  חשבונות  יסוד  על  שייקבעו  המנהל,  יידקו  ידי  על  שיאושרו  ם 

הת פילרבות  ושל  )ב(,  בפיסקה  האמורה  למזמין  וספת  שנגרמו  נזקים  על  צויים 
יהיה המזמין חייב    -יםאחרים  ומפאת נזק  השלמת הפרוייקטכל דחייה במפאת  

 לל כאמור; בתשלום ההפרש שבין אומדן התמורה לבין הסכום הכו
 

הסכום   .6 והתשלומעלה  הביניים  תשלומי  של  לקבלן    יםהכולל  ששולמו  האחרים 
הפרוייקט ובדקו שייקבעו על    מקום הפרוייקט, של הוצאות השלמת י תפיסת  לפנ

חש סופייסוד  עלבונות  שייאושרו  המנהל  ים  לידי  האמורה  רבו,  התוספת  ת 
נזקים שנגרמו למזמין מפא על  פיצויים  ושל  )ב(,  כל דחייה בהשלמת  בפיסקה  ת 

בתשלום    יהיה הקבלן חייב   -התמורה  דן וייקט ומפאת נזקים אחרים, על אומהפר
 בין אומדן התמורה. ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור ל

 
 דדים ויות על ידי הצשימוש בזכ שימוש או אי. 75
 

זה במקרה מסוים, לא תהווה  ת הסכמה    (א) צדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה 
 ה שווה למקרה אחר. ולא ילמדו ממנה גזיר  קדיםת

הם לפי וזה זה במקרה מסוים,  הנתנות לדדים או אחד מהם בזכויות  הצלא השתמשו      (ב)
ר יתו נהגות זו ואין לללמוד מהתמקרה אחר ולראות בכך ויתור על אותן זכויות ב   אין

 לשהו על  זכויות וחובות לפי חוזה זה. כ
 

  בודותאי אפשרות המשכת ביצוע הע.  76
 

מלחמה    יקט, כולו או מקצתו, מפאתרו עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע הפאם יתגלה בכל  
אישור  יתן לקבלן ה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין ו כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטא

ת להמשיך בביצוע העבודות, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר  שרו אפ  אומנם אין  בכתב, כי
 ת הפרויקט.  הל בכל הנוגע לאי המשכהוראות המנ 

 
 
 

 מס ערך מוסף .  77
 

 ערך מוסף. מויות בחוזה זה אינם כוללים מס י כתב הכ המחירים הנקובים בסעיפא. 
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המע"מ   מיןהמזלם  , ישקבלןל  משלם  המזמין, שפי חוזה זהבגין כל התשלומים על  ב.  
ל פי הדין המע"מ לשלם ע  קבלןבנפרד וזאת בהמחאה נפרדת, למועד בו על ה  קבלןל 
 . דיןכ ונות המס וכנגד המצאת חשבונית מסלשלט 

 
 ב(:יף קטן )על אף האמור בסעג. 

 
הסופי,    ן הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון אם איחר הקבלן בהגשת החשבו (1)

ותנאי החוזהב  71מור בסעיף  כא יום מיום השלמת    195ק הזמן החל מתום  בפר, 
הער מס  של  שיעורו  הועלה  מוסף  הפרויקט,  המזמין    –ך  המס  ישלם  סכום  את 

במ  קיים  שהיה  התמוועבשיעור  יתרת  לתשלום  שנקבע  אילו  ד  החשבון  רה  הוגש 
 .  71בסעיף  הסופי במועד שנקבע 

בפרק  , ווזהר בתנאי החוך התקופה כאמוהפרויקט ת   לא השלים הקבלן את ביצוע  (2)
מתום   החל  הפרוי  195הזמן  את  להשלים  הקבלן  היה  חייב  בו  מהיום  קט,  יום 

המס בשיעור שהיה    וםישלם המזמין את סכ  –ס הערך מוסף  הועלה שיעורו של מ
במ שנקבקיים  הושלועד  אילו  התמורה  יתרת  לתשלום  במועד  ע  הפרויקט  ם 

 במועד.  והחשבון הסופי הוגש

 

 (MADE-AS)  תכנית עדות. 78
הביניים  גמ  עם (1 לחשבונות  כנספח  המפקח  שידרוש  ובמידה  העבודה,  ימציא    -ר 

המפקח    הקבלן עולידי  כל    תקיםבחמישה  בוצעו  לפיהן  התכניות  בודות.  העאת 
ממ תהיינה  והתכניות  ארציתוחשבות  קואורדינאטות  לרשת  )רשת    קשורות 

או  ים  מרחקי התא  י תאי הביקורת,ים בין ציר ישראל( ותכלולנה מרחקים מדויק 
ים  הצנרת מצירי כבישים ו/או מאבני שפה, מפינות מבנים, גבהים של מכסי התא

 " של הצינורות הנכנסים והיוצאים.וכן כל ה"אינוורטים 
בהתאק (2 יהיה  התכניות  של  לדרישונ"מ  האומרות  ם  התכניות  הכנת  המפקח.  ת 

מפקח בעת  "האורגינלים" להדיסקטים ותהיה על חשבון הקבלן והוא ימסור את  
 עבודה. ת ה סירמ

המתכנן.    בתצורת השכבות כפי שנקבעו ע"י   2002התכנית תוגש בתוכנת אוטוקד   (3
 .בנאריתבתוכנת  והחשבון יוגש

חת  (4 העדות  ע"י  ומתכניות  רשיון ות  בעל  לאייו   מודד  הרלוונטי  עברו  המתכנן  שור 
י זה  )באישור  המסירה  לתיק  ע"פ  5  -צורף  החכ"  עותקים(  שיועבר  נוהל  כפי  ל 

 .חמפק קבלן ע"י הל

 .או כל עדכון שלה 2009משנת  6התוכניות יהיו בהתאם למפרט משב"ש גרסה  (5
ל  (6 ימסרו  או  DWGבפורמט    GISבדיקת מחלקת  תכניות העדות  רמט אחר  פו, 

מחלקת   בהתאם  GISבאישור  מחלקת  ,  י  GISלהנחיות  על  המגיש  ויתוקנו  די 
 .GISלבקשת מחלקת 

 
בבבכ  .  79 הכרוך  הל  הקבלן,  פרויקטיצוע  דין,  רי  אח  ימלא  כל  מתן  לרבות  הוראות  בדבר 

 רשיונות  וקבלת  הודעות  
 

     
 
 

 :חתוםלראיה באו הצדדים על הו   
 
 
 
 
 
 

                    __      __________________                  _________________ 
 החברה     בלן       הק                                     
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 וזה לח 1ספח ז'נ
   לקיום ההסכם  בנקאיתערבות וסח נ 

 
 

           לכבוד 
   ע"מ ב לית לראש העיןהכלכהחברה    – ל"חכ

     11/1העבודה רח' 
      ראש העין 

 
 א.ג.נ., 

 
בקשת  -על ___________)_________ ________ פי  אנו קבלן"ה  -להלן  ח.פ./ח.צ.  ערבים    "( 
"סכום    -)להלן  (  אלף שקלים חדשים  מאה    100,000סילוק כל סכום עד לסך של  ל   ןיכפלכ  אתבז

   -  למדד כמפורט להלן )להלן  קרןה  כוםובעים מהצמדת סהצמדה למדד הנ   בתוספת הפרשיהקרן"(  
בע"מ    ןהכלכלית לראש העי החברה    -  ל"חכ ם בין  שנחת  וזהחבקשר עם  רשי הצמדה"( וזאת  "הפ

  –  בראש העיןפיתוח תשתית  נות של  שועבודות  לביצוע    32/21  'מס  שלה  זרמכבלן בעקבות  לבין הק
שלם ומלא, ע"י הקבלן    מילוי  חתולהבט"(  וזהח"ה  -)להלן    (₪  מיליון  15.724עד  )   מסגרת שנתית

 .  חוזהכל תנאי ה של 
מ לכלבזאת  תחייבים  אנו  עד    ןשלם  או סכומים  ה  פת הפרשי הצמדבתוס  הקרן  סכוםלכל סכום 
של  הגעתה  ם  עמיד   את    ןדרישתכאלינו  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  בכתב,  הראשונה 

תחילה    ים כאמור, או איזה מהם,הכספ רוש את  פן כלשהו, או לדבתהליך כלשהו או באו  ןדרישתכ
ה משפטיתב  קבלן,מאת  אח  תביעה  דרך  בכל  ומבלאו  כלפיכרת,  לטעון  הג  ןי  כלשהי  טענת  נה 

 .  ןהו כלפיכחיוב כלשלבקשר   ה לעמוד למציעשיכול
ביחד או מי מכןאת רשאי  ן  או    ותתהיו  לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת 

  ןכל דרישותיכ מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך  כל אחת מהן  במספר דרישות, ש
 על הסך הכולל הנ"ל.  לא יעלה ביחד או לחוד 

זהבכ מדד    -"מדד"    תב  הבתשומשמעו  בבניהנ מות  הלשכה  למגורים    יה  ידי  על  המתפרסם 
   המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 
נכון למועד ביצועו של  לאחרונה    המדד שפורסםאם יתברר מתוך    הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

ומת המדד בגין  "( כי המדד החדש עלה לע מדד החדש"ה  -)להלן  זה    כתב ועל עפ"י  כל תשלום בפ 
הקרן והפרשי  סכום  ו  ו "המדד היסודי"( יה  -להלן  )  15.01.2022ם  יובם  סשפור  2021דצמבר    חודש

 במדד היסודי. הקרן מחולק  הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום
  

 לביטול.  ניתנת  אינהתי תלויה ורת ובלבלתי חוזהתחייבותנו עפ"י כתב זה הינה 
   .להסבההעברה וגם/או  זה אינו ניתן לכתב התחייבותנו 

 
 ועד בכלל.   _______________ר בתוקפה עד ליום  תשא ו ערבות ז

 
 

 בנק______________           תאריך:_____________ 
 
 
 יםיל  ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינוי תוגש בנוסח דלע הערבותשוב: ח
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 ה לחוז 2נספח ז'

    ביצועערבות נוסח  
 
 

           לכבוד 
   ע"מ ראש העין בלהחברה הכלכלית   –ל "חכ

     11/1רח' העבודה 
      ראש העין 

 
 א.ג.נ., 

 
בקש-על ___________)ח.פ./ח._________________ת  פי  ערביקבלן"ה  -להלן  צ.  אנו  ם  "( 
(  שקלים חדשים  ________ __ ____ )  ₪    _________ סך של  לסילוק כל סכום עד ל  ן כלפיכ  אתבז

הקרן"(  -)להלן   הנובע   "סכום  למדד  הצמדה  הפרשי  סבתוספת  מהצמדת  למדד    הקרן  כוםים 
)להלן להלן  וזאת      -  כמפורט  הצמדה"(  חכ עם    בקשר"הפרשי  בין  שנחתם  החברה    -ל  "חוזה 

לבין הקבלן  לית להכלכ   32/21  'מס  לה שמכרז  סגרת  במ  לביצוע פרויקט מסויםראש העין בע"מ 
של  שו דות  עבויצוע  לב העין    בינוינות  שנתית  רמסג  –בראש  ₪  15.724עד  )ת    -)להלן    (מיליון 
 .  חוזהכל תנאי השלם ומלא, ע"י הקבלן של  מילוי  ולהבטחתחוזה"( "ה

לכבזאת  אנו מתחייבים   סכו  ןלשלם  עד  ם אכל    בתוספת הפרשי הצמדה  הקרן  לסכוםו סכומים 
עם   של  תה  הגעמיד  בכתב,  הראשונ  ןתכדרישאלינו  ל ה  או  לבסס  עליכם  להטיל  את  נמבלי  מק 
תחילה    הכספים כאמור, או איזה מהם,לשהו, או לדרוש את  בתהליך כלשהו או באופן כ  ןדרישתכ
ה א בתביעה    קבלן,מאת  דרך  בכל  או  לטעו משפטית  ומבלי  כחרת,  כלשהי    ןלפיכן  הגנה  טענת 

 .  ןהו כלפיככלשבקשר לחיוב שיכולה לעמוד למציע 
ביחד אותא רשאי  מי מכן  ן  או    לדרוש מאתנו את   ותתהיו  תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת 

  ןשותיכ ר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דריבמספ
 ולל הנ"ל.  הכ לא יעלה על הסך ביחד או לחוד

זה מדד    -"מדד"    בכתב  בבתשוממשמעו  הבניה  ידיהמתפלמגורים    ניהות  על  הלשכה    רסם 
   כלי.למרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כה
 

נכון למועד ביצועו של  יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה  אם    הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
ד החדש עלה לעומת המדד בגין  המדהמדד החדש"( כי  "   -)להלן  כתב זה  "י  כל תשלום בפועל עפ

הקרן והפרשי  סכום  ו  ו "( יהד היסודי"המד  -להלן  )  15.01.2022ום  בים  שפורס  2021דצמבר    חודש
 הקרן מחולק במדד היסודי. סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הצמדה

  
 יטול. ניתנת לב אינהלויה ובלתי חוזרת ובלתי ת התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה 

   .הסבהיבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או לכתב התחי 
 

 ועד בכלל.   _______________ה עד ליום  תשאר בתוקפזו ערבות 
 
 

 בנק______________           __ _תאריך:__________ 
 
 
 הערבות תוגש בנוסח דלעיל  ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינוייםשוב: ח
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 לחוזה  ספח ח'נ

 לחוזה(  71פי סעיף חרור )על לה ושכתב קב
 
 
 

 ________   תאריך                                                                             לכבוד         
 בע"מ  ש העיןהכלכלית לראהחברה   - ל"חכ

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 העבוד ביחס לכל  בלה ושחרורכתב ק                                            
 
 

ה ______________________________ אנו  )הקבלןח"מ,  מ_______  ב(  זאת  אשר/ת/ים 
מ היום  שקיבלתי/נו  שקליכם   _______________ של  הסך     חדשים   םאת 

לסילוק  )_______________________ש מכם  לי/נו  המגיעה  התמורה  יתרת  את  המהווה  "ח( 
ל  כל המגיע  של  וסופי  ביצומלא  שביננו  ש  העבודה   של   הע י/נו מכם תמורת  לחוזה  בצענו בהתאם 

עבודות  לביצו    32/21  ' מס  שלכם  מכרז  עפ"י   של  ע  תשתיתפית שונות  העין  וח  מסגרת    –  בראש 
 "החוזה"(.-)להלן  ( מיליון ₪ 15.724עד  ) שנתית

 
שהוא  נות מכל סוג  נני/ו מצהיר/ה/ים בזאת, כי אין לי/נו ולא תהיינה לי/נו כל תביעות וגם/או טע ה

החוזה וגם/או    גיןבהקשר עמכם ב  מטעמכם וגם/או  י כל הבא מכוחכם וגם/אוכלפיכם וגם/או כלפ 
 ו. ממנ הכרוך בחוזה ובנובעאו בכל /בעקבותיו וגם

 
 

 ולראיה באו על החתום 
 
 

 ____________  שנת  ___________  לחודש ______ __________   היום
 
 
 
 

                                                                                                             ____ _______________ 
   הקבלן     

 
 
 
 

 _________________   לחתימה :  עד
 

 ___________________ __ : תאריך 
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 לחוזה  נספח ט'
 ביחס לכל עבודה תעודת השלמה

 
 

 __ _____________תאריך: __                                                                                

  

 לכבוד 

.................. ........ .... 

 

 

 תעודת השלמה  הנדון:

 

סעיף פי  שנח  56  על  העבודה  לביצוע  העיןהחברה    -  ל" חכבין  תם  לחוזה  לראש    בע"מ   הכלכלית 

" )להלן:  כמפהחוזהלביניכם  סמכותי  ובתוקף  לפי  "(  הריניקח  העבודה,  מא  החוזה,  כי  בזה,  שר 

העיןב__________________לביצוע  ייחסת  המת למכרז  ראש  בהתאם  בוצעה    ,    32/21  'מס, 

ולש לחוזה  בהתאם  רצו והושלמה  העבוביעות  את  שבדקתי  לאחר  ולאחר  ני,  כאמור  דה 

ני,  לשביעות רצו   שהתחייבתם בפני, כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם

 ה המצורפת. שימ כאמור בר

במת יובהר   אין  כי  כאמובזה  האישור  כן  לעיל  לתיקוני ר  באחריותכם  לפגוע  ואח  די  ריות  בדק 

 בהם.  ה הקבועה כאמור בחוזה ובנספחיו, לתקופ

 

 

 

 

 
____________ _______  

המפקח                  
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 לחוזה נספח י' 
 ביחס לכל עבודה תעודת סיום 

 
 
 

 ...... ............אל: .........
 
 

ם מכוח  לביניכ  מבע"  הכלכלית לראש העיןחברה  ה  -  ל" חכזה שנחתם בין  של החו  58סעיף  על פי  
העיןהכלכלית  החברה    -  ל"חכ של    32/21  מס'  רזמכ כי    אנו   בע"מ  לראש  בזה    העבודה מאשרים 

ל  כל  מהוהושל   הבוצע  _________המתייחסת  וכי  לחוזה  בה  בהתאם  והכרוך  הבדק  ן,  עבודות 
 צוננו המלאה. חוזה לשביעות רהן בהתאם לף  בוצעו א

 
 
 
 

_________ ____ _____________________________ _________________ 
 חתימה       תפקיד   שם       תאריך       

 
 
 

____ _________  ______________________________________________ 
 חתימה     תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 

_________ ____ _____ ________________________________________ _ 
 חתימה     פקיד  ת   שם       תאריך       

 
 
 

 _____________  ______________________ __________________ ______ 
 חתימה     תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 
 
 

 ________________  _____ _____________ 
 החברה       תאריך   
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 ע"מ ת לראש העין בל החברה הכלכלי"חכ
   32/21מס' מכרז    מסמך ד'

 העין  שונות של פיתוח תשתית  בראש ע עבודותבדבר ביצו
 "ח מיליון ש 15.724עד  מכרז מסגרת  

 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 ניה.ושא בטיחות בבנרכה ב ה והדי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכ עובד האחרא

o דה. פול וסילוק מיידי מאתר העבוליקויים הדורשים טי -סוכניםמפגעים מ 

o ים חמוריםמפגע . 

 סירת ההודעה לקבלן.   השעות מרגע מ  24בודה במהלך שנדרש לסלקם מאתר העמפגעים 

o  הצבת שילוט 

 ת וסימון ויזואלי. השילוט יכלול רישום בשפה העברי

o צ.מ.ה. 

מכני  יהיהנדס  ציוד  כ  הי  ע"י  והאבימאובזר  הציוד  כגון:ל  הנדרשים  בטיחות,  פנסים,   -זרים  תסקיר 
 אחור, מהבהבים וכו' נסיעה ל מראות, זמזמי 

o מפקח 

 דה. הרשות ללוות ולפקח על העבו נציג שהוסמך עי

o דרישות החוק . 

בעבודה,   הבטיחות  פקודת   : נכללים  החוק  בעבבדרישות  ופיקוח  אירגון  חוק  הבניה,  ודה,  תקנות 
של    יה הנדסית" , דרישות בטיחות,ופקודת הבטיחות בעבודה "בנהתכנון והבניהותקנות, חוק    ,תקנים

 . ת משרד התחבורה וכו'י ציוד מכונות, תקנויצרנ

o  ציוד מגן אישי 

 . ד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרןציוד המיוע

התקנות והצווים    –  1970( תש"ל  ודה )נוסח חדשב ות בעהבטיח הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת   .1
פ על  המדשנתנו  חוקי  לו  מוכרים  וכן  העוסיה,  בעבודה,ינה  בבטיחות  הבטיחו  קים  וצווי  ת  תקנות 

יות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע,  בעבודה, חוקי עזר של הרשו 
וספות שמופיעות  ות הבטיחות הנ העבודה והורא   יבהיתרדתו ותנאי העבודה המפורטים ברישיונות עבו

 ת"(. )להלן ביחד "הוראות הבטיחו  בהמשך הנספח

כי הואהקב .2 בזה  הבט  לן מצהיר  הוראות  ל מכיר את  המתייחסות  שבו/הם  יחות הספציפיות  אתר/ים 
ן  ו, וכ וא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתתבוצע העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי ה 

 חות אלו.ים הוראות בטיש ביכולתו לקייכי 

או מטעמו, יתודרכו  אדם אחר שיבוא בשמו  שלו וכל  ובדיו, סוכניו, קבלני משנה  הקבלן ידאג לכך שע .3
 יכירו ו

 פיהן. ת הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על את הוראו             

ימנה מנהל עבודה או    א. .4 )להלן    תי צוואחרא   הקבלן  ימצא באתר העבודה    "האחראי"( אשרמטעמו 
ודיע  ינוהל יומן עבודה, י יומן העבודה. אם לא  י ירשם ב מלא את מקומו. שמו של האחראבהעדרו י

חראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית ראש העין בהעדר הקבלן יחולו  הקבלן על מינוי מנהל א
 ראי. ל האחכל חובותיו עפ"י נספח זה אוטומטית ע

והאחראי  ה .ב בקבלן  אחראים  כליהיו  הקבלן,  עובדי  כלפי  הכלכלית  לעדית  החברה  העין לפי    ראש 
 הבטיחות.ג' על מילוי הוראות  ראש העין וכלפי צד  ועיריית
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 ציוד וכלים

מנופים,  הקבל .5 זה  )ובכלל  הכלים  המכונות,  הציוד,  שכל  לכך  אחראי  יהיה  אויר  ן  קולטי  הרמה,  כלי 
שהוא יועוב  וכיוצ"ב(  בזמןש דיו  בהם  יהיו    תמשו  אמצעהעבודה  בכל  מצוידים  תקין  המגן  במצב  י 

 בטיחות. ותואמים את הוראות ה

מי  .6 או  עובדיו  על    הקבלן,  ייסעו  לא  למפעיל  מטעמו  פרט  מתנייעים,  שיהיו  כלים  בתנאי  וזאת  הכלי 
 ו בתוקף.למפעיל ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהי

ים המיומנים בהפעלתם, בעלי  ו על ידי עובדוהכלים יופעל  תמכונווד, ההקבלן יהיה אחראי לכך שהצי .7
 הוראות הבטיחות.רש עפ"י רישיונות והיתרים תקפים כנד

ון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי  ו את כל הציוד הבטיחותי )כג לן ידאג לספק לעובדי הקב .8
 ם. ימבצע  ה שהםי הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודמגן וכו'( הדרוש עפ"

  

 לן.  בלוי יוחלף מיידית ע"י הקב מגן טכניים למכונות פגום אואישי ואמצעי  ציוד מגן .9

יוד כזה במצב תקין כל  אשונה וכן ידאג לקיומו של צהעבודה ציוד לעזרה רלן ידאג לספק למקום  הקב .10
שרות  הגיש  לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים ל  זמן שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן 

 נה. במקרה של תאו ל עזרה ראשונהש

 מהלך העבודה 
יהיה .13 ל  הקבלן  הדרוש  כל  את  ויעשה  הגנה  אחראי  עיריית  שם  של  הרכוש  למנוע על  וכדי  העין    ראש 

 פגיעה בו.  

את   .14 יגדר  ברו  הקבלן  בשלטים  ויסמנן  החוק  לדרישות  בהתאם  מעקות  ויתקין  העבודה  רים  אתר 
 ח זה. פת ונס בטיחוומתאימים, והכל בהתאם להוראות ה

לשריפה,    לה לגרוםלויה ולא יעסקו בעבודה שעלואו מי מטעמו לא יבעירו אש גתחייב כי הוא  הקבלן מ .15
ריתוך אלא    כגון  בחום,  חתוך  מנאו  לכך  בכתב  אישור  קיבלו  העין  אם  ראש  עיריית  של  מוסמך  ציג 

 . כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אשלביצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת 

וניתן             יצטייד הקבלן לפני הת לקבלן אישור כבמקרה  תאימים,  חלת העבודה בכלי כיבוי אש מ אמור, 
 מטף כיבוי     

מ           וגלגלון  לפי התנאים המפורטיצמוד  או  ים פרוס  לא ישתמש במתקן  ם בהוראות הבטיחות. הקבלן 
 בציוד    

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.           

מתח .16 כהקבלן  הוא ייב  ל  י  מטעמו  מי  לרשת  או  יחברו  אלא  כלשהו,  חשמלי  ציוד  לנקודות  החשמל  א 
ד  שו בציוד שאינו תקין או ציוש העין. וכן לא ישתממוסמך של עיריית רא  ידי נציגחיבור שאושרו על  

 האסור או שאינו בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.  

 חשמל.ים עפ"י חוק ה כ ומוסמרשים ון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מועבודות לתיק  .17

ה,  והניקיון באתר העבודעל הסדר  או כל מי הבא מטעמו ישמרו    תחייב בזאת כי צוות עובדיו,הקבלן מ .18
יומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י  והגרוטאות במהלך העבודה ובסיסלקו את הפסולת  

אש העין,  כים לעיריית רים השי חומריהקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות    הוראות החוק והתקנות
ריית  אושר ע"י נציג של עיבמקום ש  המיועדים לכך, יפרקו רכב רקחנו רכב שלא במגרשי החנייה  לא י

 הרכב לאחר סיום פריקתו. י שהרכב הפורק יחנה בחניון ראש העין ובתנא

 לשהן. ומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כ הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במק  .19

לכך היתר בכתב מנציג מוסמך  תר העבודה, אלא אם כן קיבל  דרכי הגישה לאלא יחסום את    ן הקבל .20
עיריי מקרשל  בכל  העין.  דרכי  ת ראש  יבטיח הקבלן  ול ה  בטחון  לרכב  הציוד  גישה מתאימות  נקודת 

 לכיבוי אש. 

של   .21 אחר  נציג  או  עבודה  מפקח  של  סיור  מפגבעת  שהתגלו  וברגע  העבודה  באתר  מהרשות  הסוג  עים 
ולק  ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמס בלן לסלק את המפגעים בהתאם  חמורים" על הקמסוכנים" או " "

המפגע. האישור  שאיתר דיווח ודרש לסלק את    נציג אחר מטעם הרשותאחר אישור המפקח או  רק ל
 לסילוק המפגע ינתן בכתב. 
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ק ועל  חות, עפ"י החוית הבט הוראו קוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י  במקרה של תאונת עבודה ינ  .22
 , ובכלל זה:  הנסיבות

 ם אם יש צורך בכך. בית חוליונה לנפגע ויגרום להעברתו ליגיש עזרה ראש .א
לנציי .ב דיחוי  ללא  לודיע  העין,  ראש  עיריית  מוסמך  בהתאם  ג  אחרים  ולגורמים  העבודה  משרד 

 לאמור בהוראות הבטיחות. 

למש  במקרה .ג דיווח  המחייבת  קטלנית  תאונה  למשטרה  יודיעטרה,  של  את  מידיית  ישאיר   ,
 ותיה. יה והנחי א המשטרה וינהג עפ"י הוראות כונות  והכלים במקומם עד בוהמ

של החברה .23 העין  להכלכלית    נציג  יהיה רשאראש  של  ו/או המפקח מטעמה,  ביומן העבודה  להוסיף  י 
ול בטיחות  בנושא  הסתייגות  הערות  ונקיהקבלן  הבטיחות  אמצעי  של  שיפורים  צע תבוע  דים  טת 

 חוי לתיקון הליקויים.מתחייב הקבלן לפעול ללא די לן. במקרה כזהאימים מצד הקבתמ

החברהנציג   .24 העין  להכלכלית    של  יהראש  מטעמה  המפקח  ש ו/או  עבודתו  את  להפסיק  רשאי  ל  יה 
ו האביזרים שהקבלן שמשתמש  הקבלן אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים א 

אינן   או  תקיניבהם  עמיכ ם  אי  ישנה  בהורי  כלשהי  שהקבדה  במקרה  או  הבטיחות,  מי  אות  או  לן, 
אש העין או של צד שלישי  שלמות רכוש עיריית רהמסכנות חיי אדם או  י שיטות  מטעמו, יעבדו עפ"

 הו. כלש

תמ ללא  המצב  לתיקון  דיחוי  ללא  לפעול  הקבלן  מתחייב  כזה  עבודה  במקרה  הפסקת  נוספת.  ורה 
ראש  לכלית  מתחייב לפצות את החברה הכל  כלשהו, והקבלןבקבלת פיצוי    ןהקבל  כה אתכאמור לא תז

 עיכוב בעבודה. וראות הבטיחות או מהה כתוצאה מהחריגה מה שיגרם ל העין בגין כל נזק

דתו של כל   ראש העין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבול רה הכלכלית  נציג של החב .25
הק של  העובדים  מצוות  שאדם  יפבלן  הוראות  עלא  לפי  לפל  או  או  הבטיחות  זה,  נספח  הוראות  י 

 המקובל בעיריית ראש העין.  ההסדר

הקבלן .26 תע  על  להשאיר  איסור  פתחים,  חל  בורות,  יציב  לות,  גידור  ללא  וכו'  בשילוט  שוחות  ומשולט 
 ברור בכל תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

אה מטעם  שלו לקבל הרש  ו מנהל העבודהאקבלן  ייב התחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, ח לפני   .27
 עמה המפקח מטלית לפיתוח  ראש העין ו/או נציג של החברה הכלכ

 ירייה. כניסה למתקני הע .א
 ו חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה.  תוכים: עבודה בחום בריתוך א הדלקת אש ורי .ב
 . חפירת בורות ותעלות .ג
 . פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות .ד

 י מים. ורת קוסגי .ה

 בגובה. הרמה ועבודות  עבודות . ו

 עבודות הריסה.  .ז

 צנרת.  פרוק .ח

 . ווירה מסוכנת)נפיצה(ם עלול להילכד בו באגור( שאדעבודה במקום מוקף )ס .ט

א .28 תחייב  צ.מ.ה  ציוד  המופיע  הפעלת  עפ"י  הכלים  תקינות  על  מתאימים  אישורים  להציג  הקבלן  ת 
 דרות  בהג

  שונות

    עות הפעילות ובסיומן בהתאם אתר העבודה בש מניעת כניסה לל בטחה רה ואהקבלן ידאג לאמצעי שמי .29
 מך לכך . לדרישות נציג הרשות המוס 

כל אחד בתחומו   ת העובדים, הוראות נוהל זה יובאו לידיע, אחראים לכך שתוכן  הקבלן, אחראי הצוות .30
 כמפורט בנוהל.
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 העין בע"מ החברה הכלכלית לראש 

   32/21מס' מכרז 
   בראש העין פיתוח תשתית   ונות של ודות שעבוע בדבר ביצ

 מיליון ש"ח   15.724עד מכרז מסגרת 
 

 מסמך ה' 
 לחוזה( 51שך לסעיף  )המ קנסות( לעבודות פיתוחוסכם ) פיצוי מ טבלת

 

וי הפיצ אירוע מס.
 הערות המוסכם ₪. 

1.  
מקור ציבורי שלא  של צריכת מים מ כל מקרהבגין 

ות  בהתאם להורא אובאמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ 
 החברה. 

 פרט לתלונה במשטרה  10,000

2.  
לית,  שפיכת פסולת, מוצקה או נוז  של כל מקרהבגין 
לתלונה למשרד להגנת  פרט  10,000 שפיכה מורשה. באתר  שלא

 הסביבה. 

3.  
שבין המועד שנקבע לתחילת   כל יום או חלק ממנובגין 

הוראה מהוראות המפקח מטעם החברה לבין   ביצוע
 על. ת ביצועה בפוילמועד תח 

1,000 
ף זה עומד בפני עצמו או בצרוף סעי

, בהתאם לשיקול דעת  לאירוע אחר
 לבד.החברה ב

4.  
ועד שנקבע לסיום  שבין המ  יום או חלק ממנו כלגין ב

ת המפקח מטעם החברה לבין  ביצוע הוראה מהוראו
 מועד סיומה ביצועה בפועל. 

1,000 
סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף 

שיקול דעת  אחר, בהתאם לע לאירו 
 רה בלבד.החב

5.  
  תחילתהמועד שנקבע ל  שבין כל יום או חלק ממנובגין 

ה   העבודה / פעול   תחילתמועד לבין   פעולה  / עבודה 
 . למעשה

1,000 

את  ביצוע  הקבלן   התחילאם לא 
עבודה / פעולה  במועד שנקבע 

מועד מאוחר יותר בבחוזה, או 
 שסוכם עם החברה. 

6.  

ופי שנקבע  שבין המועד הס או חלק ממנום כל יו בגין
ד סיום העבודה / פעולה  לסיום עבודה / פעולה  לבין מוע

 . שהלמע
 

5,000 
לא סיים הקבלן את  ביצוע  אם 

עבודה / פעולה  במועד שנקבע 
 . או עד גמר הארכה לסיומהבחוזה, 

7.  
ם הוראה מהוראות הבטיחות  של אי קיו כל מקרהבגין 

 4ו/או    3+ סעיפים  10,000 סוגה.  פעולה  לפי  / החלות על ביצוע עבודה 

8.  
לפי  צוע עבודה / פעולה  באופן ששל בי כל מקרהבגין 
ו/או לשלום הציבור מהווה סכנה המפקח דעת 

 .העובדים
 4או  ו/  3+ סעיפים  10,000

9.  
ן שלפי  של ביצוע עבודה / פעולה  באופ כל מקרהבגין 

כוש  ר לשלום ו/או שלמותדעת המפקח מהווה סכנה 
 .או פרטי/ציבורי ו

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

10.  
שלפי כל  ביצוע עבודה / פעולה באופן של  כל מקרהבגין 

ה באיכות הסביבה  פגיעאו לדעת המפקח מהווה דין ו/
 .בתיו/או יוצר מפגע סבי

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

11.  
י סילוק פסולת מאתר העבודה,  של א כל מקרהבגין 

כי ההתקשרות  ה כנדרש במסמומבמהלכה או לאחר סי 
 או הוראות המפקח. /ו

 4  ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  
פגע או נזק  י על מ ווח מיידשל אי די כל מקרהבגין 

  במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורישנוצר / נגרם 
 ו/או פרטי. 

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

13.  
של אי תיקון מפגע או נזק שנוצר / נגרם   רהכל מקבגין 

ורי ו/או פרטי,  לה  לרכוש ציבהעבודה / פעוך במהל
 פקח. בהתאם להוראות החוזה / המ

 4ו  ו/א  3+ סעיפים  10,000

14.  
ולה  שלא בתאום  של ביצוע עבודה / פע  מקרהכל ין בג

תחייב תאום לפי כל דין ו/או  עם כל הגורמים עמם מ
 ות המפקח. מסמכי המכרז ו/או הורא

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

15.  
שלא בשעות    עבודה / פעולה של ביצוע  רהמקכל בגין 

הוראות חוק מחוקי  העבודה המאושרות או בניגוד ל
 ש העין יריית ראהעזר של ע 

 4+  3+ סעיף  5,000
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וי הפיצ אירוע מס.
 הערות המוסכם ₪. 

16.  
ר יום  של השארת אתר עבודה, לאח כל מקרהין בג

מהווה  עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח 
 סכנה לשלום הציבור. 

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  
ר עבודה, לאחר יום  של השארת את הכל מקרבגין 

  באופן שלפי דעת המפקח מהווהעבודה או לאחר פינויו 
 ו פרטי. או שלמות רכוש ציבורי ו/א לום ו/סכנה לש

 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
קרה של התארגנות בשטח שלא יועד לכך בחוזה /  בכל מ

 4+  3+ סעיף  5,000 המפקח / אישור המפקח מראש.  הוראות 

19.  
טח המיועד לכך בחוזה /  ל התארגנות בשבכל מקרה ש

שור המפקח מראש שלא לפי  הוראות המפקח / אי
 קח. ה / מפאות החוזהור

 4+  3+ סעיף  5,000
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

   32/21מס' מכרז 
 פיתוח תשתית  בראש העין    בדבר ביצוע עבודות שונות של

 יון ש"ח מיל  15.724עד מסגרת מכרז 
 טיולים קודם הביצוע טופס 

     
 ________תאריך:___                      

 
 

 שלב א"( קות  עירוניות )להלן: "שור מחליטופס )טיולים( א
 

  
 ______________ חוזה מס':                ננת:____________________           מהות העבודה המתוכ

 
 ________________________________________________________ ר העבודה:בת אתכתו

 
 ____________ שם המפקח: __________  ________לן _______________________שם הקב

 
 

חזיק באתר ובנוסף במחלקות  לן לבצע תיאום מערכות עירוניות עם המלפני כל תחילת עבודה ,על הקב .1
 הבאות: 

 
 חותמת חתימה/  ת הערו מחלקה  תאריך 

 דני לוי – תאורה  
 03-9007307טל: 
       03-9007364 

  

 אלחנן כהן  –ן ונוף גינו 
 03-9007240טל: 

  

 ייריב חרז  –תחזוקה  
 054-4940423נייד: 

 03-9007364טל:    

  

 בוריס שפירו-תמנהל מחלקת ותשתיו 
 03-9007260   טל: 

 03-9008813פקס: 

  

 ב ציון יניב אוה -חניהרשות מנהל  
 03-9012628טל: 

 9012627-03פקס: 

  

     
 בניה ועדה מקומית לתכנון ו

אי  נדס האחרעדה לחתימת מהאישור הו
 ע"ג הבקשה להיתר  עלביצו

 

  

 תאגיד המים וביוב עין אפק   
 ו אלי כהן ו/א מרק
 1507151-073טל:

  

 
 
 

פק בע"מ". רחוב  ש העין " עין איוב עיריית ראיד מים ובמתאג יש לקבל אישור על מערכות מים, וביוב  .2

 .7151150-073עין, טלפון : ראש ה  2בית יד יצחק קומה   11/1העבודה 

 .עם עותק לחכ"ל  י הקבלן באתר ישאר בידהאישור י .3

חלקה הרלוונטית ומוקד עירוני טלפונים הבאים: ת עירונית יש לדווח לממובהר בזאת כי כל פגיעה במערכ .4

7382900-30 . 

 . ערכת עירונית תהיה באחריות הקבלןכי כל פגיעה במומת לב הקבלן לתש .5

כמתחייב ע"פ כל    ל, כבלים וכו'בזק, חשממשטרה,  רשויות הבאות:לקבל אישור מהעל הקבלן ובאחריותו  .6

 . דין
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 ין בע"מ החברה הכלכלית לראש הע
   32/21מס' מכרז 

   עין ית  בראש הבדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשת
 ח מיליון ש"  15.724עד ז מסגרת מכר

 

 טופס )טיולים( אישור לגמר העבודה )להלן: "שלב ב"( 
 

  
 ___ ___________מס'                                         ______________________ה: מהות העבוד 

 
 _______________________________כתובת/שם  אתר העבודה: _________________

 
 ___________________שם המפקח: ___________________שם הקבלן ____________

 
 

ור הר"מ לגמר העבודה לשביעות רצונם המלאה  ל את אישמקביל להגשת חן סופי יש לקבב .1
 מה לביצוע עבודה זו.  עודת השלוזאת כחלק מתנאי להנפקת ת

 
 ה/ חותמת חתימ הערות  מחלקה  תאריך 

 דני לוי  –רה תאו 
 03-9007307טל: 
       03-9007364 

  

 אלחנן כהן  –גינון ונוף  
 03-9007240טל: 

  

 יריב חרזי   –תחזוקה  
 054-4940423נייד: 

 03-9007364טל:    

  

 ןיניב אוהב ציו-מנהל רשות חניה  
 03-9012627טל: 
 9012627-03פקס 

  

  
 שמשון דורני  -א.שפע 

 התארגנות  אזור
י מטעם אגף  ו/או מ  0544940218: נייד
 שפע

  

  
 פקחמ

 שם :

  

 חכ"ל  -מהנדס  
 חיים מתנה שם:

  

 ר מהנדס העי 
 שה לורברבום מאינג' 
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 כלכלית לראש העין בע"מ החברה ה
   32/21מס' כרז מ

 בראש העין   פיתוח תשתית    בדבר ביצוע עבודות שונות של
 ח מיליון ש"  15.724עד מסגרת מכרז 

 
 מסירה עבודות פיתוח  נת תיק, מערכות תת קרקעיות, הכ עבודות פיתוח קבלת 

 
 

מס'   כמות  סוג הבדיקה  סוג העבודה  מס'
 ת בדיקו

מילוי   עבודות עפר  1
 וקר מב

 

במעבדה כולל דירוג, מיון   100%צפיפות 
 ואינדקס פלסטיות 

1 1 

 1 מ"ק  300 נקודות למדגם  3-ת באתרצפיפו
וג, מיון  עבדה כולל דירבמ 100% צפיפות  צורת דרך 

 ת ואינדקס פלסטיו 
1 1 

 1 מ"ר  500 נקודות למדגם 3 –צפיפות באתר 
 1 1 קרקע שור מתכנן, יועץ  אי , רשתות יריעות 2
יכבה  כל ש מצעים   3

 בנפרד 
במעבדה כולל דירוג, מיון   100%צפיפות 

 פלסטיות ינדקס וא
1 1 

מ"ר   1500 נקודות למדגם 3 –באתר צפיפות 
  300או 

 מ"ק 

1 

ה כולל דירוג, מיון  במעבד 100%צפיפות   שתיות אג"מ ת 4
 ואינדקס פלסטיות 

1 1 

 1 "ר מ 1500 דות למדגםנקו 3 –תר צפיפות בא
שכבה   אספלט  5

ת  מקשר
שכבה  
 נושאת 

   מרש"ל הרכב תערובת ותכניותיה: 
 2 טון  350 יטומן כולת בת

 2 טון  350 בות יצי
 2 טון  350 דירוג 

 2 טון  350 בדה צפיפות במע
 ליבות  4 טון  350 ועובי כל שכבה אספלטת שדה  צפיפו

  10נות עד ציקות שו בקירות/גדרות וי  בטונים גדרקירות/ בטונים 6
 מ"ק 

 1בדיקה  מ"ק  40

  תקן לפי  ג בדיקת אדמת  אדמת גן  עבודות גינות  7
     כללי  8
   1 מערך בדיקות מס'  כוז בדיקות רי 8

 

 יצוע וכניות לאחר ב ת
 גובה מכסים וקולטנים   .R, Lחר ביצוע כולל מדידה ציר יות לאשלושה העתקים לתוכנ -
 CDעל גבי   PLT ,DWGבצים ק -
 חר ביצוע. נן על תכניות לאשור המתכאי -

 מערכות תת קרקעיות 
 

 מערכת ניקוז
 וים שטיפת קו -
 CD"ח צילום כולל  דו -
   CDכולל  העותקים לתוכניות לאחר ביצוע שלושה  -
 . ן על תוכניות לאחר ביצועאישור המתכנ -

 
 כת תאורה מער

  אישור בודק מוסמך  -
 CDולל חר ביצוע כשלושה העותקים לתוכניות לא -

 
 שקיה גינון וה

 CDניות לאחר ביצוע שרוולי השקיה כולל  שה העותקים לתוכשלו -
 

 נית עירומערכת תקשור
      CDות לאחר ביצוע כולל שלושה העותקים לתוכני -

 
 

 
 

______________                             _______________  
   חתימת המפקח            הקבלן חתימת                                 
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 1 טופס

 
 

 וטוקול מסירה פר
 ן דוח התיקונים הנדרשים מהקבל

 
 

צעות החברה  ין באמעיריית ראש הע 
 . העין בע"מ  הכלכלית לראש

  חוזה מס' 
  32/21 מס' 

 מיום 
 

 
 שם המזמין 

 
 שם העבודה 

 
 

 השתתפות: _________  לעבודה שבנדון ב __ נערך סיור מסירה מס'  __בתאריך ____ .1

 
 _________________________________נה _____נציג הרשות המזמי .א

 
 ___________________________: ________________נציג הפיקוח .ב

 
 

 ___________________________________נציג הקבלן: _________ . ג

 
 מפורטים מטה: ביעות רצוננו פרט לליקויים ההעבודה בוצעה והושלמה לשי לאחר הסיור מצאנו כ .2

 
 ______________________________________________________ .א

 ______________________________________________________ .ב

 ______________________________________________________ . ג

 ______________________________________________________ .ד

 ______________________________________________________ .ה

 ______________________________________________________ .ו

 ______________________________________________________ .ז

 ______________________________________________________ .ח

 
 

 ת: הערו .3

 
 ........................ .................................................................................... .א

 ............ ........................................................... ..................................... .ב

 
 . אריך ..................ת  על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד .4

 
 שעה ................. ב ........ודה יערך בתאריך...........סיור למסירה סופית על העב .5

 
 

                ______________                    _______________                _________ _________ 
 ה ת המזמינחתימת הרשו  חתימת המפקח        חתימת הקבלן 

 



 

 ___ חתימת הקבלן____________________________

100 

 
 

 
   2טופס               

 

 
 תעודת השלמה 

 בדקו ואושרו ע"י המפקח( לאחר שנ ו מהקבלןצוע התיקונים שנדרשעל בי )אישור 
 
 

ות החברה  עיריית ראש העין באמצע  
 . לראש העין בע"מ הכלכלית 

מס'   חוזה
 מיום  32/21

 
 המזמין  שם

 
 שם העבודה 

 
 
 
 

 _____________  ביצע את כל התיקונים ______________  אני החתום מטה מאשר  שהקבלן 
 
 

 המלאה. ת רצוננו_ לשביעותאריך  ___________ירה משנדרשו במס
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                _________                  ____                            _______________________ 
   מת המפקח חתי                                   תאריך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3טופס             
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   32/21 מס'ופת הבדק לחוזה תק
 

ראש העין באמצעות החברה   עיריית 
 . העין בע"מ הכלכלית לראש 

 32/21חוזה מס' 
 מיום: 

 
 שם המזמין 

 
 שם העבודה 

 
"וסכם שאיחודשים, הובהר וה  12וסכם בזה כי בתקופת הבדק פירושה  מ .1 הבדק" ן בקביעת תקופת 

 פי כל דין. ת עלכאמור כדי לפטור את הקבלן מכל אחריות או חבו

 
 אות החוזה ונספח החוזה למשך נדרש בו תיקון בתקופת הבדק יחולו כל הורהעבודה שחלק של על כל  .2

 ן.פת ממועד השלמת התיקושנה נוס

 
דה ובנספח כללים ביצוע העבובתנאים הבמהלך כל תקופת הבדק יבצע הקבלן את התיקונים כמפורט   .3

ו העירייה  הודעת  מתאריך  סביר  זמן  תוך  הביצבהתאזה  דרכי  לתוכנית  לשיטם  וללוח  וע  זמנים ה 
יותו לטיב הביצוע .  בלן מאחרפי סעיף זה  לא יפטור את הקשיאושרו ע"י המפקח. אישור המפקח ל

הגל הא  התוכנית,  את  דרישתו  ולפי  המפקח  של  לאישור  הקבלן  ולויש  אושיטה  יקבע  זמנים,  תן  ח 
 המפקח על חשבון הקבלן. 

 
לקבלן לבצע את התיקונים   י להורותפקח רשאנספח זה מובהר כי המזה ו מבלי לגרוע מהוראות החו .4

ובשילוב אחרות המבוצעות.  בתיאום  עבודות  י  עם  הוראות המפקחהקבלן  לפי  כל   ולא  פעל  לו  יהיו 
 . עניין זהתביעות, טענות או דרישות כלפי העירייה ב

 
דחופים לפי דרישת   וניםביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקמשהחל הקבלן ב .5

 ודה בשעות העבודה הרגילות. בוצע העבמפקח, תה

 
ספר הקיים או    בביתת למשתכנים, ללומדים  ואי נוחובמידת האפשר מגרימת הפרעות  הקבלן ימנע   .6

לישיים לרבות עובדיו. אחרי  ל בטחון הצדדים שלשמירה עלעירייה, וינקוט בכל הפעולות הנדרשות  
ה יחזיר  התיקונים  האת  קבלןהשלמת  מצב  את  ושאר  לקדמותו  בוצעו  המקומות  ר  דרכם  או  בהם 

 תיקונים. מישרין או בעקיפין מביצוע ההתיקונים או שנפגעו ב

 
פי החוזה יקונים לטענה , כצידוק לאי מילוי התחייבויותיו לעניין בדק ותכל    לא תתקבל מצד הקבלן .7

ן  הקבלן מבודות, אלא אם ביקש  ה בעפח זה, בדבר תיקונים או שינויים שעשתה העירייה עצמולפי נס
 לבדוק טענה זו והמפקח השתכנע באמתותה.המפקח 

 
ימלא הקבלן אחר התחייבוי .8 לענלא  לפיותיו  ותיקונים  זה, תהיה העירייה  חוז  יין בדק  נספח  ולפי  ה 

הקבלן ישפה את העירייה שיפוי מלא וישלם לא על חשבון הקבלן וליקויים  רשאית לבצע את תיקון ה
 עו"ד, אם יהיו כאלה. שכר טרחת פטיות וות, לרבות הוצאות משהוצאאת כל ה

 
 שבעה ימים לפחות. בכתב של ד לשן ביצוע ביקורת מוקדמת  העירייה תקבע מוע .9

 
עם    ורת הנ"ל ובהתחשבימה הביקיבצע את כל תיקוני הליקויים תוך זמן סביר מיום שנסתיבלן  הק .10

 . עונות השנה

 _____ _______תאריך סיום הבדק __     תאריך תחילת הבדק _____________   .11

 
 

_____________     ________________ ____    _____________              ______________________ 
 ינהחתימת הרשות המזמ            חתימת המפקח        חתימת הקבלן         תאריך           
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 4טופס 
 

 
 
 

 תאריך _________  

 תעודת סיום
 דק( תקופת הב )בתום 

   32/21מס' ושחרור מכרז ה העירייכתב קבלה ע"י  
 לכבוד 

_________________ ___ 
 

_______________ _____ 
 

 א.נ.,

 
ת החברה  אש העין באמצעועיריית ר  

 . הכלכלית לראש העין בע"מ 

זה מס'  חו
 מיום  32/21

 
 שם המזמין 

 
 שם העבודה 

 
 

ותי כמפקח לפי החוזה,  כ תוקף סמ(  וב"החוזה"  –ן  )להל  32/21מס'  בהתאם לביצוע העבודה שבחוזה המסגרת  

וכי כל עבודות רה לרשות המזמינה בה ונמסודה בוצעה, הושלמהריני מאשר בזה כי העב הבדק    התאם לחוזה 

 ביעות רצוני המלאה. אף הן לשוכל הכרוך בהן בוצעו  

גם  ע הדברים  נמשכות ה ואשר מטבסיום זו אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבותו הנובעת מהחוז מסירת תעודת 

 מתן תעודה זו.   רלאח

___________________________________________________________ 
 חתימה      מפקח     שם        תאריך       

 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה   מהנדס/מנה"פ חכ"ל    שם        תאריך       

 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה    ל חכ"ל מנכ"      שם        תאריך       

 
 

___________________________________________________________ 
 חתימה      מהנדס העיר      שם        תאריך        

 
 

 העתק: 
 תיק פרויקט 
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  5טופס 

 
 
 

  2/213מס' זה חיסול תביעות חוהצהרה על 
 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

   32/21מס' ז מכר
 ת של פיתוח תשתית  בראש העין   ודות שונובדבר ביצוע עב

 מיליון ש"ח   15.724עד מסגרת  מכרז
 

 __________ תאריך ______                  לכבוד 
______________ 

 
______________ 

 
 

 ה על חיסול תביעות צהרהנדון: ה

     132/2מס' חוזה 
 

הוזמןוביום   :   הואיל הכלכל  _________  החברה  ידי  על  למאתנו  )להלן:  ית  בע"מ  העין  "הרשות  ראש 

 (.: "החוזה")להלן בראש העין .דון, בוצעו עבודות  מכרז שבנ( במסגרת ה "המזמינה
 

 האמורה. ודה וביום ___________ הגשנו לכם חשבון סופי בגין העב :  ילוהוא
 
 

 כדלקמן:  אשרים ומתחייבים בזאתמ הירים, לפיכך אנו מצ
 
 

אליו ותמורת כל הת ם תמם הכולל והסופי שאנו מבקשיהסכו .1 לפי    חייבויותינוורת החוזה או בקשר 
   פי המכרז הינו הסכום בחשבון הסופי מיום ____________  ועל

 
 : "התמורה הסופית".(הלן שהינו בסך כולל של _______________ )כולל מע"מ(  )ל

 
לתמורפר .2 ולא    ה ט  לנו  אין  ת הסופית  כל  לנו  מכתהיינה  דרישות  או  טענות  מיביעות,  שהוא  ל  וסוג  ן 

הבאים   כלפי  ו/או  מכלפיכם  או  ב מכוחכם  הנובע  טעמכם,  ו/או  הכרוך  בחוזהו/או  הקשרו  עניין  כל 
ו דרישה כאמור בין שהיא ה א במישרין או בעקיפין, אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענממנו והכל  

 לפינו.הי כפוטרים אתכן מכל חבות כלש לנו בעתיד, ואנוו כיום ובין שתיוודע נידועה ל 
 
מחו .3 לגרוע  כד  לעיל  באמור  המ אין  כלשהי  עליבה  ותיקון  וטלת  בדק  אחריות,  בעניין  החוזה  לפי  נו 

 . פגמים וליקוים
 
 אף לשון יחיד משמע. –כל האמור לעיל בלשון רבים  .4
 
 
 
 

 :הלן באתי על החתוםול
 
 

 
 

__________      _____              ___________    ___         _________ ___           _____________ 
 חותמת       חתימה   מס': ת"ז/ ח"פ    שם הקבלן 
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  6טופס 
 

 
 

 ש העין בע"מ החברה הכלכלית לרא
   32/21מס' מכרז 
   של פיתוח תשתית  בראש העין בדבר ביצוע עבודות שונות 

 ש"ח  מיליון  15.724עד סגרת ממכרז 
 ם( )בשינויים המחוייבי בודהלת עחצו הת נוסח

 
 

 ... תאריך:................
 00000-צו

 לכבוד 
 ידי:__________ נמסר ביד ל     ....................................      ....

     ....ת"ז/ח.פ. ............................
 _____ ________תאריך:__ב        
    
מת  חתי        

 ___________ :המקבל
 א.נ., 

 ........ העין מכרז .... ... בראש...........................הנדון: ביצוע ...
 

 צו התחלת עבודה
 

יש     .מכרז מס' ......... ................................... בראש העין  ביצוע  ל  000000מס'  בהתאם להצעת המציע   .1
העבודות  בבי   תחיללה במידצוע  ולסיים  הנ"ל  כ י  ביצוען  ,השגת  את  התארגנות  זמן  ומסירה  ולל  היתרים,  

 ............ ....ד לתאריך :  יה הכל עסופית לעירי
של מנכ"ל החברה, כתנאי לביצוע    מראש ובכתב  אישורמחייבת    מובהר בזאת כי כל עבודה נוספת/חריגה, .2

 .לתשלום וכתנאי

 מע"מ(.    %17 )כולל₪ .................של   סגרת תקציביתתייחס למהעבודה מ צו התחלת  .3
ביצוע .4 ז  המשך  אלו  מבנים  במסגרת  להעבודות  מעבר  זה  תקציבית  התחלת  ו  מסגרת  לצו  הגדלה  מחייבת 

ב ממבנה  בנפרד, כפי שהובהר לא ניתן לנייד תקציפרויקט   כל מבנה  העבודה חתום ומאושר ע"י המנכ"ל ל
 אחד לאחר. 

 .מתאיםסוי תקציבי מותנה בכיי החוזה, י העבודה עפ"רת מרכיבביצוע ית .5
קבלן לא תהא כל טענה מכל סוג  יות הזמניות, ול"י התוכנהנחיות המפקח בביצוע העב' עפהקבלן יפעל עפ"י   .6

 כולל עדכון תוכניות לביצוע.  , בגין שינויים במהלך העבודה,
 000000000000 ...נייד:.....................המפקח על העבודה הינו  .7
ת  עת ביצוע העבודה בהתאם לתקנו אמצעי הבטיחות הדרושים בלנקיטת  כל  פן בלעדי  חראים באוהנכם א .8

חדש(  הבטיחו )נוסח  במסמ  1970  –ת  הקבועים  אחרים  וצווים  הוראות  לתקנות,  בהתאם  המכרז   ו/או  כי 
 י כל  דין. ושאינם קבועים במסמכי המכרז והמחוייבים על פ

 ל במידי. ו לידי החכ"ה ולהעביראתר העבוד העבודה את ה  ני ביצועבסרט לפ יש לתעד  .9
 הצלחה בביצוע הפרויקט.  אנו מאחלים לכם .10

         
 בכבוד רב,      

      
 יאיר אברהם , עו"ד        
 מנכ"ל               

 
 
 

 ראש העיר -  מר שלום בן משה  העתק: 
 ירייהמנכ"ל הע -  אילן הררימר  
 רהנדס העימ -  בובררול משהמר  
 חכ"ל מהנדס  -  מר חיים מתנה 

 "ל חכ  ספיםמנהלת כ - ומית ישעיהכר 'גב
 פיקוח  -  .... ............. 
 ת מהנדס עוזר -  גב' עופרה עטר  


