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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

   33/21מס' מכרז 
 

מכרז מסגרת   –בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין 
 מיליון ש"ח   31.445עד 

 
 

   לליות למשתתפיםאות כתנאי המכרז והור –מסמך א' 
 

 יםדים ונתונלוחות מוע
 
 
 

 

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

 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 מהשעה ולא יאוחר 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:     4-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 +    לקייםחמועדי תשלום חשבונות  

 חודשיים  : 

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

  –)להלן  ת  גרל מכרז מסבמתכונת ש  בראש העין  תית  ח תשפיתו שונות של  לביצוע עבודות    צעתכםלה ה

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

 

 ועיקרי ההתקשרות  נשוא המכרז

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

כול  עד  בראש העין  פיתוח תשתית  ונות של  עבודות ש    כולל   לא)  ן ₪מיליו     31.445של  לל  סכום 

 .המסגרת  בהתאם לתנאי מכרז ,"(ותהעבוד"  – ןל)לה מע"מ( 

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

לזוכים ב )להלן: "מ ובעליהן ייחשבו  "   "הזוכיםכרז    זהחועם הזוכים ייחתם  (.  "הזוכים  מכסתאו 

  . ("חוזה ה: "ןכרז )להל כי המלמסמ ך ג'במסמהמצוי בנוסח  

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

ה במאגר  להיכלל  הזכות  וכי אם את  בכ  להשתתף, מכוחהחובה  זוכים  זה,  פנייה  מעמד  ט  )למע ל 

  ע צו ביהצעה ללהציע    ,ומכוחוהמכרז  לך תקופת  במה   החברה  על ידי  יוופנה אלשת בשנה(  אחת    היפנ

  באותה עת   "(העיריה "   :ת ראש העין )להלן, שביצוען יידרש לחברה ו/או לעיריייימותו סעבודות מ

כי הפנייה לזוכים  להלי  בנוגע  להלןבכפוף לתנאים ד(,  ", לפי הענייןהפנייות"  או  "הפנייה)להלן: "

   זה.  כאמור במסמך

כספיעבודות  ל נה  תתייחס ים  לזוכ ניות  פה  (  מע"מ  לל וכ  לא)  ₪  ןולימי    31.445עד  של    בהיקף 

  . עבודהלכל 

כי   ולהג יובהר בזאת,  ידייהימנעות מלהיענות לפניה  על  )מעבזוכה לפנ ה  ש הצעה  לפנייה  ייה  ר 

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

  .ת הזכיהולבטל א כםערבות ההס

ספק .4 הסר  בפועל ל  תהתחייבו  הרחבלאין  כי    ,במפורש  ,מובהר  ,למען  עבודות  מהזוכים  הזמין 

כלשהוב ל  היקף  של  ו/או  אחיד  עבוקצב  לביצוע  מחיר  להצעות  בזאת  .דותבקשות  כי    ,מובהר 

  ,חברהה  ברשות  ם לתקציבים המאושרים שיהיותאבה  ,תוזמנהעבודות  עות מחיר לת להצהבקשו

העיאמב ל ואירייה,  צעות  המסגרת  קבלן  לתביעהני  עילה  ו/או  מ זתולא  באם    כל  וצענה  בתנה 

עוד מובהר כי החברה    תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבה.העדר  עבודות בגלל  

לחלק ת לפנות  רשאית  ובהתאכים  מהזו  היה  דעתה  שיקול  לפי  פעם  העבודות  בכל  להיקף  ם 

  ם כיועל מהזוהזמנת עבודות בפ   לזוכים ו/או איניה  צוע פאי בי.  עת  באותה  כיםהזוהמבוצע על ידי  

, בכל  קול דעתה הבלעדי של החברה, לא תזכה את הזוכים, או מי מהםוא, לפי שיהש מכל טעם  

ו/או תשלום על    פיצוי  מוותר מראש  לעני כל  והמציע  ו/או העיריה  כלפי החברה  זה.  טענה  בכל  ין 

ך  , לצורעבודות והחברה תהיה רשאיתבביצוע ה  דיות כלשהיזוכים בלעמקרה לא תוקנה למי מן ה

ללא מכרז, הכל     ןאו להתקשר עם מי שתבחר לביצוע  , לפרסם מכרז נפרד  ,תעבודומה  הזאיע  ביצו

לפי הענייןמל .  בהתאם להוראות כל דין ו/או    לא תהיינה כל דרישות ו/או תביעות  ,ציע/ לזוכים, 

 כך. בקשר ל יהכלפי החברה ו/או העירי  טענות

ת  מכרז מסגר  תרכים במסג וזה  ת עם אחדשתופסק ההתקשרו   ובהר, כי במקרה  , יסר ספקלמען ה .5

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

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

 הבלעדי של החברה. פ שיקולה  ו"מ הכל ע"בא בתור מ ה
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 רז מכפות ב להשתת סף  תנאי

להגיש ז .6 למכ  כאי  מציע  מסגרת  רז  הצעה  וזה  המכרז  מסמכי  את  הגשת  עונה  שרכש  במועד 

 :במצטברהסף הבאים  על כל תנאי  ההצעות למכרז 

ה .6.1 אדם  המציע  תאוא  או  ישראל  תושב  אחד  אחד  פרטי  משפטי  שותפות,  )גיד  או  חברה 

    . תיפסל -ור תוגש כאמצעה שלא הבישראל(.  שומה כדיןהר

יצרף  המ ורש  וא חברהמציע שה  שם החברות  רתאגדות של החברה אצל  צעה תעודת ה הל, 

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

יירות ערך ו/או הרשות  של הבורסה לנ תדפיס עדכני  גם  רף  ויצה ציבורית,  מקרה של חבר ב

ער האחניירות  לגבי  בחברך  יצרף  ה.זקות  רשומה,  שותפות  שהוא    ת דתעולהצעתו  מציע 

צל רשם השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של  אשל השותפות  התאגדות 

ח  "רו/ד "גיד יש לצרף אישור עול כל תאלהצעה ש חובות השותפות.    לכל שותף ואחריותו  

     יד.ב בשם התאגם ולהתחיישל התאגיד המפרט מי הזכאים לחתו

 . "דו סיבי  ו "חברהותר השתתפות של "מיזם משותף" א ת לא

   הינו עוסק מורשה. עיצהמ .6.2

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

רש אישומספרו אצל  יצרף המציע  כן,  כמו  חשבון  ויות המס.  או מרואה  ור מפקיד השומה 

  ש לפי דרהנ  שהוא פטור מלנהלם ו/או כל אישור אחר  כחוק, או  רי חשבונותא מנהל ספשהו

  1976  -יבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס( התשל"ו  גופים צ  תחוק עסקאו

  .וריכוי מס במק פקיד שומה על נ וכן אישור מאת  

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

  עובדים זרים כדין.  מינימום והעסקת שכרתשלום בדבר 

כי  הריוב מספר  ממ  תהחלט  פי  לע ,  מיום  2003שלה  המציע  15.07.2010,  על  איסור  חל   ,

עקיפין, בין אם על ידי המציע,  י חוץ, בין במישרין ובין בלהעסקת עובדים זרים, למעט מומח

היזם. הפרת    עמו התקשרגורם אחר    שנה או כלן אם באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן מובי

  כרז.  המ תוהורא  שלית סעיף זה תהווה הפרה יסוד 

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

גופיםב'  2סע'  הוראות   עסקאות  התשל"ו  לחוק  המצ  1976-ציבוריים,  כמסמך  ורף  בנוסח 

 .3א'

ביום ההמ .6.4 )עפ" בפנקס הקב   ת ההצעהגשציע רשום  החוק לרישום קבלנים לעבודות י  לנים 

ה התשיונדסבניה  פיו  1969  –ט  "כת  על  תשתיות    200  ראשי  ענףב   (והתקנות  )כבישים, 

  לפחות.    4-'ג"( בסיווג  הענףופיתוח(  )להלן: "

עדכני )בתוקף ליום ההצעה( המעיד    ל המציע לצרף אישורבתנאי סף זה, עלהוכחת עמידתו  

   , עם הסיווג האמור.ס הקבלניםכקבלן בפנקל רישומו ע
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בתחום  פרויקטים    2לפחות  של    בביצועתאות  באסמכ   המעוגןכח  ומ יון  ס ינל  בעמציע הינו  ה .6.5

של   בהיקף  פיתוח  מע"מ,  ₪(      ון  מילי  שתייםועשרים  )₪      22.000.000עבודות  כולל  לא 

      .2019ו  2018 ,2017 , 2016, וצעו במהלך השניםבש ,לפרויקט

יב  ממרכ  התעלםובהי  ה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשפרויקטים תהיהיקף הקת  בדי

  רה, " משמען לצורך תנאי סף זה: עבודות עפר, תקשורת וחשמל ,תאועבודות פיתוח " . מ״עהמ

 .(החלופות  )די באחת סלילה, תיעול

אחר  וף או אדם  גמכות על  ללא הסת  המציע עצמוהנדרש הינו של    מובהר בזאת כי הניסיון

  . כלשהו

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף:

א'  2-א'מסמך    חבנוס  רההצה ( א) הפרויקט,   2-1-+  שם  מפורטים:  ובה  המכרז,  לתנאי 

העבוד  לא  ,עלותו  מקומו,  מע"מ,  שמכולל  בו,  שבוצעו  שלות  המלא  העבודה   ו  מזמין 

 קשר.     רך יצירת ט וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצוהמפקח ומנהל הפרויק

  .י העבודותמינ ממז לצותמה ( ב)

 הלן:   מפורט ל כ ל" רויקטים כנתיעוד מפורט לביצוע הפ ( ג)

 ואילך.   1.1.2016החל מיום תחילת עבודה מועד  התחלת עבודה וצ •

 או מנהל הפרויקט.   ן העבודהע"י מזמי  מאושריםחלקיים  ואחשבונות סופיים  •

עשרים מיליון  לים:  במי₪ )  20,000,000  -ך משאינו נמומחזור הכנסות שנתי  היקף  בעל    הינו  המציע .6.6

   . 2019 -ו 0182,  2017  מהשנים חתא בכלבשנה   שקלים חדשים  ₪(

  להוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו:  

כספיים של  חזור הכנסות שנתי, על פי הדוחות הי למציע משל רואה חשבון כ  אישור חתום במקור

שקלים חדשים  ₪(  בשנה,  בכל אחת  יון  עשרים מילבמילים:  )  ₪  20,000,000  -החברה שאינו נמוך מ

     נכללת בדוחות הכספיים הערת "עסק חי".  לא  וכי  2019ו   2018,  2017מהשנים   

בתאגיהמציע,  נגד    .6.7 שמדובר  גם  וככל  המ ד  במציע  המניות  מ  חזיקיםבעלי  ממניות    50%  -למעלה 

בעבר על    ולא הורשע  משפט ו/אוישום לבית  א  גש  כתב , לא הו המציע  מנכ"לו  , מנהלי המציעהמציע

)עבירות שוחד(    297  -290לפי סעיפים    יליתה פלעביראו    פיסקלי  אהשון עבירה שנידי בית משפט, בגי 

  לחוק העונשין   393  –  383פי סעיפים  : "חוק העונשין"(, או להלן)ל   1977  –חוק העונשין, התשל"ז  ל

בגין  מרמה, סחיטה ועושק( ו/או    ן )עבירותונשיחוק העל  438  –  414או לפי סעיפים  )עבירות גניבה(,  

למניעת הטרדה מאיימת על פי חוק מניעת  כנגד מי מהם צו    או הוצעהוא, ו/ש  גובנפש מכל ספגיעה  

  קדמו למועד פרסום המכרז. שנים ש  7-, וכל זאת ב2001 –הטרדה מאיימת, התשס"ב 

ע,  ז, ביחס מציכי המכרסמלמ  4-א'  מךמסמצורף כתצהיר העדר הרשעות, בנוסח הע לצרף  על המצי

 .לי המציעבעלי השליטה כאמור ומנה

הוצמ .6.8 שלא  נגדו  יע  פר צא  צו  ו/או  פירוק  הוכרז צו  לא  כי  ו/או  זמני  נכסים  כינוס  צו  ו/או  זמני    וק 

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

כמסמך  עו"ד, בנוסח המצורף  ת על ידי  תצהיר מאומף להצעתו  לשם הוכחת תנאי סף זה, המציע יצר

 . זלמסמכי המכר 6-א'

 אלה: ציע אחד ממב קייםתמ .7
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סעיף      (1) התשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון   1998-לחוק 

 "( לא חלות עליו; ותחוק שוויון זכוי)להלן: " 

 יים אותן; ו והוא מקק שוויון זכויות חלות עלילחו  9עיף הוראות ס  (2)

ים עסקאות גופ קלחו 1ב2ף לפי סעיזה, המציע יצרף להצעתו תצהיר  תנאי סף  לשם הוכחת 

ד, בנוסח  ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, מאומת על ידי עו" 1976 –יים, התשל"ו ציבור

   למסמכי המכרז. 7-כמסמך א'המצורף 

 
 . על הרכישהשור החכ"ל יציג את אהצעות והזמנה לקבלת מכרז כמפורט בהרכש את מסמכי ה .8

 בוטל.  .9

 זה.   כרזמבצירוף כל האישורים והמסמכים האמורים  .10

עלומ כי  ל  דגש  ההצעות  ,הגישהמציע  הגשת  הסף    ,במועד  תנאי  להוכחת  המתאימים  המסמכים  כל  את 

ימים כל המסמכים המפורטים בס"ק  יקייה עם חוצצים כאשר בכל חוצץ קינדרשים כמפורט לעיל בתוך תה

  בתנאי הסף המפורט בסעיף זה.  ת עמידתו רשים להוכחלעיל הנד (2)

על   ,רשאית ועדת המכרזים מידתו בתנאי הסף, תהאלהוכחת ע ם הנדרשים  יכהמסמ  ש אתמציע אשר לא יגי

  המציע.   את הצעתלפסול   ,פי שיקול דעתה
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 המכרז חוברת 

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

א.ת. ישן ראש העין, )בית יד יצחק,    11/1עבודה  ברחוב  הרכישת 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

,באמצעות העברה בנקאית מחשבון המציע לחשבון החברה הכלכלית    או  יע   צמת על שם הבנקאי

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/חלקב   107שלוחה    9383278 עבור  ב שלת  האלקטרוניונית  הדואר  באמצעות  :  הרכישה 

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

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

של  עלות  הינה רכישתם  המכרז  כולל מע"מ  םשת אלפילו )ש₪    3,000   מסמכי  ישולמו  ₪  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  המצ טרם  הצעת  להגשת  תנאי  במסגרתהיא  מציע    .ויע  כל 

בד אישור  להצעתו  תביא  יצרף  המכרז  מסמכי  רכישת  אי  כאמור.  המכרז  מסמכי  רכישת  בר 

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

בקש.    haayin.com-www.rosh הכלכלית: הוצאות  הכנתכל  עם  המציע,  הה   ר  על  יחולו  צעה 

  הוצאות אלה.  א יהא זכאי בכל מקרה להחזרהמציע לו

 .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  ועד הנזכר במסמך זה, בין אם ימל  לחכ"ל עד  והגשתה בלבד, ועליו להחזירם

 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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 " כוללת את החלקים הבאים:  חוברת המכרז" .12

 

 .'מך א סמ -והוראות כלליות למשתתפים   המכרזתנאי   .12.1

 .1-מסמך א' –ערבות ההצעה  .12.2

 2-1מסמך א' +  המציע לניסיונו שתצהיר פירוט   - 2-'מסמך א .12.3

סעיף   הויום  ק   בדבר  תצהיר .12.4 ציבוריים, התשל"ו  עסק  לחוקב'  2ראות  גופים    –  1976-אות 

 . 3-מסמך א'

 .4-מסמך א' –פלילי  ציע לעניין העדר רישוםר המתצהי .12.5

 . 5-מסמך א' -ם ביטוחים  אישור על קיו .12.6

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

המציצת .12.8 לפיהיר  ציבורייםחל  1ב2  סעיף   ע  גופים  עסקאות  התשל"וק  בדבר    -  1976  –ו  , 

 . 7 -מסמך א'  -מוגבלות אנשים עם 

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

 .מסמך ב' -פס ההצעה, על כל נספחיו  וט .12.10

 . מסמך ג' -החוזה  .12.11

 מסמך ד'  –ת בטיחונספח  .12.12

 ך ה' מסמ – טבלת קנסות .12.13

   יין.צורך ולכל ענ  לכלכרז מן המנפרד חלק בלתי מכרז הינם כל חלקי חוברת ה

כל ההוראות המפורטות בהם    ממסמכי המכרז, וקיוםווים חלק בלתי נפרד  מה נ"ל  ה  סמכיםכל המ .13

 להשתתפות בו.  מהווה תנאי

 :למכרזמצורפים   אינםת אשר טכניים הדרושים לביצוע העבודוים המפרטרשימת ה .14

בנייה  הכללי  המפרט   .14.1 ההספ)להלן:"לעבודות  הובהוצ  "(כחולר  נמשרדית  י בהעדה  את 

הב המשות למשרד  מפת  הומ"צ  עיטחון  בנוסחן  השיכון  הבטיחות מעודכן,  שרד  ותקנות 

   .בנוסחן המעודכן 1988 -ח   )עבודות בנייה( תשמ"בעבודה בניה 

   רפים למפרטים הכלליים.צוהמ אופני המדידה ותכולת המחירים .14.2

 מכרז.מסמכי ה לחוזה ואת כעיון רב את הלקרוא ב על המציע .15

כרז והחוזה  ואישור שכל פרטי המ  רהכהצהכמוהם    ע והשתתפותו במכרזשל המצי  ותהגשת הצע .16

ל למציעהמצורף  ונהירים  ידועים  נספחיו  על  הכ   מכרז  הידיעות,  את  לו  יש  והסגולות  וכי  ישורים 

 המכרז. ת לביצוע כל המפורט בחוזה ובמסמכי המקצועיות הדרושו

ז ו/או  פרטי המכרמ  לפרטים כלשהם   וא  לשהו פרט כ קשר ל אי הבנה בטעות ו/או  כל טענה בדבר   .17

לא תתקבלה  החוז נספחיו,  ו/או   יע.לאחר הגשת הצעת המצ   על  ו/או לתקן  למחוק  למציע    אסור 

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

 את הצעתו.  לו סולפ המכרזתנאי  ת המציע מום הסתייגוקה או תיקון כאמור מששינוי, מחי 
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    רזהמכ  למסמכי מתן הבהרות

 

לו איזה ספק    שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות, או שיהיהימצא סתירות,  במידה שהמציע    . .18

לתוכנו   ש בקשר  או  פרט,  או  סעיף  איזה  של  בנוהמדויק  הבהרות  בקבלת  מעוניין  יהיה  גע  הוא 

ניתן   בדולחכ"   לפנותלמכרז,  יאוחר    haayin.com-neria@roshא"ל  ל  ולא  הקבוע  עד  מהמועד 

נתונים מועדים/  לוחות  זהות   בטבלת  פירוט  פתוך  מספר  ופרטי  פירוו  לשם  ההבהרות,  קס  ט 

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

או אי  / וסבירות    איר  בדב  ן טענותיה מנוע מלטעוור לעיל, יהמאכ  יפנה  שלאמי  .  פרט שהוא  או כל

   ."בצ , טעות וכיוגיאות, אי התאמותהירות, שב

בדרך אחרת.    ןשתינת שובה  ב בלבד ואין כל תוקף לתו/או של נציגה תהא בכת  ל"כחכל תשובה של   .19

ז ו/או  רכהמאי ר לתנבהקש מטעמה מי  כלעל ידי   נתנו להסברים בע"פ שיילא תהיה אחראית    ל"חכ

   להצעה.

ל ש  רשאיתתהא    ל"חכ .20 להבהרוהתלא  לפניות,  חלייחס  או  השגות,  ו/או  רשאית  ת  תהא  וכן  קן, 

התייחסותה   ללהעביר  בהתאם  והכל  המציעים  של  לכלל  הבלעדי  דעתה    לא"ל.  החכשיקול 

  יית נ פ  ת יידח  בכך   אויר  ההצעות   הגשת   לצורך  שנקבע  ד ועלמ  עד  השגהאו  /ו  לפניה   ל" חכ  ייחסה תה

  חלק   אלה  יהוו,  בכתב,  המכרז  לתנאי   שינויו  א/ ו  הבהרה ,  תשובה  למשתתפים  ל "חכ  מסרה  .יעהמצ

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

ו"החכ .21 עת,  בכל  רשאית  יאוחר  ל  לוחו   המועדמלא  בטבלת  נתוניםהקבוע  מועדים/  להת    כניס , 

ות רוכשי המכרז.  אל ה לשו בתשוב י המכרז, ביוזמתה אבמסמכ  ,אהוג שכל סוים, מים ותיקונשינוי

ים  ויצורפו, כשהם חתומוהחוזה  ור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  נויים והתיקונים כאמהשי

 כי המכרז.ע"י המציע, למסמ

לידיעתם  וייםהשינ .22 בכתב  יובאו  ה  והתיקונים  רוכשי מסמכי  כל  יליה  עות פקסימ מכרז, באמצשל 

ו בעת הרכישה  ואר האלקטרוני שנמסרהדבות  או כתו  הפקסימיליה  "ל, לפי מספריא וד  דעת או הו

רו כי ע"י  לוודא,  המציע  על  המכרז.  מסמכי  האלקטרוני    כשי  הדואר  ת  והמדויקפקס  הוכתובות 

 ל החכ"ל.  ת בידיעת מנכ" ונמצא

 

 ההצעה 

תוצע   .23 המחיר  באחוזיםהצעת  אחידה  הנהמחירלכלל    כהנחה  במחקוביים  פחות      ל""דקירון  ם 

( אחוז  המחיר  "המירביים  יםחירמה"  :לן הל)  ( -10%עשרה  המקסימאו  דהיינו    .אליים"(ים 

למחירים המירבי   ההנחה שיתן המציע במסגרת הצעתו מציע    ים.  תהיה מעבר  הדוגמה:  )לשם 

ש נתן  של  אשר  הנחה  שההצע   3%יעור  היא  מחירוןהמשמעות  הינה  שלו  מינוס  דק  ה   ,   (13%ל 

ות  מחירון דקל פחיותר מא  יה לוללת תהכך שההצעה הכ   10%העולה על    חה ציע הנלהן  ניתלא  

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

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

או   השיכוןו  י נוהבי;    הכלכלה ;    החינוך    י:משרדו/או מחירונים  מפתחות   בסיס  על  

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

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

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

    על המפתחות האמורים.

mailto:ofra@rosh-haayin.com
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המירביים  מה .24 ותשלם    אינם חירים  תוסיף  החברה  מע"מ.  היחידה    מע"מ כוללים  מחירי  עליהם. 

 נן. ר במסמך דופציה כאמודים, למעט בתקופות האאינם צמו

 

   מבוטל   –עמלת חכ"ל  .25

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

  שרות,הזמנה לביצוע עבודה על פי הסכם ההתק גרת רו במסשיוגד 123."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

ן ההצעה  רה בין ההצעה בספרות לבייתס/ אי התאמה  ובמילים. במקרה שלהצעה תוצע בספרות  ה .27

יע  . המצבהתאםאת הכתוב    והחברה תהא רשאית לתקן  הםי מבינה  בולג  במילים, תינתן עדיפות  

 ; תביעה לעניין זהל כל טענה ו/או ותר עמו

על    או שיציע הנחה העולה  ההנחבמקום  ,  המירבייםר תוספת למחירים  ועשיינקוב ב  מציע אשר .28

 דון כלל.ית   , הצעתו תיפסל ולא 10%

האח .29 ההנחה  ביחסשיעור  באחוזים  המקסימום    יד  המציעלמחירי  הצעת  את    :)להלן  יהווה 

  עד לכך,במקום המיו "(  טופס ההצעה"  :)להלן   מסמך ב'  –ס ההצעה  על גבי טופויפורט    "(ההצעה"

 .ם לקבוע בחוברת המכרזאתבה

ק לתיממשים  יטל ה  לכ .30 מס  בלו,  מכס,  וכיו ים,  ה צניה  במחירי  יכללו  שבמכרז.ד ייח"ב   ות 

 

  להגשת ההצעה ום והאופן  המועד, המק

  ים/ נתונים ע בטבלת לוחות מועדבוהק  מהמועד לא יאוחר  להגיש  למכרז יש  את ההצעה   .31

ן  יבראש הע  ,11/1העבודה  וב  ח רבל,  "חכדי הההצעות במשרולהכניסה לתיבת      12:00עד שעה  

מיצחקיד    )בית שלישית(.  קומה  בדואר,,  הצעה  דר  שלוח  בכל  עונ אך  או  אינו  דרישות  חרת  על  ה 

 בלעדית של המציע.  המכרז והינו באחריות 

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

 . "21-33  "הצעה למכרז מס' :  בלבד  הצעה/את מספר המכרז המעטפה    גבי  מציע לציין עלעל ה .ב

 . נוסף היכרן פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימ 

תו  ל חתימשבראשי תיבות    שיצרף להצעתו  המסמכים כל  על  דפס וכן  עותק המוה המציע יחתום על   .33

 ז.  המיועד לכך בכל מסמכי המכרמלאה במקום  כל דף, וכן חתימה ראש ב

משפטי   .34 תאגיד  שהוא  מציע  וכחתימת  שותפות  חותמתצבוי)חברה,  תהיה  בצירו  '(  ף  התאגיד 

המורשי של  לחתום  חתימתם  המטם  להיעשות  תעם  חייבות  והן  ובשמו  /אגיד  עו"ד  רו"ח    בפני 

 זה.  גיד מה בתאית החת אישורם בדבר סמכויו ףוובצר

די המציע, את ערבות ההצעה, ויתר  שידפיס כאשר הוא חתום על ילצרף לעותק  בנוסף, על המציע  

י  בעל גע  כל המופי ז. על המציע לוודא שעותק המקור ואישורים והמסמכים כנדרש בתנאי המכרה

שהוגש ההצעה  של  הנייד  יה הזיכרון  ידו  על  בה  זהים.  בין    לכיו  סתירה  של  מקור  העותק  מקרה 

הנייפס(  המוד) הזיכרון  האמולבין  יקבע  לצד  )המודפס(  המקור  בעותק  הצעתו  ר  שיכלול  ורך 

  ביעת הזוכה.ובדיקתה לצורך ק
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 המכרז  ופת ותק תוקף ההצעה 

ות  גשת ההצע ה להאחרון    מועד ה יום מ  120של    ופה ק תל  תהיה בתוקף   ל הצעה שתוגש למכרז זהכ .35

דרישת  ל  .במכרז המצי  החברה פי  איאריך  כפי  צעהההתוקף    תע  נוספת  ע"י    לתקופה  הנדרש 

 שתוארך כאמור.  ההצעה יחולו גם עלכרז. הוראות סעיף זה  לשם בחירת הזוכים במ החברה

ועד ההכרזה  ל ממ הח   ,"(ההתקשרות  תקופת)להלן: "  חודשים  36בת  תהיה  ת  ההתקשרותקופת   .36

במכרז הזוכים  הפניות  על  תקופת  מסרתפולזוכים  .  במהלך  תההתקשרותנה  הבקופ.  של  צית  וע 

   .ת ההתקשרותועשויה לחרוג מתקופ בפנייההתאם לקבוע העבודות תהיה ב

ע  תפאחת נוסלתקופה    ההתקשרותך את תקופת  להארי  לחברה שמורה האופציה .37   דשל 

 .מסמך ג' –, כמפורט בחוזה  ("היצהאופ תתקופ"  :)להלן חודשים 12

האופציההל)  ההתקשרות תקופת  כת  האר .38 בכתב הודבמתן    ית מותנ  ( לן  תום    45עד    עה  לפני  יום 

החוזהתק מתחי.  ופת  אינה  החכ"ל  כי  ההתקשרויובהר,  תקופת  את  להאריך  והדיבת  נתון  ת  בר 

והמוחל הבלעדי  דעתה  יובהלשיקול  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  הט.  כי  ית  רשא  האת  חכ"לר, 

 ות. קשרך תקופת ההתן רע עמו לאורויס היה לה ניעם זוכה ש שלא להאריך את ההתקשרות 

חירי היחידה הבסיסיים  וכה בתקופת האופציה הינם מעת הקבלן הזי היחידה הנקובים בהצרימח .39

  החל ממועד החתימה  תשומות הבניהמדד    ל שכשהם מותאמים לשיעור הגידול  דו  שהוצעו על י

וע  האופציה )מדד יד  ש חילת מימועד ליום ת לתאריך החתימה על ההסכם( וידוע  ד  דמ )על ההסכם  

ה על  או שנתיים מיום החתימ   חוזההחתימה על היה המתחילה שנה מיום  צ פמוש האומי  של חודש

 (. ןההסכם, לפי העניי

ת  .40 רשאיהחברה  תקופת  הא  את  להפסיק  א  ההתקשרותת  מכת  ו/או  עת,  בכל  האופציה  ל  תקופת 

 . מסמך ג'  –בחוזה  טהכל כמפורת לזוכים זאת, בהודעה מוקדמלי צורך לנמק מב ו סיבה שהיא

 

   ל המציע לצרף להצעהע שמסמכים ם ואישורי

  האישורים המפורטים להלן:ת כל המסמכים ורף להצעתו אעל המציע לצ .41

מסמככ .41.1 המכרל  דףי  כל  בשולי  וחתומים  מלאים  )חתימות    ז  המציע  של  מחייבת  בחתימה 

 .  (דחותמת התאגי+

ו/ .41.2 תיקונים  לרבות  הבהרות,  שינויימסמך  הבאו  ו/או  שיוספוורהם  עד   ת  המכרז   למסמכי 

 ייבת על ידי המציע. ם בחתימה מחההצעה, אם יוספו, חתו תועד הגשלמ

 .  בוטל .41.3

ש  .41.4 ת.ז. ובמקרה של תאגיד או  רישום     –ותפות  תצלום  וכן  חברות  ברשם ההחברה  תעודת 

תעודת    רה של חברה ציבורית, יצרף המציעמקב  ות. עם זאת, תדפיס עדכני של רשם החבר

עדכ  החברהשום   רי תדפיס  וכן  החברות  הבורני  ברשם  הר  הסשל  ו/או  ערך  שות  לניירות 

  . לעיל אמור ערך לגבי האחזקות בחברה, כניירות 

מורשה ומנהל ספרים כחוק    , כי הינו עוסק וסמך או מפקיד השומהאישור מרואה חשבון מ  .41.5

פ שהוא  מלנהלם  או  לפי    או/ וטור  הנדרש  אחר  אישור  עסכל  גחוק  צופיקאות   יבורייםם 

יד שומה  את פקישור מוכן א   1976  –התשל"ו    (סחובת מ  ומיחשבונות ותשל  )אכיפת ניהול

 .  כאמור לעיל מס במקורעל ניכוי 

 כאמור לעיל.   ר כספיזומחלגבי אישור רו"ח  .41.6
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בר תו .41.7 ומעודכן  אישור  זיהו קף  דין, בדבר  עורך  גבי המסמכים  מצ ה  י חתימתו של של  על  יע 

להצ המ המצורפים  של  היה  עתו  בדברצמהציע.  גם  תאגיד,  מ  יע  החתימורש פרטי  של    הי 

בלה כדין ובהתאם למסמכי  ציע להגיש הצעתו למכרז נתקכי החלטת המהמציע, וכן אישור  

 . לו, בצירוף תעודת התאגדות של המציעהתאגדות ש 

ה .41.8 תוקף  בר  אישור  של  מאושרר  ריש צילום  על  כקבלןו  מומעיד  המציע  ובסיווג    של  בהיקף 

 ז זה.  כרמממתחייב כ

, כאמור  עניסיון המצי ומסמכים המעידים על    תו( והמלצ2-'מסמך אפירוט הניסיון )  הירצת .41.9

+    הניתן  ככל,  והמלצות  ופרטיו  מטעמםלרבות שמות לקוחות ואיש קשר    לעיל,  6.5בסעיף  

 . 1-2מסמך א' 

קיום הר מאתצהי .41.10 בדבר  עו"ד  ידי  על  סע'  ר וומת  עלחוב'  2אות  ציבוריים, ק  גופים  סקאות 

 כאמור לעיל.  (3-מסמך א') 1976-ותשל"ה

המ  .41.11 של  /הצהרה  בעבימנהלי    ציע  הרשעה  בדבר  פלילית,  המציע,    4-א'  מסמך בנוסח  רה 

 כאמור לעיל.  כרזלמסמכי המ

ו/או  ע, כי לא הוצא נתצהיר מטעם המצי  .41.12   םצו פרוק זמני ו/או צו כינוס נכסיגדו צו פירוק 

כי לא ו/או  וכי אינו    זמני  רגל  בנוסח  וים  וצלקבל    צפויהוכרז כפושט    6-א'  מסמךכאמור, 

 לעיל.   6.8בסעיף כאמור  מכרז,למסמכי ה

 למסמכי המכרז.  8-מסמך א'בות הצעה( בנוסח ית )ערבנקא ערבות .41.13

הצוות  יפ .41.14 אנשי  שבכוונת רוט  לטוב  המקצועי  להעמיד  ביצוע המציע  לצורך  החברה    ת 

  .  ויושנות  יצועטעמו, תפקידיהם, נסיונם המקממנהל הפרויקט  תוהעבודות לרב 

זה  בודות או איני משנה לצורך ביצוע העזר בקבל להיע  כוונת המציעכמו כן, אם ובמידה וב

שיאוש ככל  יד   ו רמהן,  החברעל  קבלן  י  שם  את  ויפרט  יוסיף  ונסיונו  ה,  המיועד  המשנה 

המ ואיהרלוונטי.  לקוחות  שמות  ויפרט  יוסיף  ופרטי  שציע  מטעמם  המלצות  קשר  ויצרף  ו 

ימות  וחות לאת ללקחייבת, לפנו רה תהא רשאית, אך לא  החב  .ה י המשנ קבלנהמתייחסות ל

     .טים נוספיםהנתונים ולקבלת פר

 חוברת המכרז. צילום הקבלה על רכישת   .41.15

 .ים והחתומיםליו כל המסמכים המלאהתקן זיכרון נייד וע .41.16
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 ערבויות

    ההצעהערבות  .42

מותנובלת אוטונומית  בנקאית  תו ערבות  יצרף להצעהמציע   .42.1 ק ישראלי שהוצאה  בנשל    תי י 

המ  ,ש"ח  00050,של  בסכום  תו  קשלב  הערבות "  –)להלן    1-אכמסמך  צורף  בנוסח 

   . "(ההצעה

 
כל סטייה מנוסח  של ההצעה.  תגרור פסילהערבות ההצעה ה של מצאתאי ה

 ה.  לת ההצעביא לפסיהלעלולה  למכרז  1-אבמסמך הבנקאית שהערבות 
 

     :ביוםשפורסם    0212דצמבר    של חודש    הבניה  תומ תשודד  ה למתהא צמודההצעה  ערבות   .42.2

לפק   "(.יהיסודהמדד  "  -להלן  )15.01.2022 ערוכה  תהא  בהערבות  החברה  עד  תוקף  ודת 

 . 30/4/2022: ליום

זה  חוב  קיום תנאי המכרז על ידי המציע לרבות התקשרותובטחת  תשמש להההצעה  ערבות   .42.3

ערבות    תהא  חברהכיו. הל בהתאם לתנאי המכרז ומסמעם החברה, הכ רשאית לחלט את 

ה ובין היתר,  מורות, ללא כל התראהא ו  ותיבויהתחייא עמד באיזה מלומציע  במידה  צעה  הה

שקיבל על כך דרישה בכתב עה ימים מהיום  ום על החוזה בתוך שבאם המציע יימנע מלחת

 . מהחברה

ידי החברה אין כדי לגר  -  כולה או חלקה  -  הההצעערבות  בחילוט   .42.4 רת  אח  ת זכו  וע מכל על 

רז ו/או על  מכה  נאי י תייבויות המציע על פזה מהתחל הפרת איש   המוקנית לחברה במקרה

 .  יןפי כל ד 

דרישת  ל .42.5 המצי  החברהפי  להאמתחייב  לדאוג  ערבות  רכת  ע  נוספת  ת לההצעה  תוקף  קופה 

זה יחולו גם על ערבות    רז. הוראות סעיףמכב  לשם בחירת הזוכים  החברהכפי הנדרש ע"י  

 . אמורוארך כשת

במכרז,  .42.6 יזכו  שלא  ערבות  למציעים  לאההצעה    תוחזר  מקרה  בכל  ות  רבע  חזרתו   בהקדם. 

 . וחתימה עמם על החוזה של החברה במכרז ע"י ועדת המכרזים   יםת הזוכלפני קביעההצעה 

 
 לקיום ההסכםבות רע  .43

ות  רבבעההצעה      ותהזוכה  את ערב לתוקף, יחליף  ו  ת סיוכתנאי לכנ  חוזהעל ה  עובר לחתימה .43.1

של    ההסכם    לקיום  הפל ₪    100,000בסך  התנאים   בותער"  –)להלן    חוזהב  קבועיםי 

 . חוזהמלחתום על ה  תוהימנעדינה כדין במועד, ההסכם  ות ערבההפקדה של -אי"( ההסכם

 
  ערבות ביצוע  .44

במסמך זה  ר  מוכאלקבלן פעיל,    ותכ ימים ממועד ההודעה בדבר זכייתו בפנייה והפי  7תוך   .44.1

ערבות ברה,  ידי החשנמצאת ב  ם  ההסכלקיום  , בנוסף לערבות  הלחבר  הזוכהימסור  להלן,  

והחברה    ייהבפנ ביא לביטול הזכיה  ת   הביצוע ת  בועראי מסירת  זה.    סמך במ  רתה הגדכ  ביצוע

  ה אלזוכה שהצעתו דורגה כהצעה הבולעבור    שבידהההסכם  ות  תהיה רשאית לחלט את ערב 

  . יקול דעתה הבלעדיל לש, הכבתור בפנייה
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   ם שנת הבדקוית לקערבו .45

לערבות הבדק    יצועת הבבו ערתעודת השלמה  תומר    וקבלת  וקול המסירהעם השלמת פרוט .45.1

 פנייה. כל  של המאושר מהחשבון הסופי  5%ור יעבש

   .הי שנקבעה בפניתקופת הבדק כפי תום   יום לאחר 60עד תום תהיה בתוקף  ערבות הבדק   .45.2

 
   לזוכים במכרזהליכי הפניה  

תופנ  .46 לכלהפנייה  מות  םי הזוכ   ה  לעבודהכלול  בקשר  ה   ידע  )להלן:  נדרשת  המסויימת  בה 

תתכיל    הפנייה .  "(העבודה" כמויות,  זמניכתב  לוח  ופרטי  מפרט  תקוכניות,  של  ם,  הביצוע  ופת 

כלשהו של    ילהבדק. מובהר שוב כי החברה אינה מתחייבת להיקף מינימ העבודה לרבות תקופת  

בכלל.  העבודותהזמנת   או  מו  ,  כעוד  מ ירי במקבהר  רקוימים החברה תהיה רשא סם  לפנות    ית 

לפמהזוכים  לחלק   פעם  דיקש  יבכל  העעתה  ול  להיקף  הזוכים  ובהתאם  ידי  על  המבוצע  בודות 

 עת  באותה

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

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

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

המוגש על ידו במסגרת    וז ההנחה אח מ  זהה או נמוךה  הנח   אחוזת  יונלהגיש לפ   מתחייבים  זוכים ה .48

 –הוצע במסגרת ההצעה למכרז  ך יותר מאחוז ההנחה שנמו  החנקיבה באחוז הנצעתו למכרז.   ה

  נייה. הצעה לפ אי הגשתתחשב כ

 ת אלה: ראווה חולו ייה י על הצעת המחיר לפנ .49

ים על גבי טופס  הזוכידי  ל  ע  יירשם  אחידז הנחה  חוא   –"(  ההצעה"   –לן  )לה  ההצעסכום ה .49.1

 פנייה; שייועד לכך במסמכי ה "הצעת הזוכה" 

 בטל .49.2

 בטל .49.3

להוסיףמע"מים  כולל  םאינ  לפנייה  הבהצע   םימחירה .49.4 על המציע  הער  .  ך  בהצעתו את מס 

 ; וף בנפרד מהמחיר ובנוסף לוסהמ

טעויולו  נתג .49.5 או  בהצעה  סופר  בבר ית החויות חשבונאיות, רשאעטת  בה לתקנן  דיקת  מהלך 

 ימסר למציע; ן תההצעות. הודעה על התיקו

 ם  ע בהשהוצשיעור ההנחה לההצעות יבחנו בהתאם  .49.6

הצעה  בכל    ותר שניתנה במסגרת הפניה, או בת לבחור בהצעה הזולה ביייתח מ  החברה אינה .49.7

 שהיא. 

להגיש הצ .49.8 חייבים  לכל הפניותהזוכים  אל   עות  פניברהם מצד החהי שהופנו  עד  ה  , למעט 

 . תתף ולהגיש הצעותלהש, בה לא מחוייב הזוכה םל דעתלשיקו  אחת בשנה,

  ייב היה לעשות כן, החברהשחף  א  , על שהופנתה אליו  לא הציע מי מהזוכים הצעה לפנייה .49.9

בעל ההצעה    ולצרף למכסת הזוכים, תחתיו, את  גרתבמכרז המס  תהא רשאית לבטל זכייתו

שהטו ביותר  ב י אבה  תה נו  בנוסף,  הזוכים.  זכ  יהין  לחהחברה  לקיום  אית  הערבות  את  לט 

    .המציעתן שנ ההסכם
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ימים    7חברה, תוך  ה   די יל וא למסור  מתחייב ה". ככזה  קבלן פעיל" הזוכה בפנייה ייחשב ל .49.10

פעממועד   כקבלן  זכייתו  בדבר  ערההודעה  של  יל  בשיעור  הזו  10%בות  הצעתו  כה  מסכום 

  ביצוע ערבות ה"(.  ועהביצבות  רע" )להלן:  וסח המצורף לחוזה  נב ,  מע"מ  ספת בתובפנייה,  

צוע לערבות  או מהמרת ערבות הבי/ ממועד תעודת ההשלמה  ום  יו  60  תוםעד  תהיה בתוקף  

ה  די החברתשאר ביההסכם  כי ערבות    , יובהר  ,קעה בפנייה.  למען הסר ספקבשנ  י כפבדק  

לרב המכרז,  תקופת  כל  האופבמשך  בתקופת  קשל לוזאת    ,ציהות  הביצוע  א  לערבות  ר 

 מת.זוכה בפנייה לגבי עבודה מסויו של העם זכיית צאשתומ

הביצוע .49.11 ערבות  מסירת  ההודעה    7תוך    ,אי  ממועד  של  ימים  זכייתו  תביא    ע, יצ המבדבר 

בפנייה הזכיה  א  לביטול  לחלט  רשאית  תהיה  ערבותוהחברה  ולעבור  ההסכם    ת  שבידה 

 .דייה, הכל לשיקול דעתה הבלעי נאה בתור בפ דורגה כהצעה הבלזוכה שהצעתו 

ההצע  .49.12 לפניעל  ההתקשרה  ועל  הזכייהיה  מכוח  החוזה.    בה   ות  הוראות  כל  הפרק  יחולו 

  ירת הזוכהאי המכרז יחולו גם על בח תנל  'אמסמך  בהצעת המחיר  שמופיע תחת הכותרת "

 בפנייה. 

 . ירהקריטריונים לבח בחינת ההצעות ו

יעמ .50 אשר  יההצעות  הסף  בתנאי  לבחינדו  ועד  העמדו  המכרזיםבפני  וב  הדיון,  ת  ת  יעקבהצעות 

 : ןהמציע, על איתנותו הכספית ועל ניסיונו, כמפורט להליע ה שיצוכה יתבסס על אחוז ההנחהז

 ת איתנות פיננסי   .50.1

זה  קלמש .50.1.1 של המרכיב  הו  היבנוסחת  מורק'(  נ  20)  20%נו  שקלול    ר כב ממחזווהוא 

   .2019  -ו 2018, 2017  םמהשניבכל אחת  השנתיות של המציע הכנסות 

 : נסיתת הפינוד לאיתנויקאופן חישוב הנ .50.1.2

משוקלל .50.1.2.1 הכנסות  ההכנסות   חי   -  מחזור  למחזור  משוקלל  ממוצע  ושב 

נת  לש  1/2נתן משקל של  כאשר יי.  2019  -  2017שהיה למציע בשלוש שנים  

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

ההכנסות   .50.1.2.2 מחזור  בעל  הגמציע  יקבל  וב המשוקלל  ביותר  לציו   20ה    ןנק' 

י ניקוד  רתהסופי,  יקבל  ה  המציעים  מחזור  באופן  עבור  יחסי  הכנסות 

 . הכנסות כמשוקלל הגבוה ביותרלמחזור ה

 ציע מהן קודם של יונס .50.2

לכמות  יקבע בהתאם  והוא  נק'(    20)  20%ב זה בנוסחת השקלול הינו  ל מרכישקלו שמ

בפועל  הפרויק המציע  שביצע  עבודותחובתטים  בס)כהגד  פיתוח  ם    ל( עיל  6.5עיף  רתם 

 בשנים   ,₪( לא כולל מע"מ    מיליון    שתיים ועשרים  ₪ )    22.000.000  לפחות  של    בהיקף

הכל   נקודות ובסך  2יקבל המציע     פרויקט שבוצע ל  כ   גין. ב2019  –ו    2018  2017,  2016

ל ניקוד  )כולל    10ד  ע  -ינתן  לצורך    2פרויקטים  בתנאעמידהפרויקטים המשמשים    יה 

   .(ק'( נ 4  -י ערך  לשוו שהם הסף

 : הצעת המחיר  .50.3

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

המ הצעו יבחת  לגובהו  נ חיר  שכללעצושה   חהנ הה  בהתאם  ההצעה  כאשר  ת  א  הה 

ההנחהאחו )  ז  ביותר  יותהגבוה  מ  ולא  תקבל  10%ר  יקבלו    60(  ההצעות  ויתר  נק' 

  תאם.  י בהניקוד יחס 

ההצעה לדוגמא:   בי  אם  עמדה  הטובה  ל    10%  עלותר  תזכה  היא  נק',   60הנחה 
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 . וכן הלאה 'נק  12תקבל   2%והצעה של  נק'  30תקבל  5% ה שלההצע

תה .50.4 רשאיהחברה  הבלעדי,"י  עפ  ,תא  דעתה  לנכון  לבצע  שיקול  שתמצא  בדיקה  ו/או    כל 

  ודות נשוא העבאת   עצציע לבל המל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו שדרוש מכל

חוסנו  הפרויקט הפיננסית,  כלהכל,  איתנותו  המשפטי,  ניסיונומצבו  המוכח,    י,  המקצועי 

היקפו   מתנאלרבות  באיזה  ועמידתו  הסף  וטיבו,  ולהומתט  פר בי  בכלל  המכרז  תחשב  נאי 

לרב אלה  מנתונים  אלה  באיזה  מכלליות  העולים  ות  לגרוע  ומבלי  היתר  בין  הבדיקה.  מן 

מןתה  החברה  לעיל,  אמורה לדרוש  רשאית  הצגת  א   כספייםד  המציע  ולחלופין    ,ו"חות 

רו העצמיהצהרת  הונו  בדבר  ה "ח  דו"ח  השוטף,  היחס  ביח,  הכל  החברה,  של  ס  מבוקרים 

  חת דעתה,ידע להנמלוא המ ה את  חברתת ל יה חייב לה יע יהמצ  .  2019  -ו  2018,  2017  םלשני

 לרבות מכתבי המלצה.  

אחרים. כן תהא   עםמוקדם שלו   ל המציע, ובניסיון ו ש בכושר להתחשבאית החברה תהא רש .50.5

לפסו  ו/אהחברה רשאית  לעירייה  מציע אשר  של  נסיוו לחברה  ל הצעה  עמו  היה  טוב  לא  ן 

 ן כקבלן משנה. שי וה דומות, הן כקבלן ראות וד עבלהקשור  בכל 

או  /והמכרז  מכי  ו השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסנוי ו/א ה של שיבכל מקר .50.6

 ה:"( רשאית החבר ההסתייגויות" –הלן )ל ל דרך שהיא סתייגות לגביהם בכל הכ

 לפסול את הצעת המציע למכרז. .50.6.1

 ן. מה  לםתעהכלל ולת כאילו לא נכתבו סתייגויולראות בה  .50.6.2

 . בדלילו מהוות פגם טכני בות כא לראות בהסתייגוי .50.6.3

  את  לשנות   ן בכדי ר אימהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמווש  לדר .50.6.4

 ה. פרט מהותי במחיר ההצעה ו/או  

   .נה לשיקול דעתה הבלעדי של החברהההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתו

שי   תהיה  החברה  .50.7 בכלל  להביא  הירבחבקוליה  רשאית  הזוכה/ותת  כל  א  הצעה/ות  ת 

  רז, המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידימכי המכלים ממסהמרכיבים והנתונים העו

ומתעיע להצהמצ ובשעלו מבדיקות שער  אלהו  ביצוע העבודות,  כלכה החברה  זה, איכות  ל 

האמינ נסיונו  כישוריו,  המציע,  של  ה  מקצועי,ותו  אודות  המלצות  ומומחיותו,    תידממציע 

בי מאופן  הרצון  השביעות  עמו,  צוע  קודמות  אתקשרויות  של  וההן  החברה,  חרים  של  ן 

  נה הקודם אוים של המציע ונסיו כחיאו נו  קודמיםעים  למידת שביעות רצון החברה מביצו

 נוכחי עמו תינתן עדיפות. ה

א .50.8 מתח החברה  ביותרינה  הזולה  בהצעה  לבחור  באחויינ)ה  ייבת  ההנחה  נקובה  בה  זים  ו, 

 א. שהי  תר( או כל הצעהביוה וה בהג

התחיין  אי .50.9 משום  זה  להקבמכרז  בלעבות  ו/או  נות  העבודות  כלל  בביצוע  למציע,  דיות 

 בו.  םיהמפורטתים השירו
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 יות החברה כווזביטול הפרויקט 

לדיון  אל .51 נותרו  לא  או  החב  2  לפחות  הוגשו  תהיה  המכרז,  בתנאי  העומדות  רשאית  הצעות  רה 

 לעשות אחת מאלה:

 או; במכסת זוכים חסרה  זכרת המאלקיים  .51.1

 או;   הזוכים רסם מכרז להשלמת מכסתפל .51.2

ב ו/או בשל  קצידר תעהז בשל  המכרהחברה אף תהיה רשאית לבטל את    לבטל את המכרז. .51.3

 ו.יב או בסדרי העדיפויות הקשורים בקצם שיחולו בתשינויי

לעיל   .52 כאמור  המכרז  תהיה    -בוטל  המצהחברה  כל  עם  מו"מ  לנהל  ורשאית  קם  ל ח  ם/אוג יעים 

רמים האחרים הנ"ל והכל לפי  או הגו/עים וגםר ולהתקשר עם מי מהמצירם אחוגם/או עם כל גו

   די.שיקול דעתה הבלע

או  /ם וגהיקף העבודות שהוזמנו מהזוכה    אתעדי, לצמצם  שיקול דעתה הבל פי  ת, לרשאי  החברה .53

ולמציע לא    -על  פוב  ןעו לת ביצלחלוטין, לפני תחי  דותהעבואת    , או אף לבטלהםלעכב איזה חלק מ

ז  תהיה  טענה כל  וגם/או  תביעה  כ  כות  החבר בגין  רשאית,ך.  הבלעדי    בהתאם  ה  דעתה  לשיקול 

,  הלחלוטין, במהלך ביצוע   הטללב, או אף  המנ לעכב איזה חלק מו  א/ו  דהובעכל  צם  לצמ  והמוחלט

 '.מסמך ג – חוזה תנאי ה על פי זאת 

רשאי .54 הבל בהתאם    ,  תהחברה  דעתה  הנתונה  רועלג  בלימו  ,עדילשיקול  זכות  ל  מכל  זה  לה  עניין 

להטג'מסמך  בחוזה,   על,  לעבודה  יל  בנוסף  לו   הזוכה,  פנייה  שניתנה  ב ימתמסו  במסגרת    ע וצי, 

דה הנוספת הינה מסוג  שווי העבודה ובלבד שהעבוחצית ממ  עדנו עולה על  פת בשווי שאיה נוסעבוד

ן  העניי  בנסיבותו  עבודהל ים  זה  איםנבתעשה  העבודה הנוספת תי .  העבודה  ודה, סמוכה לאתרהעב

ים על  וותר . המציע/הזוכים, לפי העניין, מון או יעילותעמי חסכדרשת מטהשמירה על האחידות נ

 .  זהיעה לעניין או דרישה ו/או תב/ה וטענ  לכ

לכל  תא  ל  החברה .55 בכל אחריות  שיגשא  נזק  ו/או  הכ הוצאה  עם  למציע בקשר  ו/או הגשת  רמו  נת 

למכרז, מ   ובפרט  הצעתו  האמ   יבלאך  מכלליות  ללגרוע  שנגור,  הוצאות  ו/או  עקב נזקים  -אי  רמו 

 . המכרז יטולו/או צמצום ו/או ב או קבלתה החלקית ההצעהת קבל

 
 הם הרותיהצו יהםהתחייבויות, הזוכים

  "(.   הודעת הזכייה" -)להלן מהחברה ב יקבלו על כך הודעה בכתבמכרז   כיםוזה .56

 ר/ים. ם לאחזכיית או להעביר את/ו  מחותהו/או לוכים לא יהיו רשאים להסב זה .57

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

בנוס חה ג'  ח המצ"בוזה  פי החוזכל הא  אתלה    ווימציא  כמסמך  על    ה בהתאם ישורים הנדרשים 

ות חתום  אישור  לרבות  בישראל  להוראותיו,  ביטוח  חברת  מאת  דבר קף  ביטוחי  שם  קיומ   על  ל 

 . ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה.  ההסכםם לקיוורף לחוזה וערבות  ח המצקבלן בנוס

ימים מיום שנדרש    7תום  מ  יאוחר  עד לאחברה  ל החוזה עם החתום עמל   מנעי  םיזוכ המי מבאם   .59

  בטל אתכל מציע אחר, או ל  םחוזה עתהא החברה רשאית לחתום על ה  -ע"י החברה  לעשות כן  

מבלי  ו, זאת  ההסכם   ערבותאת  חלט  ל   גם/אועדי של החברה וה הבל לפי שיקול דעת  והכל  ז,המכר

 כל דין. במקרה כזה, עפ"י  יע,המצ  יפ ברה כלד לחכל זכות אחרת שתעמולגרוע מ
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ועי שלו.  או סוד מקצ  צעתו עלולים לחשוף סוד מסחריאי לציין מראש אילו חלקים בהע רשציהמ .60

כי  ים לכך  ו סוד מקצועי שלו, מסכחרי אלולים לחשוף סוד מסעה  לקיםחהצעתו  מציע שלא יציין ב

להעביר את הצעתובמקר במל הזו  ה שתתבקש, תהא החכ"ל רשאית  לע אוכה  מציעים שלא    יוןה 

בזכו.   כי  המכרזיאממובהר,  ועדת  של  מסמכותה  לגרוע  בענייןור  החלטה  כל  ליתן  החכ"ל  של    ם 

    לא.המ  עתהדשיקול חלקים של ההצעה, וזאת לפי גילוי 

, יהיה  פרטיים הסודיים שבהצעתו(עט ה)למ  כרזבמ   הצעתו של מציע אחר  לם אתמציע שיבקש לצ .61

   . "לחכ בלת אישור הוד, וזאת בכפוף לק לעמאג'  40ת של בעלורשאי לעשות כן 

 
 
 

______________________ _______ 
 , מנכ"ל יאיר אברהם                    

 בע"מ ןיעש הא לרלית הכלכהחברה        
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 ראש העין בע"מ לית ל החברה הכלכ

   33/21' מכרז מס
 ין ע הבדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית  בראש 

 "ח מיליון ש  31.445  עדרת מסג מכרז 
 

 ת המציע  צעה 'מסמך ב
 
 

 לכבוד 
 בע"מ   הכלכלית לראש העיןה החבר  -  חכ"ל
   ראש העין 11/1העבודה רח' 

 

 21/33מס' ז מכר ןטופס ההצעה בעניי

  שם המשתתף: 

  יד:התאגשום רי מס'

  ת:כתוב

  טלפון: 

  פקס: 

  נייד:

  דוא"ל:

 
 הצהרה

 
שלהם  תאבה .1 לידיעוהודעתכם  _באה  הח"מ  אני/ו  ___________  ___ ____________תי 

 __ כי  __________  ח.פ./ח.צ./ת.ז.  בזאת  שבחמצהיר/ים  בלאחר  כל  נתי/נו  את  והבנתי  זהירות 
עו לי/נו, בעקבות בירורים  חר שנודזה, ולאלמכרז    , החוזה, והמסמכים המצורפיםרזלמכ  םהתנאי

הנו  הפרטים  כל  לפינה רותים  לשי  געיםשערכתי/נו,  הנני/  דרשים  זה,  במכרז  מציע/ים  את  זאת  ו 
 אם לתנאי המכרז. מכרז זה בהת הצעתנו למתן השירותים נשוא 

 
והבנתקראתי/נ  .2 המכרו  מסמכי  כל  את  היטב  עלאיותנ  ז י/נו  זו  הצעתי/נו  והגשתי/נו  סמך    ו 

ו/או    תביעות כל    הציגכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלאת מסמ  יקתי/נובד
א דרישו על  שתתבססנה  ו/  -י ת  אידיעה  ומסמכיו  או  המכרז  תנאי  של  הבנה  מי  חלק  כל  הם  או 

ומוסכם בזאת  על טענות כאלה;  ואני/נו מוותר/ים מראש   על עצמי/נו  י/ י אנכמוצהר  ו מקבל/ים 
 הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות . התנאים בויות וההתחיי לאת כ

 

  1קותי/נו כאמור בסעיף  בדי  זאת על סמך  נו את הצעתי/נו/ ביססתיו  /ינ כי א  ,בזאתסכם  מוצהר ומו  .3
י  א  ת של ועות או דרישות שתתבססנה על כל טעניב נהיה מנוע/ים מלהציג כל תעל כן אהיה/דלעיל ו 

רב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש  איזה מקכרז או  תנאי המהבנה של  -ידיעה וגם/או אי
 . כאלהעל כל טענות 

 
מא .4 כי  יר/יהצני/ו  המומחם  הידעיוברשותי/נו  האדםונות,  הרשי,  ת,  כוח  יון  והנס  האישורים, 

ות, הכוחות  ויהסמכ  המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדרוא  נש  העבודותשל    ןלשם ביצוע  דרושיםה
 . כי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציעו שלנו  י היסוד"י מסמכוהמטרות שלנו עפ 

 
באמצעות מי שמורשה לבצען על    ורק  ךל ידי/נו את יבוצעו עעבודוכי ה  ר/יםשאהיר/ים ומצמו  / אני .5

 ומיומן.נוסה ין, מ י כל ד פ



 

 _ _____________________________הקבלן_  חתימת

20 

 
חוזה  חבירה ב קשר או  קשירת  וניה,  קנ כל    אה זאת מוגשת בתום לב וללים כי הצע/ני/ו מצהירא .6

 אותו מכרז.ע אחר לכל מצי עם

 

כי .7 /נו  לי  המכרז, ידוע  לתנאי  בכפוף  לבח  תוונבכ  ,  ארבע    ר והחברה  בתעד  ות  ההצע  ורהצעות 
בהט ייחשב   יותרובות  ובעליהן  לזוכים  במכרז  כןו  בזכ י  במכרז.  אין  כי  לי/נו  בדוע  כדי  ייה  מכרז 

ביצ הזוכים  מן  למי  בפ ולהבטיח  אם  ועע  כי  מהעבודות,  איזה  של  הזכול  להיכלאת  במאגרת    ל 
שת פנייה  בכל  זה,  מעמד  מכוח  להשתתף,  והחובה  החעל    בוצעהזוכים  תרבידי  במהלך  קופת  ה 

ביצוען יידרש לחברה  מסויימות, שציע הצעה לביצוע עבודות פיתוח  ם להחו אל הזוכיהמכרז ומכו
פנייה  .  הצעה  להגישלא מחוייב הזוכה    ביהגל  בשנה  אחת  פניה, למעט עד  עירייה באותה עתו/או ל

 ת כמשמען בתנאי המכרז.או פנייו
 
ו  .8 ייה/ות  לפנ  ש הצעתי/ונימתחייב/ים להגי  לה ואני/ו   תהנוגעואות  ההורידועים לי/נו תנאי הפנייה 

  במכרז.  שאזכה/נזכה  בהתאם להוראות אלה, ככל

 

א כולל  ₪ )ל  מליון   31,418על  עולה  ו  אינש   כספי בהיקף  עבודות  נייות תתייחסנה  פ הידוע לי/נו כי   .9
ספר  למ  או  שנה  ת בודולא מתחייבת למספר עב  ל  " החכ    ידוע לי/נו כיכן  -כמועבודה.    מע"מ( לכל

 . בכלל עבודות
 

מלי כלשהו. אי  פועל בהיקף מיניעבודות בם  כית להזמין מהזולחברה התחייבוין  ו כי אלי/לנידוע   .10
הזמנת  ב אי  ו/או  לזוכים  פניה  שהואבפועל  ת  בודו עיצוע  טעם  מכל  לפ מהזוכים  דעתה  ,  שיקול  י 

תזכה לא  החברה,  של  פיצוי    הבלעדי  בכל  מהם,  מי  או  הזוכים,  תשלוםאת  מו   ו/או  תר  ווהמציע 
 לעניין זה.  ברה ו/או העיריה ענה כלפי הח מראש על כל ט

כיל ע  ידו .11 תו  י/נו  לא  מקרה  הזובכל  מן  למי  העבודכקנה  בביצוע  כלשהי  בלעדיות    הרבוהח  ותים 
ע תה להתקשר  או  נפרד  מכרז  לפרסם  מהעבודות,  איזה  ביצוע  לצורך  רשאית,  שתבחר  יה  מי  ם 

ות  שות ו/או תביע דריכל  לי/נו  ה  תהיינ אין ולא  .  ןות כל דיאר בהתאם להו  לביצוען  ללא מכרז, הכל 
 שר לכך. ו/או העירייה בקהחברה י לפ ו/או טענות כ

 
הצע .12 זאת  אם  בזה  מתחייב/ים  אני/ו  לחא תתקבל,  התו ת  על  בתוך  ם  קבלת    7חוזה  מיום  ימים 

   המכרז. מסמכים כנדרש במסמכיולמסור בידיכם כל ה  דרישתכם הראשונה

 

ף  הסעומד/ים בתנאי    ו אמת וכי הנני/ונספחיה הינ   ור בהצעתי/נו עלל האמכי כ  םצהיר/יו מ/הנני .13
 ה למכרז. באשר למציעי הצעם במסמכי המכרז הנדרשי

 
חוזר  הצעה .14 בלתי  היא  של  לביטו   ניתנת  נהואי  תזו  לתקופה  תקפה  ותהא  לשינוי  או    יום   120ל 

הההמ להגשת  אאריך  .למכרזצעות  מועד  החברה  דרישת  את  /לפי  ההצעהותנאריך  והערבות    קף 
נוס  הבנקאית ע"י לתקופה  הנדרש  כפי  בחיר  פת  לשם  במהז ת  החברה  סעיוכה  הוראות  זה  כרז.  ף 

 אמור. כ  אריךנל ההצעה והערבות הבנקאית שאאריך/יחולו גם ע
 

ראה  תי, כל הוכחה שלעדהב   העפ"י שיקול דעתהנני/ו מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממני/ו,   .15
בדבר   ו/יוניס ני/נו,  כושרלנכון,  המקצועינו  בדברמתי/נו  ו/או  תפנה  שלהיכולת הכספית    רת,  י/נו, 

אחר,    תיי/נוחוקולל אדם  בחירולכל  לקבללפי  האמוריתה  העניינים  לכל  בקשר  מידע    ל לעי  םת 
 תה הבלעדי. עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעמידע אחר ולכל 

 
 כדלקמן:צעתי/נו היא ה .16

 

הנ יצהנני/ו מ ה  פחות עשר    23.1"ק  סל ו/או  דקל    יריבמחהקבועים    המחיריםמאחידה  חה  עים 

 ( מחו/א  המקסימוםרי  מחי "  :לןלה)  ( -10%אחוז  המירביו  % שבשיעור    ,    ( "יםירים    ___ _  ל  

 ( __________ אחוזים)במילים:

 
 

להציע    ידוע .17 ניתן  לא  כי  על  לי/לנו  העולה  יותר  שההצעכך    10%הנחה  לא  תהיה  הכוללת  ה 
 2020ו מיוני רסתבג לדקירון ה למחר כי הכוונמובה  .20% פחות  23.1"ק סלו/או דקל ן ממחירו

כ   .18 לי/לנו  כ חירים  המי  ידוע  אינם  מע"מהמירביים  החוללים  ת ב.  ותשוסרה  עליהם.    לםיף  מע"מ 
 מחירי היחידה אינם צמודים, למעט בתקופות האופציה כאמור בהסכם. 
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 .מבוטל  – למלת חכ"ע .19
 

 

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

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

 

ק .21 של  וי להבטחת  מצ"ב מה  זאת  בנקערבו  הצעה  בת  כמתחייב ש"ח  50,000  ךסאית  מנוסח    , 
המרשבחובת  בורהע בתנזרכת  הנדרשים  האישורים  כל  מצ"ב  כן  המכרז.,  ואני/ו    אי  לי/נו  ידוע 

הח לידי  ונמסור  אוסיף/נוסיף  בפנייה,  א/נזכה  אם  כי  ערבות  מתחייב/ים  כמתחייב    ביצועברה 
 מכרז. מהוראות ה

 
לא  י/נוהצעת  אחר   אלאמלא/נמ לא  אם   .22 תהיו  מורכא  י/נובויותיייתח מהה  יזא  נקיים/ם קייא   או   ,

סעד אחר הנתון    ומבלי לגרוע מכל  מתן הודעה מוקדמתאו ל  י/נותק להסכמקדזי להלמב  ,םאירש
  המצורפת להצעתי/נות הבנקאית  לחלט את הערבו  לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, 

ו פיצויים  כ  וזאת, לנזקים  רעמוקבועים  מראש  להגהעלול סדים  והפכים  לכםים     .כך  קבע  רם 


 ז. המכר  לתנאי  41 האישורים המפורטים בסעיף לכ ו אתנ צעתי/ להם צרף/פיו מ/הנני

 

                                                                                             _______________ ___ 
         

 ע/ה יצמהמת יחת                                                                                      
 פרטי המציע/ה:  

  
 כתובת:  ________________   ____________________השם: ______  

 
 
 טלפון: __________ פקס: __________    מספר הרישום: ___________________ 
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 חתימת הקבלן_______________________________ 
 
 

 העין בע"מ  אש לכלית לרהחברה הכ
 21/33מס' מכרז 

 סגרת מ מכרז –עין ה אשוח תשתית  בר פיתשל בודות שונות ע בדבר ביצוע 
 מיליון ש"ח     31.445עד 

 

 1א' נספח
 נוסח כתב ערבות להצעה 

 לכבוד  
 בע"מ   הכלכלית לראש העיןהחברה  -  חכ"ל
 ראש העין  11/1העבודה רח' 

 
 

 , א.ג.נ.
 

 בנקאית ערבות הנדון: 
 
 

ים  רב ( אנו ע"המציע"  -להלן  ______)___ _ ת.ז. _ /.צ../חח.פ_________________  תשפי בק-על
  -)להלן  (  אלף שקלים חדשים  חמישים)  ש"ח  50,000ק כל סכום עד לסך של  לסילו  כםכלפי  אתבז

פורט להלן  מכ למדד    הקרן  כוםד הנובעים מהצמדת סבתוספת הפרשי הצמדה למד"סכום הקרן"(  
  ברדב  33/21מס'    כםלש    זבמכריע  המצשל  ו  ותזאת בקשר עם השתתפו   מדה"(שי הצ"הפר    -  )להלן

עבודו שונות ביצוע  פ  ת  העין    וחיתשל  בראש  מסגרת    –תשתית   ש"ח     31.445עד  מכרז   מיליון 
ע"י    מילוי  ולהבטחת"(  המכרז "  -)להלן   ומלא,  של  שלם  המכרזהמציע,  תנאי  והחו  כל  זה  בכלל 

 . ין המציע בפרטב ליו ביניכם ככל שייחתם, בעקבות שייחתם,
י הצמדה  הפרשת  ספתוב   הקרן  ם לסכוים עד  סכום או סכומלם לכם כל  של  בזאת ם  יביתחיאנו מ

עם   של  מיד  אלינו  את ישדרהגעתה  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  בכתב,  הראשונה    תכם 
תחילה    ם,הכספים כאמור, או איזה מהש את  באופן כלשהו, או לדרו  ליך כלשהו אודרישתכם בתה

משפטית  ,המציע  תאמ דרך  בכ   או  בתביעה  ומבלי  רתאחל  הגנה  טל,  טענת  כלפיכם  כלשהי  עון 
 ם.  וד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכעמ ל כולה יש

ם  כספיכל ה  ום תשל  -ואנו מתחייבים בזאת למלא דרישתכם    -אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו  
בלבד,    הכספים  אותם מ  ייחסת לחלק במספר דרישות שכל אחת מהן מתו  א   ,בפעם אחת  כאמור

 .  דהמפרשי הצהקרן בתוספת ה סכוםעל  ה ם לא יעליכותך דריש שס נאיבתו
 

זה מדד    -  "מדד"  בכתב  הבנמשמעו  לתשומות  בבניה  הלשכה  מגורים  יה  ידי  על  המתפרסם 
 כלכלי. המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר 

 
ביצועו של    למועד  ןנכואחרונה  אם יתברר מתוך המדד שפורסם ל  :הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן

ת המדד בגין  מ עול  עלה  שמדד החד"המדד החדש"( כי ה  -לן  )להכתב זה    "יועל עפבפ   לוםכל תש
הפרשי  הקרן וסכום  ו  ו "( יההמדד היסודי"   -)להלן    15.01.2022יום  ב  שפורסם  2021דצמבר    חודש

 ד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.הצמדה סכום השווה להכפלת המד
  

 ניתנת לביטול.  אינהויה תלו חוזרת ובלתיבלתי ינה הפ"י כתב זה  ו ע נת התחייבו
 כלל. ועד ב 230/4/202: עד ליום קפה  ובת  ארתיש  תו זאבותנהתחיי

 .  או להסבהכתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/
 

 א תיענה. חשב כדרישה על פי תנאי הערבות ולתגיע בפקסימיליה לא תידרישה למימוש הערבות ש
 ______________ :_כתובתבנק בה  ניףס לופנה ישה למימוש הערבות תרד

 
 בנק______________           _ _ __________תאריך:_

 
 

 
 ות וללא שינויים. רבות תוגש בנוסח דלעיל  ללא תוספות, ללא השמטעהחשוב: 
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 "מ לראש העין בע החברה הכלכלית
   33/21מס' מכרז 

 מסגרת  מכרז –ין ח תשתית  בראש הע ותל פי נות שבדבר ביצוע עבודות שו
 מיליון ש"ח     31.445 עד 

 2א'נספח 
 ניסיון בביצוע פרויקטים ר  בדב ער המצי היתצ

 
 

הח"מ .1 _________,  _______  אני  ת.ז.  בעל/ת  עלי  _______,  כי  שהוזהרתי  לאחר 

ה  /הירמצ  מת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,האלהצהיר את  

 :תב, כדלקמןכב זהב

  ___ __ ____ ________   :םמך/כת  לחתום על תצהיר זה בשמוס ני  או  הנ / ומציע   הנני ה .2

המ שלכם  ח.פ./ח.צ_________________,  במכרז  ביצו  33/21  מס'ציע  עבודות בדבר  ע 

  –לן  )לה   מיליון ש"ח    31.445עד  מסגרת  מכרז    –אש העין  שונות של פיתוח תשתית  בר

 . (ו בא כוחו"המציע" ו/א 

פרויקטאסמכתאות  ב  גןעוהממוכח  ניסיון  מציע  ל .3 פבביצוע  עבודות  בתחום    וח יתים 

   ן: להל טכמפור

 

 נו של המציע:  טבלת ריכוז הפרטים באשר לניסיו
 
 
 

 _____________, פירוט עבודות  רויקט : _________________ , שם הפשם המזמין: ______

, היהפרויקט : _______ )יש לצ ופף כספי בק___________  ו/או אישור  פי מאושר  סון  ח   רףעל ע"ש המציע 

מהמ אישור  ו/או  :  טהפרויקל  נהזמין  הב___(  תחילת  ,מועד  מועד  יצו______________    ,__/___/___ ע: 

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

 
 
 
_, פירוט עבודות הפרויקט  _______________ __, שם הפרויקט : ____  __________ שם המזמין: _____ 

ו/או  ף חן סופי מאושר ו/או אישור המזמין לצר היקף כספי בפועל ע"ש המציע )יש , ___ ___________: ____

  ועד סיום הביצוע:: ___/___/__,  מ___________ ,מועד תחילת הביצועאישור מנהל הפרויקט( : ______ 

___/____/__  : הקשר  איש  שם  ת________    ,________________ /ניידפקידו:  ,טל   _____  :

_____________ 

 

 רוט עבודות  יפפרויקט : ______________________, שם המזמין: _______________ , שם ה

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

מנהמה אישור  ו/או  ____יקרוהפל  זמין   : הביצ  _____________ט(  תחילת  מועד     __,/____/__:  וע,מועד 

 .,טל /נייד: _____________: _______________,  מנהל הפרויקט  םש  סיום הביצוע: ____/___/___
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   ת ירוט עבודו_____________, פ__________ , שם הפרויקט : _________ן: _____שם המזמי 

__________  : היקף  ___הפרויקט  ע_____  בפועל  חןכספי  לצרף  )יש  המציע  מא  "ש  ווסופי  אישור  ו  א /שר 

הפ מנהל  אישור  ו/או  תחיל רוי המזמין  ,מועד   _________________  : מועד  קט(    ,__/___/___ הביצוע:  ת 

 ____________ל /נייד: _____________, ,ט: ___ מנהל הפרויקט שם הביצוע: ____/___/___  סיום 

 

 ת  עבודו וט פיר ,___________ , שם הפרויקט : _________________________: שם המזמין

, היקף כספי בפועל ע"ש המצהפרויקט : _________________ )יש  _  ו/או אישור    לצרף חןיע  סופי מאושר 

_________המז  : הפרויקט(  מנהל  אישור  ו/או  תחיל ___מין  ,מועד  הביצוע:  _____  מועד  __ת    ,__/___/_

 _____________ נייד:/ל , ,ט_________: ______ מנהל הפרויקט שם __/___  וע: ____/_צ יהבסיום 

 

 וט עבודות  ______________, פירם הפרויקט : __________________ , ששם המזמין: ____

, היקף כספי בפועויק הפר )יש  ט : __________________  ו/או אישור    יפלצרף חן סול ע"ש המציע  מאושר 

אישור/ו  יןהמזמ הפר   או  _______________מנהל   : מועד  הת  תחיל   ,מועד  __ויקט(    ,__/___/___ ביצוע: 

 _______________________, ,טל /נייד: _____:  מנהל הפרויקט שם : ____/___/___  צועסיום הבי

 

 __, פירוט עבודות  _____________הפרויקט : ______שם המזמין: _______________ , שם 

, היקף כספי בפועל ע: ______  קטויהפר ו/או אישור  רלצ )יש    המציע  "ש____________  ף חן סופי מאושר 

_________ו/  המזמין  : הפרויקט(  מנהל  אישור  ___/או  הביצוע:  תחילת  ,מועד  מועד  ________    ,__/___

 ___________, ,טל /נייד: ________ _________ : מנהל הפרויקט  םש_/___/___  סיום הביצוע: ___

 

 דות  ____________, פירוט עבו________קט : _וי מין: _______________ , שם הפרהמזשם 

, היקף כספי ב: ______הפרויקט   )יש לצרף חן____________  ו/או אישור  סופי מ   פועל ע"ש המציע  אושר 

הפר  מנהל  אישור  ו/או  ________המזמין   : ___/מו,________  _ויקט(  הביצוע:  תחילת  מועד__עד    ,__/_  

 _________________, ,טל /נייד: __________ _ : קט י פרול ההנמשם ע: ____/___/___  סיום הביצו

 

 , פירוט עבודות  ___ם הפרויקט : __________________שם המזמין: _______________ , ש

, היקף כספי  הפרויקט : _______________  )יש לצרף חן סופי מאצימ ה  בפועל ע"ש___  ור  ו/או אישר  שוע 

הפרויקהמזמי  מנהל  אישור  ו/או  ___ט(  ן   :__________/___ הביצוע:  תחילת  ,מועד  מועד  __/_______    ,

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

 

 ות  וט עבוד ירפ ____________________,: _ ט שם הפרויק __ ,____________שם המזמין: _

)יש לצרופבספי  כיקף  , ה  הפרויקט : __________________ ו/על ע"ש המציע  או אישור  ף חן סופי מאושר 

הפ מנהל  אישור  ו/או  ,מועד  המזמין   _________________  : _רויקט(  הביצוע:  מועד  תחילת    ,__/___/__

 ______: _______,טל /נייד, : _______________ יקט והפר  מנהלשם _  צוע: ____/___/__סיום הבי
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. זה אמתי ירתצה ן תוכמתי ו ה שמי, זו חתיז .4

 

 ______ _____ע :__: ______________  חתימת המצי תאריך: ____________  שם המציע

                                  
 __________________ 

 המצהיר  חתימת                     
 

שור יא
 

די  שר, במ_________ __________ הופיע בפני, עו"ד ____ _______ _ _  ם הנני מאשר בזה כי ביו

  ה/ מועצ  תה/,  זיהה __________________' _גב/, מר_______________________חוב  שבר

ת שאם את האמ  להצהיר  ה/כי עליו  ה/ולאחר שהזהרתיו  ____  ________על ידי ת.ז. שמספרה   

  מה/זו וחתם  ה / את נכונות הצהרתו  ה/אישר  ק,חוב לעונשים הקבועים    ה/ יצפו  היתה /כן יהיהלא  

 . יבפנ עליה 

        ___________________ 
  , עו"ד                       
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   זה ביחס לכל עבודה יש לצרף אישור

 י הסף(  לתנא 6.5אישור על ניסיון מוקדם )סעיף 
 21/33(   מכרז מס' 1– 2ח א'פס)נ

ל )או בדרג גבוה ו בעלי תפקיד מקבי/ א גףהל אנאגף/סגן מחתם ע"י גורם ברמת מנהל ינתן וייהאישור י •
 ור. יותר( אצל נותן האיש

 תאריך:___________           לכבוד
 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 ג.א.נ,
 

 "מראש העין בעהחברה הכלכלית ל - 21/33 יבך מכרז פומהנדון: אישור על ניסיון קבלן לצור
 
 
 __________ ____ ____________________-ב ____________________-כ   בתוקף תפקידי .1

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

 "הגוף הציבורי"( )להלן:

  ינובי' עבודות ולא באמצעות צד ג בעצמוי  רוהגוף הציב   ____________ ביצע עבור_____ 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

 

 . תיה החוזיותהקבלן בהתחייבויועמידות  תדמי  .5
 ______________________ נמוכה       אחר _    ת     ניבינו גבוהה        טובה             

 
 .כות הביצועת רצון מאימידת שביעו

 _ _ ____________________ גבוהה        טובה       בינונית       נמוכה       אחר _        
 

 ."זמידת עמידות הקבלן בלו
 ______________________כה       אחר _נמו     ית  נ גבוהה        טובה       בינו        

 
 . הביצוע שביעות רצון מהתנהלות הקבלן במהלך דתמי

 _____________ _________ _  גבוהה        טובה       בינונית       נמוכה       אחר       
 

 
 

ל נכונות המידע  חייב עמתנני ה יקת נתונים שביצעתי בפועל בוגף הציבורי ודבל מתבסס ע   אישור זה .6

 זה. המופיע במסמך 

 

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

 

 

 

 

 בברכה,        

 

 ___________________ 

 שם                   
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 "מ העין בע ראשהחברה הכלכלית ל 
   33/21מס' מכרז 

 מכרז מסגרת  –בראש העין שתית   יתוח תפ ת שלובר ביצוע עבודות שונדב
 ליון ש"ח ימ   31.445עד  

 3נספח א'
 
 

 1976-פים ציבוריים, התשל"ו ות גוב' לחוק עסקא2תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף  
 

 
 _ _ _____ך ___תארי       לכבוד 

 ע"מ ב יןהחברה הכלכלית לראש הע
 

 נ.,א.ג.
 

 1976-ל"ואות גופים ציבוריים, התשעסק וק' לחב2הוראות סע' בר קיום הצהרה בדהנדון: 
 
 

  אותו  יד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד תאגו/או ה  בזאת כי אנוהנני מצהיר   .1
הו ו/או  הורשע  לא  זה,  במכרז  המשתתף  מייצג,  פי    משתי   ביותרעו  רשאני  על  עבירות 

 שרות ההתקד  במוע   ו/או כי   1976  -תשל"ו  ם, ה רייות גופים ציבולחוק עסקא'  ב 2סעיף  
 רשעה האחרונה. חלפה שנה אחת לפחות ממועד הה

 

התאגיד והנני    מנהל  אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או כי  הנני מצהיר בזאת   .2
 מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 

 

צהרה זו הינו  אמור בהנים ומלאים וה הינם נכו  יללעבזאת כי הפרטים שמסרתי    רהימצ  אני .3
 אמת.

 
 _____ שם המשתתף _____ ____ יר _________התצהן  ותנ םש

 מספר ת.ז./ח.פ. _________ ___ __________   דת זהותמס. תעו
 ________חתימת המשתתף  _______ ר ___חתימת נותן התצהי

 
 אישור עו"ד

 

 "המשתתף"(.  –)להלן  . _______.פח/הדין של ________ ת.ז. ךרש כעומשמי אנ .1

2. __ כי  בזאת  מאשר  ו/אות.ז  __ _____ הנני  השליטה  בעל  הינו   ________ המניות    .  בעל 
ה זו בשם הצהר   המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן  גיד יקרי ו/או מנהל התאהע

 התאגיד __________ ח.פ. _______. 

הצהיר  תיו כי עליו לר שהזהר_______ לאח_   __________ נושא ת.ז.כי    בזאת  רמאש  הנני .3
יה וכי  האמת  צפ י את  אם  לעו  וי ה  בחוק,  הקבועים  כןנשים  יעשה  את  לא  אישר  נות  נכו , 

 עליה. תם ההצהרה הנ"ל וח 

 
 
 

 _________________ 
 וה"ד חתימה + חותמת ע 
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

   21/33מס' מכרז 
 מסגרת מכרז  –ן אש העיבר    ח תשתיתשל פיתועבודות שונות  צועיבבדבר 

 "ח שן מיליו  31.445עד 

 
 4-א' מךמס

 

 פלילי   נין העדר רישוםתצהיר המציע לע
 ו תאגיד( ע הינאי משרה במציע ובעלי שליטה במציע, כאשר המציכ"ל, נוש ל ידי המנלא ע)ימו

  את  יר להצה  יל ע  כי   שהוזהרתי   לאחר   ____,_____.  ז.ת  ת/בעל______________,    מ "הח  אני
,  בכתב  בזה  ה /מצהיר,  כן  שהאע  אל  םא   בחוק  הקבועים   לעונשים   ה/ צפוי  אהיה  וכי   האמת

 : כדלקמן
 
 בשם  זה   הירתצ  על  ום לחת  כת/מוסמך  הנני *  /המציע  הנני .1

שלכם   המציע______________    /צ.ח./ פ.ח_________________________   במכרז 
פיתוחנושודות  עבוע  ביצ  33/21מס'   של  ברא  ות  מסמכר  –העין    שתשתית    עדגרת  ז 

(.יותרמה את  מחק* ) "(יע צהמ: "להלן) ש"ח מיליון  31.445
  לא כתב אישום לבית המשפט ולא הוגש נגדי צהיר כי במקרה של מציע שהוא יחיד: הנני מ .2

  בירות )ע  297  –  290עבירה פלילית לפי סעיפים  שאה פיסקלי או  ה שנובגין עבירהורשעתי  
  393  -383סעיפים  פי  העונשין"(, או לק  הלן: "חו)ל  1977  –ז  ונשין, התשל"וחד( לחוק העש
מרמה,   בירותונשין )עלחוק הע  438  –  414  )עבירות גניבה(, או לפי סעיפיםין  שק העונחול

ג שהוא, ו/או הוצא כנגדו צו למניעת הטרדה  כל סוסחיטה ועושק( ו/או בגין פגיעה בנפש מ
שקדמו למועד    השנים  7-ב  זאת  , וכל2001  -, התשס"בדה מאיימתהטר  קפי חועל  ת  מאיימ

סום המכרז. פר
יע וכי  י של המצני משמש כמנהל הכללאגיד: הנני מצהיר כי א ע שהינו תיצ משל    הבמקר .3

נא בתאגיד, ני,  ובעל/י השליטה  בתאגיד  כ  גשהו   לא  ושאי המשרה  לבית  נגדנו  אישום  תב 
  –  290לפי סעיפים    ירה פלילית בע קלי או  ספי  ה אשנוש  עבירהבגין    לא הורשענו המשפט ו

ל   297 שוחד(  הת)עבירות  העונשין,  העונ)להלן  1977  –"ז  ל שחוק  "חוק  לפי  :  או  שין"(, 
נשין  לחוק העו   438  –  414ת גניבה(, או לפי סעיפים  עבירועונשין )לחוק ה   393  -383סעיפים  

צא כנגדו צו  , ו/או הושהוא  ל סוגפש מכ ה ועושק( ו/או בגין פגיעה בנ)עבירות מרמה, סחיט
מאהטרדלמניעת   ע ה  הטרדה  יימת  חוק  פי  התשס"ב מל  ב,  2001  -איימת,  זאת    7-וכל 

  .השנים שקדמו למועד פרסום המכרז
תה יר את פרטי למשטרת ישראל לצורך קבלת התייחסורשאים להעבכם  הנ  לי כיידוע   .4

. כךמלצתה בנוגע לבחינת המציעים למכרז ואני מסכים ל וה
  אמת. דלעיל  הירין תצי, ותוכ מי, זו חתימתכי זהו ש היר צמהנני  .5


 
 
 

____ _____________ 
 יר חתימת המצה        

 
 אישור

 
 

מאש עו"ד,   ________ הח"מ  ב אני  כי  ____ ר/ת  ה יום   ___  __________ בכתובת  בפני  ופיע/ה 
 _____ ת.ז.    _____מר/גב'  עפ"י  שזיהיתיו/ה   ו/או  אישית  לי  ולאחר    ________ __המוכר/ת 

  אם לא ק  בחו  םלעונשים הקבועי היה/תהיה צפוי/ה ת כי יהאמ ר אתה להצהיו/ה כי עליו/ שהזהרתי 
 י. ליה בפני וחתם/ה עעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל ת /שהיע
 
_ ________________     __________________ 

 עו"ד       ריך תא 
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    נספח ביטוחי   5 -מסמך א
   האישורת הנפק תאריך מהבהקביטוח עבודות קבלניות /  - וחיםום ביטאישור קי

בה.   המפורטלמידע   , בהתאםףבתוק פוליסת ביטוחבוטח ישנה  שלמ כךל תאכמישור ביטוח זה מהווה אס א
במקרה של סתירה בין  זאת, יגיה. יחד עם י הפוליסה וחר המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנא

ח למעט  יטו אמור בפוליסת הב יגבר ה ת הביטוח ליסבין התנאים הקבועים בפול הזשור ים באיהתנאים שמפורט 
 זה מיטיב עם מבקש האישור.  ורבאישי נאת  ובבמקרה ש

 :  אישורמבקש ה
הכלכלית לראש העין  החברה

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

 המבוטח 
........................  

רה"  בחן "ה)להל
ו/או  או "הקבלן"(  

 מין המז

ס  מען הנכ
ח /  המבוט

ע  כתובת ביצו 
 העבודות* 

 * רושאיה שקמעמד מב
 

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
 

 לן הקב /היזם
 מען:   , ראש העין 11/1העבודה מען: 

 כיסויים
 פרקי הפוליסה 

ת  י גבולוה לפ חלוק
ת או סכומי  אחריו

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

  סחנו
  רת ומהדו

 פוליסה 

  ךיתאר
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

/   חריותאה  גבול
  שווי /  ביטוח וםסכ

 העבודה 

  קףובת נוספים כיסויים
 חריגים  טוליבו

יש לציין קוד כיסוי  
 מטבע  םסכו ד'  אם לנספחבהת

"כל הסיכונים"  
 עבודות קבלניות 

לוא  לפי מ     
ווי  ש
 וזה  הח

 ויתור תחלוף,      309 
   נזק צמה, 312

 ע, טב 313
 גניבה,  314

 רעש,   316
 ,   מבוטח המבקש 318

   מוטב קשמב ה 324
 "ראשוניות", 328

 

  ול כל     ופריצה  ה גניב
  כלול       עובדים  עליו רכוש

  כלול      וך סמ רכוש
  כלול      בהעברה  רכוש
  כלול      הריסות  פינוי

 ; ולענין צד ג' צמה, גם:כנ"ל  כלול       צמ"ה  
 ת,  ולבאח' צ 302

 י, נלקב 307
 מל"ל,  315

  גין נוסף במבוטח  321
 קש, מבה

 המבקש צד ',  322
 ,גהמבקש צד  רכוש 329

 אח' צולבת,   302  8,000,000     ג' דצ
 ,  ב שיפויהרח 304

 יריה,   305
 קבלני,   307

ויתור תחלוף למבקש,      309
   נזק צמה,  312

  מל"ל, 315
 וטח,   המבקש מב 318
ן  בגיטח נוסף מבו  321

 בקש כצד ג,המ 322קש, מבה
 יות", "ראשונ 328

 ג, ש המבקש צד כור 329
 "רשלנות רבתי" 

 , 328 ,319 ,309  20,000,000     ם בידיעאחריות מ
 ר ות המוצבח

ת  משולב אחריו
 מקצועית 

כנ"ל לצד ג' בשינויים    8,000,000    
 ן מתבקשים, וכ ה

 ח',  12גילוי  332
 "רשלנות רבתי" 

ת קוד  ציין אאישור, יש לה קשלמבמבוטח  בין ה  רטים בהסכםתים המפוורבכפוף, לשים )ותיהשיר  פירוט
 (*:ג'נספח ורטת במפ מה הית מתוך הרש השירו

 וח תשתיות פיתל: טוח כולשוא הבינ, 069, 067, 009
 
 

  יום 60אלא  ייכנס לתוקף לאביטוח,   פוליסת  שלביטול  וא ור קש האישלרעת מב שינוי ביטול/שינוי הפוליסה: 
 טול. ביה  או השינויבדבר  האישור למבקש הודעה  חמשלו לאחר

 
 המבטח: חתימת האישור 
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 ן בע"מ ש העיראית ל ל החברה הכלכ
   33/21מס' מכרז 

 מכרז מסגרת  –פיתוח תשתית  בראש העין  עבודות שונות של ועביצבדבר 
 "ח מיליון ש   31.445עד  

 

 6-מסמך א' 
 

 וקתצהיר בדבר היעדר צו פיר
 

הח" _____אני  ת_ ___מ  בעל/ת   ,________ שה   __,____.ז.  כלאחר  להצי  וזהרתי  את  עלי  היר 
צפ  אהיה  וכי  כן,הקבועונשים  לעי/ה  והאמת  אעשה  לא  אם  בחוק  בכתב,  /הירמצ  ים  בזה  ה 

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

ח.פ./___________ __  ____________ _____ ז רכבמהמציע  _________ ___ ח.צ/ 
שביצ   בדבר     ___   מס'שלכם   עבודות  פיתוע  של  תשתונות  העין  וח  בראש  מכרז   –ית  

 * מחק את המיותר(. ( )"המציע: ")להלן מיליון ש"ח  31.445 דערת גמס
או צו כינוס  /פרוק זמני ווק ו/או צו  הנני מצהיר כי לא הוצא נגד המציע במכרז זה צו פיר .2

ו זמני  כפוהוכר  לא  כי  או /נכסים  רג ז  צפו  לשט  אינו  ידי יוכי  למיטב  צ,  לקבל  ווים  עתי, 
ר. כאמו

  צהירי דלעיל אמת.תוכן תו  מתי,יהנני מצהיר כי זהו שמי, זו חת .3


 
__________ _______ 

 ימת המצהיר חת         
 

 אישור
 
 

מאש עו"ד,   ________ הח"מ  ביוםאני  כי  הו  ר/ת  __________   פיע/ה_______  בכתובת    בפני 
___גב/מר המ '  אישיתכ ו_______  לי  שזיהית  ר/ת  עפ"י  ו/או  ____יו/ה   ולא_____ ת.ז.  חר  _ 

לא   הקבועים בחוק אםים ונש יה/תהיה צפוי/ה לע האמת כי יהיר את צהה לה/ שהזהרתיו/ה כי עליו
 בפניי.  וחתם/ה עליהיעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל 

 
 _________________    ____________ ______ 

 עו"ד       תאריך  
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 העין בע"מ לית לראש  החברה הכלכ ל"חכ
   33/21 מכרז מס'

 מכרז מסגרת  –העין ש בודות שונות של פיתוח תשתית  בראע  יצועבבדבר 
 מיליון ש"ח   31.445 עד

 
 1976 –ציבוריים, התשל"ו פים ק עסקאות גותצהיר לפי חו - 7 –א'  מסמך
 יבורף ציתנאי לעסקה עם גו –וגבלות מלאנשים עם ייצוג הולם  – 1ב2סעיף 

 2016 –( תשע"ו 11ון יק)ת
 

האמת וכי   וזהרתי כי עלי לומר את שה _____________ לאחר ז. מס'ושא ת. נ ___,_אני הח"מ ________
 כדלקמן: צהיר/ה בזה אעשה כן, מ  אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 יר בשם המציע. להצה וסמךמ( ו"המציע"___ )להלן: __הנני נציג ________
 המתאימה(   תשבצבמ X מן)ס

   סעיף זכו  91הוראות  שוויון  לילחוק  עםאנות  התשנ"ח  מוגב  שים  שוויון  ן:  להל)  1998  –לות,  "חוק 

 לא חלות על המציע; (  "זכויות

  ל המציע והוא מקיים אותן. ת ע חלוזכויות  לחוק שוויון 9הוראות סעיף 

 
 לן: המה למתאיבצת המשב  Xדרש גם לסמן ותר הוא ניעובדים או  100מעסיק  יעככל שהמצ

   לשם בחינת ים  חברתיה הרווחה והשירותים ה העבוד  רדל מששהמציע מתחייב לפנות למנהל הכללי

 קשר ליישומן.הנחיות ב לשם קבלת –  לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 9יו לפי סעיף יישום חובות

 ו יבותהתחי בהתאם ל,  רותים החברתייםוהשיווחה  רדה הד העבוכללי של משרה  המציע פנה למנהל 

ות שנעשתה  קשרתגופים ציבוריים, במסגרת ה סקאות  ע  לחוק   ()ב(2)א()   1ב2לפי הוראות פסקת משנה  

וט בעבר  העמו  את  )מחק  ההנחיות  לביצוע  הנחיות/ופועל  קיבל   ליישרם  חובותיו  מיותר(  לפי  ום 

 ת. יוכולחוק שוויון ז 9סעיף 

 
תצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה  תק מ מציע העה במכרז, יעביר ההמציע יזכ שכל יר כי כאני מצה

 ההתקשרות.  ועדימים ממ 30החברתיים, בתוך רותים שיה והחהרוו
 
 
 

 אישור 
____, במקום _________ פיע/ה בפני,________ הו__________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ ני הח"מא

____ המוכר/ת לי אישית  ________ס' ____ה באמצעות ת.ז. מתה עצמו// ה_____ שזיה_________  ב'מר/ג
אם לא ת/יעשה כן,   לעונשים הקבועים בחוק  י/הלהצהיר אמת וכי ת/יהיה צפו ליו/הע ה כי/י שהזהרתיוואחר

 חתם/ה בפני על תצהירו/ה לעיל.
 

 ________________ חתימה וחותמת עוה"ד:   ______ _________שם מלא: _
 
 
 
 

       __________________ 
 חתימת המציע               

 
זכויות לאנשים  לח  9יף  הוראות סע  1 מעסיק המעסיק    -"מעסיק":  ירהמגד  1998  –גבלות, התשנ"ח  עם מווק שוויון 

ירות המדינה )מינויים(,  א לחוק ש15סעיף  ת  מך שלו שהוראו עובדים, למעט משרד הממשלתי או יחידת ס   25-יותר מ
 , חלות עליהם; 1959 –התשי"ט 
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 חוזה  –ך ג' סממ
 33/21מכרז מס' 

 אש העין  שתית  ברעבודות שונות של פיתוח תוע ציב
 מיליון ש"ח    31.445עד מכרז מסגרת 

 
 בין
 

 בע"מ  העין הכלכלית לראש החברה  
 
 לבין
 
 
 1חלק 

זה וכן וימת הח מעמד חתייחתם ב :זה וחרד מהנפ תיבלוה חלק הומ – זה החוריכוז נתוני דף 
 בעקבות זכייה בפנייה.   בנפרד לכל עבודהס יחב

 
מעט התמורה, אשר  ל מסגרת העבודותבבודה גבי כל עיפה כוחם להמופיעים בדף, ם ניהנתו

 .ובהתאם להוראות המכרז ותנאי ,ייהפנב בלן שזכתה בש"ח על פי הצעת הק סכוםתיקבע כ
 

בחוזה  ף  סעי
י  נאבת)

 מכרז( ה

  

 ________________________________ _ 
 

 מקום הפרויקט : 

ס  סיווג הקבלן בפנק   . לפחות   4-'ג בסיווג 200בענף ראשי   
 :םהקבלני

 
65 
 

     
לכלל   יםאחידה באחוז  הנחהכ תחושב

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

 
 סכום החוזה:  התמורה או

66 
 

 :המדד  - סוג ההצמדה אין

 : יודס יד ההמד 15.01.22 בשפורסם  12/21  חודששל  המדד  66
 דמי בדיקות:  מבוטל 

 מועד ההתחלה: ____________________  47
 

17 _________________ ________________ 
 

 ביצוע:  משך

 מועד סיום:  _ ______ __________ 
 

 בביטוח: לןקבתתפות שה  28

 : לקיום ההסכםבות רע ₪ 100,000 9
 

בלן,  יה של הקוכה בפני הז  צעתוכום הסמ 10% 9
 מ. "מע וספתבת

 ביצוע ת בוער
 

בגין ביצוע  המאושר החשבון הסופי מסכום  5% 57
 ע"מ , בתוספת מהעבודה

 : לגבי כל עבודה  דקת בערבו
 

  . יום  30יום איחור  עד  מן התמורה לכל    0.1%  51
ילכ     0.2% נוסףל  לטב  ום  בנוסף  לת  וזאת 

 .הקנסות

 ים איחור בגין  פיצוי

ות  נבוחש לוםשת איתנ כמפורט בחוזה יום 60 + ףשוט 70
 :לקייםח

 ניהול מתמשך  אין  
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 ותנאי החוזה חוזה  - 2חלק  

 מפתח עניינים 
 

  תוני החוזה כוז נדף רי 
  …זה חו 

 
 תנאי החוזה  

 
 כללי  –פרק א'  

 
 

 .1 נות ת ושוהגדרו 

 .2 בודה ויומן ע ל  המפקחתפקידיו וסמכויותיו ש 

 .3 אים  אות מילו כים והורמסמ בין ירות תס 

 .4 ………..……………………………………………..תוינ תכ תפקסא 

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

מסור  זכות החברה ל 
 ……………………………………………עבודות

6. 

 .7 ..……………………………………………ים אחרים  תאום עם קבלנ 

 .8 ...……………………………… המפקחביעות רצון ביצוע הפרויקט לש 

ום  לקיערבות  
 .…………………………………………………םסכהה

9. 

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

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

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

 .13 .………………………………………………… משנה בלנירשימת ק 

 .14 ……………………………………………………………אחריות  

 .15 ………………………………………… חיבותיו קבלן והת הצהרות ה  

 וביצוע הכנה לביצוע –פרק ב'  
 

 

 .16 ………………………………………הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות 

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

 .18 …………ומבנה שירותים שילוט משרד עבור המנהל ן וימו שמל, ס מים, ח 

 ביטוחזיקין ונ החהשג –ג' ק פר 
 

 

 .19 ..……………………………………………… הקבלן םמטע השגחה 

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

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

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

  בודהעבחות שא בטיל ובפרט בנווסמכת בכל רשות מ הדין עלקיום דרישות  
………………………………………………….. 

23. 

 .24 …………………………………………………………בציבור הע יפג 

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

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

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

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

 .29 ………………………………………………… ידי המפקחפיקוח על   
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 התחייבות כלליות  –פרק ד' 
 

 

 .30  …………………...………… אגרה , קבלת רשיונות ותשלוםמתן הודעות 

 
 

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

 
 

 .32 ……………………………………………………………… עתיקות 

 
 

 .33 …………………….……………………םמתקני  לדרך אוקים תיקון נז

 
 

 .34 ………………….……………………………  הנועות לת ע רת הפמניע

 
 

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

 
 

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

  עובדים –פרק ה' 

 
 

 .37 ………………………………………… על ידי הקבלן ח אדםאספקת כו 

 
 

 .38 ………………………………………………… בודהתנאי עכוח אדם ו 

 
 

 .39 …………………………………..……………………ם אד כוחסי  קפנ

 
 

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

   

  חומרים ומלאכהציוד  –פרק ו' 

 
 

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

 
 

 .42  .………………..………………………קותוהעבודה ובדי טיב החומרים  

 
 

 .43 …………………..………………………ויקטבמקום פר וציוד   חומרים

 
 

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

 
 

 .45 ……….…………………… עדו להיות מכוסיםנוש רוייקטבדיקת חלקי פ

 
 

 .46 …………….…………………… סולהפסולים ומלאכה פ סילוק חומרים

  יקטמהלך ביצוע הפרוי  –פרק ז' 

 
 

 .47 …………………………………שלמתועד הומו  קטיוירפוע הביצלת התח

 
 

 .48 …………….……………………מדת מקום הפרוייקט לרשות הקבלן עה

 
 

 .49 ………………..…………………רוייקט השלמת הפ ארכה או קיצור ל 

 
 

 .50 …………………………………...……………… עבודותקצב ביצוע ה 

 
 

 .51 …………..……………… מראש על איחורים  מוסכמים וקבועים פיצויים

 
 

 .52 ………………………………………...……………… סקת עבודהפה

 
 

 .53 ………………………..…………… ת מים ו/או חשמלהפסקות באספק

 
 

 .54 ………………….………………ום ושטפונות ם, מי תה הגנה בפני גשמי

 
 

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

  תיקוניםהשלמה, בדק ו –פרק ח' 

 
 

 .56 …………………………….…………………וייקטלמה לפרת הש תעוד

 
 

 .57 ..…………………………..…………………ות ריואחבדק   תוערב בדק,
  

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

 
 

 תיהם פגמים וחקירת סיבו
 

59. 

 
 

 .60 …………………)ב( 52-ב( ו)57, 59ם  הקבלן לפי סעיפי אי מילוי התחייבות

  ותתחתוספות והפשינויים,  –ט' ק פר
 
 

 .61 ……………………………………………………………ייםו נשי
 
 

 .62 …………………………………..……………………יים שינות רכעה

 
 

 .63 ………………………….………………………תשלומי עבודה יומית 
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  תומדיד –פרק י' 

 
 

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

  תשלומים  – פרק יא'

 
 

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

 
 

ויות  ר קיהתי
…………………………………………………………… 

66. 

 
 

 .67 …………………………………………………………יחידות רי  יחמ

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

 
 

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

 .70 ………………………………………………………ם נות חלקייבוחש
 
 

 .71 ………………………………………...………………רה והתמ  סילוק
 
 

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

 .73 ……………………..…………ודה ך העב ערם וב ירי החומריות במח ודתנ

   

  המשכת ביצועו זה או אי סיום החו –פרק יב' 

 
 

 .74 ………………………………………וייקטמקום הפרהקבלן מ  סילוק יד

 
 

 .75 .……………………………דדיםהצדי ית על ו זכויאי שימוש ב ש או שימו

 
 

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

 
 

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

 
 

 .78 .………………………………………………………………רשיונות

  נספחים

א'    והצעת  נת  –נספח  המכרז  למכרזאי  כי  סממלא'    )מסמך  הקבלן 
 .ז(המכר

 

ב'    נספכ   על  ,נייהפה     1–נספח  לפנייה  חיהל  הקבלן  בכל    והצעת  )יצורף 
 זכייה בפנייה( 

 

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

ג'  בנימפרט  ה  -נספח  לעבודות  הועדהכללי  של  הבינמשה   רדית  ה 
ה                  לרבמהדורתו  כלמעודכנת,   ט   במפר   זכריםהנם  ינהתק  בות 

ביןליהכל                  שלא    ,  ובין  להם  מצורפים  אך    –שהם  מצורף   אינו 
 סמך ד' למסמכי המכרז(. בלתי נפרד מחוזה זה )מוה חלק  מהו                 

 

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

  …………………… ויותכתב כמ  –' הספח  נ 

    תוי נהתוכמערכת  –' וספח  נ 

 ……...……………………………………… בותנוסח ער -' זח פסנ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כתב קבלה ושחרור.  -ספח ז' נ 1.1
 

 יום. תעודת ס  -ספח ח' נ 1.2
 

 תעודת השלמה.   -ח י' פסנ 1.3
 

 אישור עריכת ביטוחי קבלן.  -ספח יא' נ 1.4
 

 

 
 
 
 

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

 ם. תעודת סיו -ח ח' פסנ 1.8
 

 תעודת השלמה.   -ספח י' נ 1.9
 

 קבלן.   אישור עריכת ביטוחי -ספח יא' נ 1.10
 

 עבודות בחום.  טופס היתר ביצוע  -ספח יב' נ 1.11
 

 ביבה. הס תאיכו יות  נח ה  –פח יג' סנ 1.12
 

יד'   1.13 ניתורמצ  )אינו   עקרק   דו"ח  –נספח  לעיי ף  במשרדי  ן  בו  ן 
 המנהל(. 

 

 

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

 . תעודת השלמה  -ספח י' נ 1.14
 

 אישור עריכת ביטוחי קבלן.  -ספח יא' נ 1.15
 

 ר ביצוע עבודות בחום. הית  טופס -ב' ספח ינ 1.16
 

 ביבה. כות הסות איהנחי  –נספח יג'  1.17
 
 

 

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

 

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

 
 

איכות  ה  -  יב'   נספח  )אנחיות  לדרישות  הסביבה  בהתאם  מצורפות.  ינן 
 …………………………………………………………העירייה( 

 
 

    (רקע )אינו מצורףדו"ח ק -נספח יג'  
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   21/33 'סמ חוזה
 

 ________  שנת  _____לחודש   ___ _ום __י__ ב שנערך ונחתם ב _____
 

 :בין
 

 בע"מ  הכלכלית לראש העיןהחברה   - ל"חכ
 יןראש הע  11/1העבודה  מרח' 
 (ברה" או "המזמין""הח -)להלן

 מצד אחד 
 :לבין

 
 _____________ ________ 

 ("הקבלן" -להלן)

 מצד שני         
 
, כפי  אש העיןרב  תתיח תשופית  שונות שלשל עבודות    ןביצוע בעונינת  ה מ והחבר  איל  וה

:  )להלןת החכ"ל  ואו ביזמ  ראש העיןעל ידי עיריית  מידי פעם בפעם  שיוטלו עליה  
   ( ;ו/או החכ"ל ודות"העבכלל "ו העירייה""

 
הצ והואיל   הזמינה    33/21  'מסרז  מכת  צעובאמ   העבודותכלל    יצועלב  עותוהחברה 

 ;( "זרהמכ" -לן ה ל)מה שפרס
 

 ; למכרז הצעה הקבלן הגיש ו והואיל 
 
 ;  ("הצעת הקבלן"  –)להלן  נבחרה בין ההצעות הזוכותהצעתו של הקבלן  ו ואיל הו
 

ל  ו כי אין בזכייה במכרז כדי להבטיח לו ביצוע בפועידוע ליר בזה כי  ן מצהוהקבל   והואיל 
ה  בואת הח ים וכזור הלהיכלל במאג  אם את הזכותת, כי  העבודוכלל  מאיזה  ל  ש

זה,   עדבתנאי המכרז  מעהשמכ,  נייהפבכל  להשתתף, מכוח מעמד  פנייה    , למעט 
שתבוצע    ,ל דעתווהנתונות לשיקו   צעה להגיש ה  בשנה בה לא מחוייב הקבלןאחת  
לביצוע    הצעה  יעלהצ ומכוחו אל כל הזוכים    החוזה  החברה במהלך תקופת    על ידי

מסויימו עבו פיתוח  "דות  )להלן:  "הפניי  " היניהפת  הענייןתואו  לפי   ,"  
 לפי צרכי העירייה;  (,"יקטפרוהאו  העבודות"ו"

 
  , הכל ות לפניותך מתחייב להגיש הצע מעוניין לבצע את העבודות ולשם כוהקבלן    והואיל  

 "(;ההצעה לפנייה תנאי המכרז )להלן: " על פי 
 

ובמי   מצהירן  קבל וה  והואיל  אם  וההצעהכי  את    כהכזותיבחר    נייהפלשהגיש    דה  יבצע 
 ולהנחיות החברה;   נייההפ  יא , לתנןלדלה בהתאם לתנאי חוזה זה ותוד בעה

 
קבלן רשום לפי חוק    והמכרז לרבות היות  הוא עונה לכל תנאי והקבלן מצהיר כי    והואיל 

פיו  תקנווהת  1969שום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  רי בענף    –  על 
ודות בהיקף העבודות  בע  ים לביצוע תא המ  .(לפחות    4-'גובסיווג    200שי  אר)

הקבועים    אוה  יוכזה,    חוזהנשוא   התנאים  אחר  גופים  ממלא  עסקאות  בחוק 
ניהול )אכיפת  חו,  חשבונות  ציבוריים  מס תשלום  ו  בות  מינימום  העסקת  ושכר 

   ;1976 –( תשל"ו עובדים זרים כדין
 

מצהיר          והואיל הי  והקבלן  לו  יש  המ  כולת,כי  האמצעייעי קצוהכישורים    הכספיים  םם, 
 ט, הכל בהתאם לתנאי חוזה זה;     פרויקע ה וצ יבומן לי ם המוהטכניים וכח האד
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 לקמן: ותנה בין הצדדים כדלפיכך הוסכם, הוצהר וה
  
 בפועל: אליו פוצור, גם אם לא ותנאיו  יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה  המסמכים דלהלן  .2
 

 ב' למסמכי המכרז(   –א' ו   ז )מסמכיםרמכן לקבל ז והצעת התנאי המכר–ח א' ספנ  2.1

 .)אשר יצורפו אם ובמידה והקבלן יזכה בפנייה( הפנייה וההצעה לפנייה   - 1 ב' חנספ  2.2
  

   .דה במסגרתוהחוזה וכל עבוז נתוני דף ריכו –2נספח ב'  2.3
 

נת, דורתו המעודכ ת במהמשרדיה הבינהועד  של יה  הכללי לעבודות בנ המפרט    -נספח ג'   2.4
וב ל פים  ללי, בין שהם מצורבמפרט הכ  ם הנזכרים יקנהת  לרבות כל   ן יהם 

אינו מצורף אך מהווה חלק  בלתי נפרד    -המכונה "הספר הכחול"    –לא  ש
 ה זה . מחוז

 

 המפרט הטכני המיוחד.  - ד' ספח נ 2.5
 

כמויות  –'  הספח  נ 2.6 כתב  כתב  יתווסף  עבודה  כל  רלויכמ  )לגבי  ע והוא    וונטיות  ל יחול 
 .(ודה ביצוע העב

 

והן יחולו על   טיותוונרל  תוכניותספו  )לגבי כל עבודה יתוו   יותנכ מערכת התו  –  'ו   ספחנ 2.7
 (ביצוע העבודה

 
 .     סכםלקיום הה נוסח ערבות   - 1' זספח נ 2.8
 .  ועסח ערבות הביצ נו  - 2ספח ז' נ 2.9

 
 כתב קבלה ושחרור.  -' חפח  סנ 2.10

 
 . מהלהש תעודת  -' ט ספח נ 2.11

 
 . סיוםתעודת    -ספח י' נ 2.12

 
 . ןלחי קביטוב  תעריכאישור   -ספח יא' נ 2.13

 
 וצר. ת מובחביטוח    קיוםעל   אישור  – 1נספח יא' 2.14

 
 .  עירייה()אינן מצורפות. בהתאם לדרישות ה הנחיות איכות הסביבה –נספח יב'  2.15

 
 .  צורף בשלמות. ניתן לעיין בו במשרדי המנהל()אינו מ דו"ח קרקע –' נספח יג 2.16

 

בורמת .3 עבוע  יצות  מ כל  המכרז העבודות  דה  הקבל   נשוא  ידי  להוהתב   ןעל  האראם  חוזה  ות 

ה  תמורמתחייבת החברה לשלם לו  ד הדרושים לביצועוציווה אדםוח  כ , יםכל החומר אספקת ו

הק  בסך של  הזוכה  אחר    ה צמוד  ,  לפנייהבלן  הצעתו  סכום  כל  או  מן  למדד  במישרין  כנובע 

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

  רה יתווסף מע"מ כחוק.מולת .4
 

 נאי החוזה לביצוע. בת םורטימפזה והחתר תנאי י .5
 
 

 הצדדים כדלהלן :  כתובות  יו יה  זה וזהחך ורלצ .6
 

 . ש העיןרא 11/1העבודה רח' כתובת החברה :      
 
 ___. ____________ _________________ _____כתובת הקבלן :      
 

 ____________;______________________ ______: ___ דוא"ל
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 החתום: ל ע ו הצדדיםלראיה בא
 
       _______________       __________ _ __ __ 

 החברה         הקבלן  
 

 במקרה והקבלן הינו תאגיד: 

מאשר בזה כי    __, כעוה"ד של הקבלן_____ ______ מ.ר. ____אני הח"מ, עו"ד _  -עו"ד    אישור

למ הבהתאם  והמעודכנים  התת  גדו התאסמכי  רשאי  ל שקפים  הקבלן  על  ו,  עלחתם  זה  ל  חוזה  

_________ ת.ז.  הקבלן באמצעות ____   ידי  ל ע  כדין   ם נחת  "(,  וכי החוזה החוזה לן: "הלנספחיו ) 

 __________ ו   ____________________ ת.ז.  בשמו  ___  לחתום  המורשים  חתימתם    _  וכי 

 .בלןהק  יבת אתכאמור בתוספת חותמת החברה מחי 

 

                                                               _________________________ ___ 

 , עו"ד                                             
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   3חלק 
 החוזה  י נאת

 כללי  –פרק א' 
 
 
 הגדרות ושונות .1
 

שה כפי  בחוזה,  להלן)א(  מוגדר  למוא  תהיה  הנקוונחים  ,  המשמעות  בצידם הבאים  בה  
 עניין( :  ו של פו מעת מגמשת  תכוונה אחראם )פרט 

 
    לרבות נציגיה ומורשיה הכלכלית לראש העיןה ברחה  - ל"כח או  "החברה"
 מטעמה. סמך לפעול וכל מי שמו ,המוסמכים     המזמין""

  
 . העין ראשעיריית   " העיריה"
 
ה ש  מי " המנהל" מנהל  מטנקבע  החבפרויקט  אדם  רה  עם  כל  לרבות 

לצורך  ידו  קפל את ת המנהו למלא במקום  ורשה בכתב על ידהמ
כל   ו/או  מעת    מי  או  מנומחלק  החוזה  החברה  ידי  על  שייקבע 

 .  לעת 
 
הקבלן,   "  הקבלן" של  נציגיו  המוסמרש יושלוחיו,  לרבות  ומורשיו  כים   יו 

בביצוע    ילו או מטעמו,נה הפועל בשמו, בשבשלרבות כל קבלן מ
 או כל חלק מהן.   עבודותה

  
שנ " המפקח" מזמןמתמי  בכתב  ע"י  לזמ  נה  החבנהל  מהן  על  או  לפקח  רה 

 חלק ממנו.  כל  ו א רויקטפוע ה ביצ
 
 המתכנן" או"
"י המנהל או החברה  פירושו: האדם ו/או משרד התכנון שמונו ע  "המהנדס" 

 לצורך תכנון הפרויקט.  
 
מחשבמהנדס,   "  היועץ" וכמ  יועץ,  מקכל  ויות  הנבעל  וטכנולוגצוע  י  דסי 

,  ות או איזה מהןד ום העבר עשקי החברה ביד   על   אחר שיועסק 
 . פרט לקבלן

 
  "רויקטפה"

ובפנייה    שימסרו לקבלן לביצוע    העבודות    או "העבודות" זכייתו במכרז  מכוח 
   .וזהלח  תאםבה

 
 דיקתן. ת, לרבות השלמתן ובביצוע העבודו " עבודותביצוע ה"
  
החוז:    ושו פיר  "  זההחו" לביצוע  טופס  כל  הפרויקט,  ה  ו,   נספחי   על 

 . הזמהחושיהוו חלק בלתי נפרד וזה חה בטופס סכם שהו
 
מעליהם,  " פרויקטה וםקמ" או  מתחתם  דרכם,  בהם,  אשר  המקרקעין   :   פירושו 

העבודות מקריבוצעו  כל  לרבות  לרשותו    קעין,  שיעמדו  אחרים 
 זה.  של הקבלן לצורך החו

 
כל  פירוש  "בויותהערמי  סכו"  : שנקבע  ו  ו/סכום  זה  ה בחוזה  ש  נקובאו  ל  בהצעתו 

אחו  םא  לן,בקה קביעת  ע"י  ואם  מסבמפורש  ך  רוצליים,  וז 
 מקצתן, ע"י הקבלן.  בטחת קיום הוראות החוזה, כולן או ה

 
ה  התמורה""  : הנקובפירושו  ל  סכום  כ  פנייהבהצעה  לרבות  ל  כתמורה, 

לס שתתווסף  בהת תוספת  הנקוב  החוזלהוראו  אםכום  ה,  ת 
אות  להורתאם  הנקוב בה  חת מהסכוםה שתופל הפחתולהוציא כ

 . הזוהח
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:    "תכניות" -יות המאושרות עלת שהינן התוכנ יבו יח מת הניוכ התו  פירושו 
והנושאו "לביצוע"  בחותמת  מטעמו  ומי  המנהל  חתימה  ידי  ת 

על    –  מאוחר יותר מחייבותוכניות הנושאות תאריך  ותאריך. הת
אלה המריך  תאהנושאות    פני  באם  יותר.  מ מוקדם  או  י  נהל 

מסר  מטעמו כתוכ  לקבלן  לא  התוכניות    יהיו  –ור  מ אניות 
לרבות כל    –במפרט הטכני המיוחד  ות  ט רופלה המא בות  המחיי

    שינוי מאושר ע"י המנהל לאיזה מאותן תוכניות.
 

 
לעבודות   "המפרט הכללי " הכללי  הועד  יהבני   המפרט  הביןבהוצאת    תמשרדי-ה 

בימשרד    בהשתתפות אגף  הבונכסנוי  הביטחון  משרד  ינוי  ים, 
אגף  נדסהה ותכנון  ף  אגן/והשיכו בהוצאת  או  י  ובינ   ומע"צ 

לרבות כל התקנים הנזכרים    רונה"ל, במהדורה האחוצה  םיסונכ
ינו מצורף  שלא. המפרט הכללי אבו, בין שהם מצורפים לו ובין  

 ה זה. לק  בלתי נפרד מחוזאך  מהווה ח 
 
 י  הטכנ המפרט"

המ    "יוחדמה התנאים  המתייחסימכלול  הנדיוחדים  לפרויקט  ,  וןם 
ללי ,  הכ  טרפמ תוב בכות להשונות או המנוגד/ הנוספות  תדרישוה

מיו תנאים  החוזהלרבות  ממסמכי  אחד  לכל  ונוספים    חדים 
 .  'בנספח דכמפורט 

 
 תנאים כלליים  "
וכללי " מיוחדים  המפק  הוראות  שקבע  באופ התנהגות  לקבלן,  מיוחדח    ן 

   פרויקט.קום ה מל
 

   כאחד. וחדימפרט הטכני המ המפרט הכללי וה   "המפרט"
 

שהובא    "חומרים" עלחומרים  ה  ו  ה ו/  ןלבק ידי  למקום  המזמין    פרויקט או 
ים, בין  למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצר

חלק מן  נים העתידים להיות  ין לא מוגמרים וכן מתק מוגמרים וב
 ת.  העבודו

 
ספ  "  ריםאח  ניםקבל" או  כלשהם אשקבלנים  יקים  עבודות  בצער    א ווג שה ל סכמו 

, בין  ט ע"י הקבלןויקרפה   ביצוע  בזמןתוך כדי, ו   במקום הפרויקט
 .  מטעם החברה ובין מטעם כל צד שלישי שהוא

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

 
 חברה. לן ויאושר על ידי ה די הקבה על י מונשי רשיון בעל מודד  "  בלןקה מודד"
 
בש הריבי  " חשכ"לריבית " ש ת  החש  פרסם תייעור  ידי  על  פעם  הכמידי  לי   לב 

יעשה בהתאם להנחיות  וצר לרבות חישוב הריבית שי הא  דרשמב
 לזמן.  החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן

 
ש " ורים"ריבית פיג בשיעור  עלהריבית  פעם  מידי  הכל  יתפרסם  החשב  לי   ידי 

שייעשה  ים  וב ריבית הפיגורפיגורים לרבות חיש   האוצר  במשרד
 זמן.לזמן הכללי כפי שיתפרסמו מהחשב  הנחיותאם לבהת

 
העבודות   קעין"קרהמ" מתבצעות  עליהם  בפנייה,  המקרקעין  –כמפורט 

  . 1-נספח ב'
 
קב " המבנה" מבנה  כל  על לרבות  שיוקם  ארעי  או  במסגרת  יד   ע  הקבלן  י 

 ודות. העב
 

 .גדרתם שםהי  פ  ורשו עלפחים יפנסובה  וזבחרו שהוגד מונחים (ב)
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חחוזה  הוראות   (ג) על זה  ובי  לות  הקשור  וכל  הפרויקט  ב  ךהכרוצוע    אוין  רשימ בו 
דב וכל  הציוד, המכונות,  כוח האדם, החומרים, הכלים,  לרבות המצאת    רבעקיפין, 

 . שם כךין ארעי, הנחוץ לאחר, בין קבוע וב
 
ז הנס (ד) לחוזה  נפרד  ה מהווים חלק פחים  כד   הימנו   בלתי  הוראותיהם  הוראותודין    ין 

 .  החוזה
 

 ת החוזה. שנופר ך לצור השמשנצורכי נוחות בלבד ולא תל  תומשמש ם עיפיכותרות הס (ה)

 

זה כחיקוק  יחול על החוזה ויראו את החוזה לעניין    1981  –חוק הפרשנות התשמ"א   (ו)
 אותו חוק. כמשמעו ב

 
היחסים בין החברה ול על  עת לא יח  פי שנוסחו בכלכ  1974בלנות תשל"ד  חוק חוזה ק (ז)

 ה זה. חוז בין הקבלן מכוח ל
 

דה נשוא פנייה,  עבוכל  ל  סביחלו  ו יחו  המפורטות ב   יבויות הקבלןיח תוה  וזהח י התנא (ח)
 בה תזכה הצעת הקבלן. 

 
 

 הליכי הפניה לזוכים במכרז. א1
 

ועל של  ח לו ביצוע בפחוזה זה כדי להבטי  ל כייה במכרז ובחתימה עלקבלן כי אין בז  וע יד (א)
מכלאי אזה  אם  כי  העבודות,  להיכלל  ל  הזכות  הזוכים  במא ת  , שתתףהלהחובה  ואת  גר 

בכל   זה,  פניבתנ  ה עמ, כמשהפניימכוח מעמד  עד  לא    אחת בשנה בה  האי המכרז, למעט 
לה הקבלן  הצעהמחוייב  ל  גיש  דעתו,והנתונות  במהלך    שתבוצע  שיקול  החברה  ידי  על 

ומכוחו ת החוזה   הזוכים   קופת  כל  הצ   אל  לבילהציע  מעה  פיתוח  עבודות  סויימות  צוע 
"")להלן:   או  העניין  פ ל",  יותהפניהפנייה"  או  ו"  י  כי צר  יפל "(,  קטיהפרוהעבודות" 

 . העירייההחברה ו/או  
 
.  ןההנדרשת ב  המסויימת  בודותר לעבקש  מידע  וכלליו, בין היתר, גם לקבלן  יופנו  הפניות (ב)

  העבודותהביצוע של  , תקופת  מניםז  וח ופרטי לוכניות, מפרט  כתב כמויות, ת   כילוי  ותהפני 
של   ו הכלש   לימ מינילהיקף    אינה מתחייבת  החברה  שוב כיבהר  ק. מוקופת הבדלרבות ת

 יכולה להיעשות בגין עבודות גם בהיקפים נמוכים.  הזמנת העבודות וכי כל פנייה
 

ורף ב הכמויות שיצות ולמלא את כת/ודה ביצוע העבהצעת מחיר ל  יתבקש להגיש  הקבלן (ג)
 . הלפניי

 

מהצעת המחיר    ותכונמאו    זהותר, ואשר יהיו  פניות הצעות מחימתחייב להגיש ל  ןבלהק (ד)
ושאר מסמכי המכרז. בכל   ים הטכנייםמפרטהתאם לוב  כרזהמ   במסגרת  ידו  שהוגשה על

  ו שהוצע על ידיעלה על מחירו, כפי  א  ל  הקבלןייה על ידי  מקרה, מחיר לפריט שיוצע בפנ
 ז.  ו למכרבהצעת

 
 א' למכרז.  ן שנקבע במסמך ו נה תקבע בהתאם למנגבפניי ה הזוכהצעהה (ה)
אין הוא  בה    , לשיקול דעתו,נהשב אחת    הפני   צעות לפניות, למעט עדיש הג החייב ל  ן בלהק (ו)

 . גיש הצעהמחוייב לה 
 
לבטל    ת כן, החברה תהא רשאיתשואף שחייב היה לע  הצעה לפנייה, על  הקבלןלא הציע   (ז)

 ים. שאינו בין הזוכ  ההצעה הטובה ביותר  את בעל, תחתיו,  למכסת הזוכים  זכייתו ולצרף
 .   .יעצמהשנתן   םההסכלקיום חלט את הערבות ית לאכחברה ז יה הבנוסף, תה 
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בפ (ח) הקבלן  ויזכה  להיה  ייחשב  פעיל"נייה  העבוד   "קבלן  את  לבצע  מחוייב  נשוא  והוא  ות 
ו  זכיית  ודעה בדברימים ממועד הה   7לידי החברה, תוך  למסור  הקבלן  מתחייב  ,  כן.  הפנייה

, בנוסח  בתוספת מע"מ  ,הבפניי  זוכהום הצעתו המסכ  10%בשיעור של    כקבלן פעיל ערבות 
להמצו ההביצועערבות  "  :ןל ה)לוזה  ח רף  ערבות  בתוקף    ביצוע"(.  תום  תהיה  יום    60עד 

כפי שנקבעה  הבדק    ת ערבות הביצוע לערבות שלמה ו/או מיום המרמיום קבלת תעודת הה
ברה במשך כל תשאר בידי הח  כםלקיום ההסי הערבות  ובהר כהסר ספק י  פנייה.  למעןב
שתומצא עם   הביצוע  בותרעלשר  א ק לל  אתוזת בתקופות האופציה  לרבו   ,המכרז  קופתת

 בפנייה לגבי עבודה מסוימת.  קבלןזכייתו של ה
 

ער (ט) מסירת  הביצוע  אי  בדברי  7תוך  בות  ההודעה  ממועד  ת  מים  הקבלן  של  ביא  זכייתו 
הז בפניי לביטול  והחבכיה  לחלטה  רשאית  תהיה  קיום    רה  ערבות  שבידה  המכאת  רז 

 לשיקול דעתה הבלעדי.כל ה ,הבפניי  בתורתו דורגה כהצעה הבאה שהצע הר לזוכ לעבוו
 
   דגשים מיוחדים בביצוע העבודות  ב'.1

ופנית לדברים ך תשומת לב המשתתפים מ הליור בשאר מסמכי המבלי לגרוע מהאמ

 :  הבאים

והעב - אשר  מאחר  תהזוכה  ודות  במהלך  לבצע  היידרש  התקשרות  קופת 

גועדות  ימ גופים שוני ו במימ ו/א  שונים   ופיםעבור  יון של    הכ וזדרש הים, 

ככל   המממנים,  הגופים  בדרישת  גם  לעמוד  חשבון,  כל  לתשלום  כתנאי 

להמ בקשר  אישישנם,  ו/או  מסמכים  עריצאת  או  לחשבונות  כת  שורים 

על  לזוכה כי אי הקפדה  ידוע    ו על ידו.ודות אשר בוצעבדיקות ביחס לעב

,  ו/או העברת התשלום    בוןשחשור היאאת  דרש, תמנע  כנ  צירוף מסמכים

 נה או תביעה בגין כך.  כל טע כה וז ל שתהיה מבלי

  

)ור  ואו ציבכל מקרה של עבודות בשטח מבנה חינוך  ב- /    גן ילדיםקיים  

  דות עם יסה לעבונ ם את הככה לתאעל הזו  -  (ני ציבור/ מב  בית ספר/מעון  

היל גן  המעון    ,דיםמנהל/ת  הציב נמ מנהל/ת  מבנה  ת  יב הנהלת  ,  ורהל 

ה לעמוד בדרישות כל דין  זוכ ה  ל ענוסף  בשם .פר ועם אחראי האבטחה  הס

עו בית הספבקשר להכנסת  תצהירים    ר, לרבות מתןבדים מטעמו לשטח 

שנדר,ככ בעבירו  ,של  הרשעה  אישלהעדר  כל  והצגת  מין  היתר  ת  או  ור 

 ין.  דרש לפי דהנ

  

עשו- מהעבודות  בשכו חלק  להתבצע  מאניות  מגורים  וכיוכלס ות    ות 

ביצוע עבקיימו  על  ת הצעתו, מאשר המציע  גשבה   .הבניה  ודותת מגבלות 

בא עבודות  לביצוע  ביחס  הקיימות  המגבלות  לכל  מודע  הוא  זור  כי 

)מניעת רעש). כןמכח תקנות למניעת מפגע מגורים, לרבות   כי    ים  מובהר 

עומסי    עם  רי תנועה ראשייםת להתבצע בסמוך לציעשויו  מהעבודות  חלק

 להערך גם לכך.  עים יצועל המורה  תחב

 
הגישה אל שטחי העבודה וההתארגנות,  לל דרכי  כו  ,הדהעבור  תאון  תכנ-

הג  אצל  האתר  ארגון  תוכנית  בעיואישור  המתאימים  יהיה  ורמים  רייה 

יות  התשתי  מיות ובעלרשויות המקוה  לן ובכפיפות לאישורבאחריות הקב

 המפקח.  תוך תיאום עם ,
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עבודותי הקבלן   את  השייו,  תאם  בדומאת  הש  אתרי  רכי  אל  גישה 

ו על ידי המפקח, ולקבל  תארגנות אשר יוקצבו להה  יחט שואל    תבודוהע

 את אישורו בכתב.  

 

בטיח כי  חייבת להתבצע בצורה שתהעבודה  חת בחשבון שעל הקבלן לק-

וכן כי  בשבילים לא יופרעו  ישים ושימוש בכביימת, במיוחד  הפעילות הק

 ת, לכל הגורמים. יימוק הדרכים כל הת תמידית לישו תובטח נג

 

הבחינות, את  יהיה על הקבלן לבדוק מכל    בשטח,  דותובעה   תחלתהני  פל-

העבודה הער   .שטח  לקבלן  יהיו  לה אם  עליו  כלשהן,  בכתב  גות  אותן  יש 

 ל דבר. ראי לכ ראו בו אחודותיו בשטח יגע התחיל הקבלן בעבלמפקח מר 

ב כל העבבכל מקרה,  מוצעות בקרהמב  ודותיצוע  תת    ימיםי קתקנים  בת 

קרקע ועל  בי יים  קרקעיים  ווש יאהיה  בעלי  ר  הגורמים  עם  בתיאום 

הרשויות יהיו    המתקנים הנ"ל, ובפיקוחם הישיר. התשלומים עבור פיקוח

 הקבלן ועל חשבונו. ע"י 

 

ו/או    בתמתחיי   מור לעיל,ע״י הקבלן, כאמורת ביצוע העבודה  ת- החכ"ל 

החברההמזמ ו/או  את  ינה  לקבלן  פי   החוזה  שכר  לשלם  אות  ההור  על 

לפי   עותצהל  הבקשה   סמכיהמפורטות במ או    או מסמכי המכרז,  העניין, 

הת  מסמך  להוראות  בהתאם  והכל  התמורה,  הכלליים,  בנספח  נאים 

התמורמובה תיקבע  ככלל  כי  לפי ר  העבודות  בגין  העבודות   ה    שיטת 

הלמדידה,   מד כאשר  לפי  ייקבע  בפותשלום  הכמויות  והכפלת  על  ידת 

הכמויות,  הנק  םיבמחיר  ויותהכמ בכתב  ו א/ו  ל,החכ"  תזא   םעובים 

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

לקבל להודיע  לשנההתקשרות,  מבקשת  היא  כי  ההסכם  ן  תנאי  את  ות 

בשיטה  תהיה    ולם לקבלןתו התמורה שתשור להסכם אשר במסגר ולעב

מוסיינוה  -  הפאושלית  תמורה  וקבועה  ,  מדו  אשמרכמת  ת  דיללא 

 על.מויות של העבודות בפוהכ

 

מבקשת  חכה  ההודיע- היא  כי  לקבלן  החברה   ו/או  המזמינה  ו/או  "ל 

השיטה   לפי  להסכם  הצדדי  -  שליתהפאולעבור  ומתן ינהלו  משא  ם 

על לב  מנגנ  בתום  את  לשנות  למנמנת  התמורה  כל וכ  שליהפאוגנון  ון 

ל הצדדים  זה  שיגיעו  בנושא  בהסכמה  ההסכם   ה רשהתמו  אופןיתוקן 

 . ית לאושפהלן תיקבע לפי השיטה  לקב
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 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה.2

 
ל          רשאי  המפקח  העבו)א(     ביצוע  את  ביצועןבדוק  על  ולהשגיח  טיב    דות  את  לבדוק  וכן 

והחומרים שמשתמ בהם  המשים  ע"י הקטיב  שנעשית  בביצוע העבולאכה    דות בלן 
בין ובוצום הביבמק  והכל,  רשאיע  כן  לו.  לן מבצע  הקב  םא  לבדוק  הוא  ין מחוצה 

 אותיו הוא כדלקמן :  הל ואת הורכהלכה את החוזה, את הוראות המנ
 

לא בוצעו   יסה של העבודות אשרקבלן תיקון, שינוי והררשאי לדרוש מה   מפקח. ה1
לתכניובהת לאם  או  יהת  והקבלן  אתהוראותיו  לבצע  חייב  המפקחהו  יה    ראות 
 חשבון הקבלן.  על  הנ י ת תהיוהוצא ידי מפקח וכל ה-תקבע עלש ה פהתקו  תוך

 
כבלתי מתאימים  . המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו  2

 דה בפרויקט.  לעבו
 
לק ממנה או עבודה , או חודות בכללאת ביצוע העב   ח יהיה רשאי להפסיק. המפק 3

אם  ב מסוים  אין    לפימקצוע  נעהפרודעתו  המפרט  בהת  הש יקט  לתכניות,  אם 
 נדס.  המה  ת ואו הוראכני  הט

 
רים,  . המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומ4

 .  ם המגיע בגינןיחס לשוויין והתשלוולאופן ביצוען לרבות בלטיב העבודות 
בלן  ת הקרו אח, לא יפטמצד המפק   ו מחדלמעשה אר בסעיף זה,  ר האמושום דב

ו ולא יטיל  התאם להוראותי ת בודובוע הע צולב  למילוי תנאי חוזה זה  יותורחמא
 על המפקח או על החברה אחריות כל שהיא בקשר לכך. 

  
ייתן הודע5 עבודה  פני שהוא עומד לכסוח לה מוקדמת בכתב למפק . הקבלן  ת איזו 

בכדי ל  לאפשר  שהיא  ולקבוע  לבקרה  אלו  את  כסויה,  הנ  ופןפני  של  כון  הביצוע 
הנדוהעב תתקבה  שלא  במקרה  הודונה.  כזד ל  להורות  רש  -  תאעה  המפקח  אי 

 בון הקבלן.  הרוס כל חלק מהעבודה על חשעבודה או ל להסיר את הכיסוי מעל ה
 

המ 6 ה.  המקצופקח  כוחה  בא  כל נו  את  החברה.  של  בקשר   עי  ביצוע   ההוראות    עם 
התכניות  העבוד  ואישור  וות  אך  הקבלן  המרק  יקבל    והערותפקח  באמצעות 
 מצעות המפקח.  בא קרו  רו אךביוע בקשר לביצוע העבודות הקבלן

 
הקבל .  7 שחרור  משום  המפקח  ידי  על  הנ"ל  הפיקוח  של  בקיומו  מאין  איזה  ן 

 . כל תנאי חוזה זה החברה למילויתיו כלפי  התחייבויומ
 
מנכ"ל  של    כתבמראש ובת אישור  חריגות יהיו טעונו  או/ ת ודות נוספו. אישור עבו8

ישור מנכ"ל חכ"ל  ה איבגל ניתן    שלא  , בוצעה עבודהכתנאי לתשלום  לבד ל בחכ"ה
ותו  פק אין בסמכלמען הסר ס  תב אין החכ"ל מחוייבת לתשלום בגין עבודה זו ,בכ

 . ספות ו/או חריגותהפיקוח לאשר עבודות נו של 
 
מס.  9 זה  מתמשך"לאשר  קח  המפשל  מכותו  אין  ס  "ניהול  הסר  למען  כל ב  פק , 

 . יהול מתמשך"זה "נ   בחוזה יהיהמקרה לא 
 

   
הקבלן ירשום  ינוהל בשלשה עותקים ו  . היומן ("היומן"להלן :  )  ומן עבודה י  לינהלן  בהק   )ב(

 ם בדבר :  ם פרטימדי יוו ב
 

 בודות.  ידו בביצוע העוגיהם המועסקים על  מספרם של העובדים לס  .1
   ממנו. באיםוע או המוהביצקום  המובאים למ רים למיניהםות החומ. כמוי 2
 עבודות.  ע הו ציבידו ב ו על מויות החומרים שהושקע. כ3
 . הציוד המכני המובא למקום העבודות והמוצא ממנו.  4
 דות.  העבוד מכני בביצוע . השימוש בציו5
 הפרויקט.  ויר השוררים במקום . תנאי מזג האו6
   .םהעבודות במשך היו בביצועההתקדמות . 7
אש8 דבר  כל  הקבלן.  לדעת  כדילפי    ,המפקח  ו/או  ר  בו  יש   מצב ה  תאקף  לש  העניין, 
 העובדתי במהלך ביצוע העבודות.     
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 ים בדבר :  ומן פרט רשום בירשאי ל פקח מה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, . 1)ג(           

 
 . ותלך ביצוע העבוד ר מהבדב תורויות והע, הסתייגהמפקחהוראות המנהל או  ()א
צוע  יבהלך  דתי במ ף את המצב העובלשק  ידש בו כקח יהמפ   אחר שלדעת( כל דבר  )ב

 . דותובעה
 

יום2 כל  ייחתם  היומן  בו,  .  הרישום  בתום  הקבלן  ,  ידי  ע"י  על  מכן  קח המפולאחר 
   יימסר לקבלן.  והעתק חתום ממנו

 
לא    ים אלהפרויקט, אולם רישומ יצוע הו בקשר לב ביומן הערותי  הקבלן רשאי לרשום     )ד(   

קח  פמהאות  ורהיקט  וע הפרור בזה כי בביצמובה  קהסר ספמען  רה. לו את החב יחייב
 מחייבות.  הן ההוראות ה

 
ימים מיום ציון    5  וךת  יומןים הרשומים בהרשות להסתייג מכל פרט מהפרטלקבלן      )ה(            

 יומן.  לן תרשם בייגותו של הקבפרט ביומן. דבר הסתה
על  לא הקבלן  כאמור   הודיע  ג  הסתייגות  ל 2)בפסקה  ת  סעיף(  מעת   5  ך וזה,  ימים 

   ם עם הפרטים הרשומים ביומן.סכיה  ו לו כאיתם אוהרישום, רואי
 

(,  )הלסיפא לסעיף קטן  תייג מהם ובכפיפות  רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן מס         )ו(  
עצמם  אולם לא ישמשו כשל   ת בהם,ות הכלולודדים על העובד ישמשו כראיה בין הצ

 ם הצדדי  ד מןם צוין במפורש ע"י אחאלא א  החוזה,פי    ל תשלום על ת כעילה לדריש
 יהווה עילה לתביעה עתידית.  דברשה

 
כנס בכל עת למקום  ח מורשה על ידו להי)ז(    הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כו

אשר  הפרו מקום  ולכל  עבודיקט  נעשית  לבו  כלשהי  מקום ביצוע  ה  לכל  וכן    החוזה 
 יצוע החוזה.  ם לבהשצים כלוחפ  ים, מכונותומרשממנו מובאים ח

 
לשימושו של המפקח כנדרש לביצוע תפקידי המפקח   מבנה  ו,  נ ובשעל ח  ,יקיםהקבלן   (ח)

 פורט במפרט.  במקום ביצוע הפרויקט, כמ
 
 .הינו רכוש החברההיומן       (ט)

 
 

 
 ם ות מילואימסמכים והורא סתירה בין  .3
 

קם  לבד  ,םם קבלתים עות והמסמכ תכניאת הלקרוא היטב  מתחייב בזה  בלן  הק )א(
 ה, אי התאמה ו/או העדר נתונים בהם.  תירס  לכפקח למלב הולהפנות את תשומת  

 
בין הוראה אחת מהוראגילה   (ב) או  הקבלן סתירה  שהיה הקבלן  ות החוזה למשנה 

המפקח הודעה  שמסר    ממנו, או  או של כל חלק  רושו הנכון של מסמךבפי  מסופק  
הקבלן בכתב למפקח  יפנה    -חוזה  את ה פרש כהלכה  ן משלדעתו אין הקבל לקבלן  

וג  וש שיש לנהכתב, לרבות תכניות לפי הצורך בדבר הפיר ת בו ארויתן ה יפקח  והמ
 סופית.    לפיו. החלטת המפקח תהיה

 
 דר הבא :  יות לביצוע הסל, יהיה סדר העדיפוות כמתואר לעישל סתיר  בכל מקרה

 
 בתכניות הביצוע.   (1)
הכמויו(  2) ובמידהבכתבי  אם  די  במכרז  נכלל  ת.  הכמויות,  גם  כתב    תן תינסקט 

צוין    ת ראווה ליפות  דע כן  אם  אלא  שבדיסקט  אלה  פני  על  הכמויות  שבכתב 
 אחרת בתנאים אלה.  

 .   במפרט הטכני המיוחד (3)
 במפרט הכללי.   (4)
 
 לביצוע. אי החוזה ותנ  חוזהההוראות  (5)
ובהע  ניםבתק(  6) בינ"לישראליים,  תקנים  כפי  דרם  עלשיי  מקובלים,    ידי   קבע 

 המפקח.  
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 הסדר הבא : ה יה י  תמחורליות וסדר העדיפו 
  
 כתבי הכמויות.   (1)
 . מפרט מיוחד (2)
 .  ביצועכניות ( ת3)
 . דה ואופני מדי כללירט מפ (4)
 ידי   קבע על, כפי שייבינ"ל מקובליםים, ובהעדרם תקנים תקנים ישראלי  (5)

 המפקח.  
 
ין המסמכים השונים  מה באת ל אי הה שר קאחריו. בכל מעדיף על הבא  דם  הקו
הרידהשב  תח הנ"ל  יורה  ומחשה  המסמכים  מן  שהוא  באיזה  המופיעה  תר 

 לעדי. מפקח יהיה הפוסק הב. ובכל מקום בו קיים ספק, הובעתקכ
 

 למסמך.   כהשלמה ממסמך סותרות ייחשב הדבר לגבי הוראות לא
 

כ  אופכמו  והת ן  המדידה  הני  שבכתבי  עדיפים  וי כמשלום  אות,  העל  ידה  ד מופני 
   הכללי. והתשלום במפרט

 
הפרויקט,  נה המ  יא שר    (  ג) ביצוע  כדי  תוך  לזמן  מזמן  לקבלן  להמציא  המפקח,  וכן  ל 

 רויקט.  לפי הצורך, לביצוע הפ לרבות תכניות  -מות הוראות משלי
 

ן, אולם  יבות את הקבלמחי ג( )תאם לסעיף קטן תנו בההמפקח שניאו  אות המנהל )ד(   הור
 . ט' קבפרה בכדי לגרוע מהאמור קטן ז בסעיף מוראה אין 

 
כלו           ואינו  החוזה  בתכניות  המסומן  או  המתואר  סעיף  כל  כי  בזאת  מוסכם  במפרט  )ה(    ל 

נו מסומן  לול במפרט ואיכמו כן כל סעיף הכ  שב ככלול בתמורה,ות נחהכמוי  וכתב
 ה. ת יחשב ככלול בתמור בתכניו 

 
גילה הר בזה ציל, מוער לאמו מכלליות ה  מבלי לגרוע  ה  מאת , אי ההסתירקבלן  ה, כי אם 

דיוקיא אי  בו  המפקח  אל  פנה  ולא  לחוזה,  המצורפים  המסמכים  באחד  בם  בקשה כתב 
הקבלן הוראות  סתירה, או אם קיבל  את העבודה נשוא אותה    בטרם ביצע  ן הוראותלמת

ול נהג  מהמפקח  בב  לפיהןא  לפנות  כבלא  ההבהרה,  פנהוראמקשת  אם  או  שת בבק  , 
בב רק  כאמור    הרהבה כל ישא הקבלן באחריות עה,  דוב עאותה    יצועלאחר שהתחיל  בור 

 .כךהנזקים שייגרמו עקב 
 
 

 
 אספקת תכניות.    4
  

 disk onעל גבי    די המנהל ללא תשלוםקבלן על יכניות ימסר ל מכל אחת מהת  עותק   (א)

key  .יקה לעצבלן  לפחות  כין  מכל    3מו  חית,  תוכנעותקים  על  עם   הקבלן  שבוןוזאת 
יחזיר הק  לו ל הכ  תאמנהל  לבלן  השלמת הפרויקט  בין שהומצאו  תכניות שברשותו, 

 ו ע"י אדם אחר.ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנ 
  
, פרויקט ן במקום הו על ידי הקבלמהחוזה, יוחזק  קחל  תקים מכל מסמך המהווהעה (ב)

וכ המפקח  עלוהמנהל,  שהורשה  אדם  בכתביד  ל  יהלית  לתכ  ם  לבדוק רשא  הי זו,  י 
 . הדעת  על תלבקעה מתשבכל ולהשתמש בהם 
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   ו/או מי מטעמה החברהעבודות אחרות של .     5
 

א רק  כי  בזה  המבוצמוצהר  העבודות  המעותן  לרבות  החוזה  לפי  הכמויות  כתב  פרט,  ות 
או  /ו תמסור ואו/  ן כי החברה מסרהא החוזה. ידוע לקבל את נשופות יהוו  מצורהתכניות הו

בניית מבנים, ביצוע  נות הכוללות  שו  תודווע עב צם בילקבלנים ולספקים שוניסור  מלרשאית  
ואספקת חומריתשתיות,   ציוד  ו/או מי שמערכות, מלאכות,  יהיו  ם. החברה  יבוא מטעמה 

שירא  זכאים מי  לכל  לבצלמסור  בעיניהם  הה  במקום  וא  פרויקטע  בצורה  עבודה  ופן  כל 
ת  וברל אמור  כות  / ביצוע עבודה/ות אחרת  אפשרלולסייע  בזה  לן מתחייב  הקב שיראו להם ו

במתקניםמ כאמור  לקבלנים  שימוש  אפשרות  והמים  שבפרויקט    תן  החשמל  וברשתות 
אשבמקו ולקיים  הפרויקט  ים  שהמפקח  ההוראות  כל  תיאום ת  לצורך  לו  ביצוע    ורה 
שלב  יב להקבלן מתחי.  הם כאמור בסעיף זות ועם גורמים אחריות אחרת עם עבודהעבודו

הק  את בפרויקבלכל  העוסקים  בלנים  הזמוט  עבודותיהםולש   םינח  את  הזמנים    קף  בלוח 
 הכללי שיוצג למפקח ולחברה לאישור.  

 
ודות אחרות  שר עם, או עבור, עבכלפי החברה בק  ותדריש  תביעות או  לקבלן כללא תהינה  

לני  קב  וו/א   ר,כאמושונים,  ו/או    נוספיםי קבלנים  ידי החברה או על יד ות על  "ל המבוצעכנ
 .בפרויקט מטעמה מי ר ובע ו/או  ורהב ע, משנה ו/או ספקים

 
ליתן הקבלן  מתחייב  היתר,  ה   בין  לפי  נאותה,  פעולה  קבאפשרויות  לכל  המפקח  לן  וראות 

ידי המפקח  -ה עלצורך ז שיאושר ל  כל אדם או גוף ידי החברה ו-על עסק ו/או יואחר המועסק 
 ר ויאפש  אתם  וכן ישתף ויתאם פעולה   ,יולאבסמוך  והן  הפרויקט  מקום  הן ב   ,לעובדיהם  וכן
אלה והאפשם  המצוי  במידת  השימוש  עלת  שהותקנו  ובמתקנים  בשירותים  למען  ידיו.  -ר 

לשימוש האמור  שלום כלשהו בתמורה  היה רשאי לדרוש תלא י  הקבלן כי    ספק מודגש הסר  
  לרווח  ה זכאייהי   ה לעיל, לאף זסעימקרה כאמור בשלישי ובכל    מכל צד ו/או    מאת החברה
 קבלן ראשי. 

 
 תעבודו ורסמלחברה ה זכות.     6
  

ראה בחוזה זה אשר  לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הו  5שום דבר האמור בסעיף    
   הפרויקט. צוע כל חלק מן לאחר או לאחרים בי  פיה רשאית החברה למסורל

 
   ם קבלנים אחריםע וםתא  .7
 

  ניםלבקעם  לא  מאום  פעול בתיבלן מתחייב בזאת לקהעיל,  ל  5  ףן האמור בסעי מבלי לגרוע מ
גרם להם נזק  כך שהאחרונים  לא יופרעו ויוכלו לעבוד באופן שוטף ובנוחיות ומבלי שי אחרים
בלוחות  אחרים  הקבלנים האיזה מן    מידתאי עותו של הקבלן.  א מפעילותו או אי פעילכל שהו

 על ידו. דות ובצוע העלבי הקבלן באורכה תזכה בכל מקרה אהזמנים לא י
 

  ן המפקחרצוות עיביקט לשוהפר ביצוע.    8
 

מעולה,   בטיב  לחוזה  בהתאם  הפרויקט  את  יבצע  מהקבלן  לגרוע  בסעיףומבלי  האמור    2  ן 
המ עיל,  דל רצונו  וילשביעות  המפקח,  של  זה  וחלטת  לצורך  המלא  כל  של  וראותיאחרי  ו 

 ה.  זוטות בחמפורבין שאינן , ון מפורטות בחוזההמפקח, בין שה 
 
 

 לקיום ההסכםערבות  .9

 

של התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, מוסר הקבלן לחברה,   לוי ימה בטחת  הל    (א)
חתי ערבמעמד  זה,  חוזה  של  בנקאיתמתו  ישראלי  אוטונומית    בות  בנק  -הלן)ל  מאת 

בנםההסכום  קיל  הערבות" ש"(  הערבות וסח  להלן,    1ז'בנספח  המצורפת    בדוגמת 
שנים   3נה לתקופה של  יה  תהערבו  תתקופ.  ריכוז נתוני החוזה  דףב  םושרש  פיכ  וםסכב

החוזה   חתימת  לטובת  ממועד  צמהחברהותינתן  תהיה  הערבות  כהגדרתו  .  למדד  ודה 
 שם.היסודי כהגדרתו  המדד  חוזה על בסיס ריכוז נתוני ה בדף 
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הצע  היה  בנוסף,    (ב) לותזכה  הקבלן  פעילהקבלן  ייחשב  פנייה,  ת  ככזה  "קבלן  ייב  ח תמל". 
ליד למסור  פעיל,   עד  ממו   םיימ   7ך  ות  –  החברהי  הוא  כקבלן  זכייתו  בדבר  ההודעה 
ב התמורה שתחושמ 10בשיעור של % "( עצוביערבות )להלן: " תנוספערבות בנקאית 

פי   ההצעהעל  ב  סכום  בנו  עיצובהערבות  מע"מ.    תוספתלפנייה,  המצוי  תהיה  סח 
מדד ל ודה  תהיה צמ    הביצועערבות  .  הרבהח  ובת  לט  תינתן  הביצועת  בוער.  2בנספח ז'

עד תום   ם ובתוקףד היסודי כהגדרתו שי החוזה על בסיס המדבדף ריכוז נתונתו  רדגכה
ו/או מקבלת  מיום  ם  יו  60 ערבות  תעודת ההשלמה   הביצוע לערבות הבדקיום המרת 

  ה בפנייה. כפי שנקבע רלאח
 

ך כל תקופת החברה במש  תשאר בידי  לקיום ההסכםק יובהר כי הערבות  הסר ספלמען  
שתומצא עם זכייתו    אופציה וזאת ללא קשר לערבות הביצועת הו פוק ות בתב, לרהמכרז

 סוימת. עבודה משל הזוכה בפנייה לגבי 
 

ה (ג) מכל  לגרוע  זה,  מבלי  בחוזה  הביאמור  ערבות  מסירת  ועד  ממ ם  ימי  7תוך  צוע  אי 
בדבר הזכיה    ההודעה  לביטול  תביא  הקבלן  של  רשאית    הרבוהחבפנייה  זכייתו  תהיה 

ערב את  ק לחלט  המ יות  לשבי  זרכום  ולעבור  כהצע   זוכהדה  דורגה  הבאה  שהצעתו  ה 
 עדי. , הכל לשיקול דעתה הבל תור בפנייהב

 
 

 "( תהערבולהלן: "יקראו יחד י   הביצועות ערבו  לקיום ההסכם)הערבות  

 

תשמ (ד) להערבות  כבטחון  ולש  הקיום  הוראות  כל  של  מדויק  יד   חוזהמלוי  הקבל על  . ןי 
 ן היתר להבטחה ולכסוי של: בי  תוב רמש העשיל תלפגוע בכלליות האמור לע ילבמ

י מלוי  רה או א ם כל הפעקב או בקשר ע  חברהם לעלול להיגרו הפסד הכל נזק א (1)
  זה. חוזהמתנאי  תנאי כלשהו

והתשלכ (2) ההוצאות  לעלו  חברהשה  ומיםל  לשלםלה  או  בהם    הוציא  להתחייב  או 
 זה.  חוזהעם בקשר 

ד  ועלולה לעמ   רהבחהשבודה  עדק ה מות, שיפוצים ובונים, השל ק יהוצאות הת  לכ (3)
 בהן. 

בשלב  לחברה    אם ובמידה ויתברר  –ים  כל כספלן לחברה של  החזרה על ידי הקב  (4)
   תר.כספים בי מנה כלקיבל מהקבלן שהו שכל

 
כא  (ה) מקרה  סכושאר  חברהה תהא  מור  בכל  את  לגבות  מקית  או  כולו  הערבות  צתו,  ם 

או אחת  פעמ  בפעם  הנזםיבמספר  לגבי  מתוכו  ולהיפרע  צאות  ההו  , םיההפסד  קים, , 
 והתשלומים כאמור.  

ו תאימו לעם את סכום הערבות ולהל מפעם לפ ייב להגדיהקבלן מתח   (ו) שינויים לתמורה 
אות ס"ק י"א  מהורייב  מתח פה כלתקו תהיה בתוקף  הערבות  בטיח כי  וכן לה  שהצטברו,

והכל  הלןל עש  -,  לא  המנהל.  הוראות  הקבלןלפי  כן  ה  ה  את   חברהרשאית  לממש 
   ה.ת צקמה או לת כוהערבו

 ן. רבות יחולו על הקבלההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הע  (ז)

 . וז נתוני החוזהכהגדרתו בדף ריכ סדד הבסיצמוד למסכום הערבות יהיה   (ח)
 

תהיה    –רכת הערבות  אי בדבר האלרבות התנ  –יו  תנא י מתנא  ה אוהחוזפר הקבלן את  ה    (ט)
ר לממש  החברה  הודעה   ת אשאית  כל  ללא  מנוע  הא  י   ןלוהקב   ,קדמתמו  הערבות, 

 מור. מלהתנגד לגבייתה של הערבות כא
 

ר והמוחלט מבלי  יהפך לקניינה הגמוהחברה יעל ידי  –אם בכלל  – ות שיגבהכום הערבס    (י)
כ זכות  כלפי  לבו  לשהי שתהיה לקבלן  וגם/או  החבא  וגם/או   מועצרה  ת המנהלים שלה 

מנ מקרב  מי  וגם/אאל  בטע  והליה  יועציה  וגם/או  כלשהן    עותיבת  גם/אוונות  מורשיה 
 קשר למימוש הערבות. ב

 
כם מינימלי לחברה צוי מוסחשב לפיסכום הערבות י  –זה זה אם נקבע אחרת בחוא אל    (יא)

 ע"י הקבלן. בגין הפרת החוזה 
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  דיכ   ה או במימושה בפועל על פי סעיף זה,ע"י החבר  ש הערבותות למימופשרבא   ןיא    (יב)

 גם/או על פי כל דין. ה וז  הזפי חו  ה עלת המוקנית לחבר תרופה אחר לכ לגרוע מ
 

תוך    ביצועהערבות   (יג) לקבלן  תעיום     60תוחזר  מסירת  מיום מה  ודת השלממועד  ו/או 
אחר יום ל  60ן  תוחזר לקבל  הסכםלקיום הערבות    .בדקהביצוע לערבות ההמרת ערבות  

לפני    תום לא  אך  החוזה  תעודת  תקופת  החוזהקבלת  לע  סיום  האחרונה  ביחס  בודה 
 מכוח החוזה. ןל בידי הק  ע עלשתבוצ

 
 עות הודמסירת .      10
 

הצדדי     במבכתובות  כמפורט  הנן  לח ם  זה  וא  כוזה  מצ ויראו  שנשלחה  הודעה  אחד  ל  ד 
לתעודתה  ילכא  למשנהו  הגיעה  ממו ש  72תוך  ו  רעעות  בדואר  משלוחה  הודעה  שוםד   .

, בפקס  גרה  ד מסירתה ואילו הודעה ששו עושהתקבלה במ שנמסרה ביד תיחשב כהודעה  
 . קס בי אישור השיגור בפכהודעה שהתקבלה במועד המצויין על גשב חית
  

 החוזה  ול בי.      11
 

 על הקבלן. יחולו   , ככל שיחול,זה  הוצאות מס בולים לחוזה   
 

 וזה הסבת הח    . 12
  

ר (א) הקבלן  למסוראין  להעביר/ שאי  או  בי  להסב  את  הפלאחר  של  או  ו רצועו  כולו  יקט 
המשללקב  לרבותמקצתו,   ומראש  ,הנני  בכתב  החברה  בהסכמת  תי אלא  אשר  או  ,  נתן 

לשיקות וכמפורסורב  הבלעדית  דעתה  בתנאיל  ז  ט  עוהחוזה  העסקת  ואולם  בין  ,  בדים, 
העב  ששכרם זמן  לפי  המשם  ששכר  וביןודה  משתלם  שיעור  לפי  בה  תלם  אין  עבודה, 

 ר. יקט, או של חלק ממנו, לאחור צועו של הפכשלעצמה משום מסירת בי

 

החתנ (ב) לפטור  כהס  הרבנה  כדי  בהסכמה  אין  כאמור,  מאחריותו  מה,  הקבלן  את 
פי ח על  זה  והתחייבויותיו  ישוזה  לכוהוא  מבצע   ל מעשה/ מחדל שלא באחריות מלאה 

 בדיהם.ועו  גיהםהעבודות, נצי 
 

את זכויותיו על    'מחות לצד גן רשאי להסב ו/או להר לעיל, אין הקבל מבלי לגרוע מהאמו (ג)
החברה מראש   בלת התמורה החוזית, ללא קבלת הסכמתלק  תוכזבות הרה, לפי הסכם ז

   ובכתב.
 

דסה בנאיות  לנים לעבודות הנלפי חוק רישום קב  לן רשוםהוא קב  הקבלן מצהיר בזה כי (ד)
לא    1969תשכ"ט   א למסומתחייב  ביצוע  קבלן  יזה  ור  שאינו  משנה  לקבלן  העבודות  מן 

   ום, כאמור.רש
 
להחברה   (ה) להסב  רשאית  לאחאאחר  תהיה  ו/את    םירו  מזכויותיה  חלק  או    אוכל 

בלי צורך לקבל את לעדי ומדעתה הבפי ראות עיניה ושיקול  חוזה זה ל  ותיה לפיהתחייבוי 
ותיה על  יבויביצוע התחי ת לר אחראיתישאברה  . כל זאת בתנאי שהחהסכמת הקבלן לכך

 פי חוזה זה.  
 

ת, יכוא  תררת בק ב י, חצוות הנדסמנהל הפרויקט,  יבלג  מיוחדותדרישות .   13

 . ים לביצוע העבודהיועצים, קבלני משנה ופירוט אמצע

דרישות  וד, בין השאר, ביידרש המשתתף לעמ המשתתף,על ידי במסגרת ביצוע העבודות 

 חשבונו:ועל  הלן  ובהוראות של

 מהנדס ביצוע (1

יההזוכ .1 ביצו ה  מהנדס  מטעמו  להעסיק  חייב  ההיה  בתחום  סה  דנע 

ניסיון של  כליירדאים וה סמהנדהאזרחית הרשום בפנקס ה  שנים    3ם בעל 

ר  יות בקשדות ולה באתר בזמן ביצוע העבו   המהנדס להיות נוכח  לפחות , על

 המפקח.רצוף ותמידי עם  
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ת  את פרטי קורויצרף  מור,  האנדס  המה   תו את זהותפרט בהצעהמשתתף י .2

 . ונק של רישיוהחיים שלו ופרטי ניסיונו ויצרף העת

 מנהל עבודה  (2

  שנים  3ניסיון של    במשרד התמ״ת, בעל ום  רש  ה עבוד  למנה   הזוכה יעסיק .1

יפר המשתתף  מנהללפחות.  זהות  את  בהצעתו  להצעתו  ויצרף    העבודה  ט 

ח קורות  האת  ומסמך  שלו  במשיים  רישומו  על  המעיד  מנהל  תמ״תרד   .

 צוע באופן קבוע ורצוף לאורך כל תקופת הביוכח ודה יהיה נהעב

   יחותטבממונה  (3

יחות  לציין את זהות ממונה בט  תתףשמה  ת. עלו בטיח הזוכה יעסיק ממונה   .1

 שלו. ולצרף קורות חיים   מטעמו

 יועץ בטיחות. (4

ממונה בטיחות    ף לציין את זהותבטיחות . על המשתתק יועץ  כה יעסיהזו .1

 שלו.  ייםקורות ח צרף ו ולמטעמ

 נה קבלני מש (5

ידי   .1 על  משנה  קבלני  העסקת  )הזולעניין   ההוראות  הכהקבלן  יחולו   )

 :םהבאיוהתנאים 

הקבלן,  עלה   תנאי .א ידי  על  בפרויקט  משנה  קבלן  כל  עמידה  סקת 

הקבלן הראשי של  עובד,    בסטנדרטים  ביצוע  של  י הקבלן  במקרה 

טעו)כשכירים(  הראשי   ומועד    ןיהיה  החברה  רו"ח  של  אישור 

בחברה כשכירים  העובדים  קודם    3לפחות    העסקת  חודשים 

ן  וכ   ,קטרויפ ה   הלמנ של  אישור    ון  יין זה טענע בכל מקרה    .הבקשה

ובכתב  ישורא חכ"ל   מראש  מהנדס  ו/או  חכ"ל  מנכ"ל    של 

משנה כקבלן  הקבלן  ביצו   להעסקת  לצורך  העבודות  בפרויקט  ע 

ידי אותו קבלן משנה, וזאת מבלי לגרוע מכל  לביצוע על    המיועדות

 הוראה אחרת במסמכי המכרז.

רש .ב יהיה  הפרויקט  שימנהל  לפי  לפסול  ו קאי,  דעתו,  משנה  ל  קבלן 

קבלן להחליף  דרוש מהט, או ללהעסיקו בפרויק  שקב ן יקבלהאשר  

מו קבלן   כבר  אשר  בפרויקטמשנה  ידו  על  הכ עסק  לפ,  שיקולל    י 

המוחלט  דע מתו  לנמק  של  חייב  שיהיה  ומבלי  הפרויקט  נהל 

 החלטתו.

או   .ג מטלה  עבודה,  העברת  לאשר  שלא  רשאי  יהיה  הפרויקט  מנהל 

מכל  לביצוע  אחריות  שהוא  קב  סוג  ידי  מעל  את    שורולדנה  שלן 

י על  הקבל ביצוען  הזוכהדי  מבלי    ן  וזאת  לנמק  עצמו,  שיידרש 

 טתו.החל

מתחייב   .ד ללהישהקבלן  הומע  הה  ראכל  מנהל  של  פרויקט  כאמור 

הצ בהגשת  בחשבון  זה  נושא  הביא  כי  אל  ומצהיר  יבוא  ולא  עתו 

 יין זה, החכ"ל בכל טענה, דרישה או תביעה בענ 

ה  י לגרוע בכל צור כד   שנהן מל י קבודות על יד היה בביצוע העבי   לא .ה

 הקבלן.  מאחריות שהיא 
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ת כאמור,  דו עבו  משנה, לצורך ביצוע  ם קבלןלהתקשר ע  בחר הזוכה .ו

הזו כתנאיימציא  המסמכים    כה  את  משנה  קבלן  אותו  לאישור 

 י המשנה:המפורטים להלן, בהתייחס לכל אחד מבין קבלנ 

  כדיןאגד ורשום  הוא תאגיד שהת  הנ ם קבלן המש אישורים לפיה .1

ותוא  ראלביש עומדים  לא  נשר  הלילויים  חדלות  גדו  כי 

 סים. ס נכפאת הליכים או כינולרבות פירוק, הקפירעון, 

ש .2 תעודהעתק  תקפל  רישום  של  ת  רישומו  על  המעידה  קבלן  ה, 

אישור   בצירוף  דין  כל  פי  על  הנדרש  מרשם  בכל  המשנה, 

קבלן   של  דינו  המאשמעורך  כדין   רהמשנה  רישומו  של   את 

 . משנהקבלן ה

הנדרש  יםמכסמה  כל .3 לפי  והמידע  זה ים  שיידרש    מסמך  כפי  או 

הפרוי  על מנהל  בקידי  דעתו,  ולהנחת  עקט  הנשר  יסיון  ם 

תאים של קבלן המשנה לעבודות על פי  ו המ ועי וסיווגמקצה

 מסמכי מכרז זה, אותן הוא מיועד לבצע. 

המשנה .4 קבלן  מטעם  בכתב  ברור   הצהרה  כי    לפיה  לו 

  המשתתף ולא יהיה   םעיה  תה  ,ז זה על פי מכר  ההתקשרות, 

טענה או  ולא תהיה לו כל  בינו לבין החכ"ל    זי ישירקשר חו

כלפי תה קבלאחריות  "ל;  החכ  תביעה  המשנה  ב ן  יחד  יה 

על   להטיל  מבלי  וזאת  הזוכה,  והקבלן  החכ"ל  כלפי  ולחוד 

 עניין  זהלהחכ"ל כל אחריות או חבות כלפי קבלן המשנה.  

 "ל. החכ -ג׳ לטובת צד   זה חוזהיהיה החו

הקבלן דגמו .5 על  כי  ל  ש  איהיה  והמסמכים  המציא  המידע  ת 

ן  קבללאישור נאי  וכת  כל קבלן משנה קודם  כאמור לעיל לגבי 

 המשנה. 

ן הסר ספק כי הדרישות המפורטות בסעיף זה יחולו  ולמע   מודגש .6

מבלי    גם לגבי החלפת קבלני המשנה, וזאת למען הסר ספק,

לחיי  ה שיהי כדי  החכ"לבאמור  את  קט  יו ר הפ  נהלמאו    ב 

 שנה. בלני המת מי מקלהסכים להחלפ

בלן  י הקקבלן משנה או בעובד ר באלה האם מדובככל שתעורר ש .7

המר לדשאי  סימוכיןפקח  בעובדי    רוש  מדובר  שאכן  לכך 

לפחות   שכר  תלושי  ובצירוף  הקבלן  רו"ח  באמצעות  הקבלן 

או  /ו הפרויקט  מנהל    תלפי בקש,    תלושי שכר אחרונים    4  -ב

אי  לכ  לןבקה  אימציהמפקח   נתון,  או  מסמך,  תעודה  שור 

הוכחש לצורך  היידרשו  קבלני  עמידת  בתנאים  ת  משנה 

      .כאמור

 
ן, אישור או תעודה שיידרשו לצורך  א הזוכה לקבלן כל מסמך, נתויקט ימצימנהל הפרו לפי בקשת  

   הוכחת עמידת קבלני המשנה בתנאים כאמור
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   ו ת יא ח ר  .14

 
הסכמרה  החבנתנה   באת  בסעיפים     רומ לא  םתאהתה         הסכמה ה אין    לעיל  13  -ו   12לעיל 

ליותיייבו והתח לן מאחריותו  את הקבפוטרת    האמורה   באחריות     ישאהחוזה, והקבלן  פי  ו 
מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי הפרויקט, באי כוחם, מורשיהם, שלוחיהם, עובדיהם,  

 .ועובדיהם  םהמשנה שלה  קבלני

 

 וייותויביוהתחהקבלן  רותהצה .15
 

 דית כי:זאת בהתחייבות יסותחייב בצהיר ומ הקבלן מ       

חוקקב  ינוה    (א) לפי  רשום  קריש  לן  לום  בנאיבלנים  הנדסה  תשכ"ט  עבודות    1969ות 
באופן התואם היקף העבודות וטיבן, המנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי  והתקנות מכוחו  

ל המאפשר לנכות מכ   רואישכן  ו מור  שור תקף לאוכי יש בידו אי  ,רשויות המסדרישת  
במ  -לוהמגיע    תשלום ניכוי  ממציאחוז  והוא  מ  אקור,  עותק  למזמין  א בזה    ישורכל 

 מור. כא

 

חת ע    (ב) לפני  ביין  החוזה  לביצוע  ימת  הקשורים  ההתקשרות  מסמכי  ובכל  הנספחים,  כל 
אך לא    כים אשר הוזכרומס, ולרבות מהעבודה לרבות מסמכים אשר לא ניסח בעצמו

 רות לגביהם.ין לו טענות או העו וכי א הירים לם היטב, כי הם נ תואחן  י בכפו, צור
 

יועצים וגורמים הקשורים שות, ההסכמים עם  יות, הדרוכני , התדק את כל המסמכיםב    (ג)
כל   ין מה מהנ"ל שביקש מהמזמין ולא קיבל, וכי יתאם אתבפרוייקט לשביעות רצונו וא 

הגורמים    תהעבודו כל  בדעם  ארבולבר,  הנוגעים  בזקל  ך ת  המפקח,  רק  חברת א   ,
 נוגעים לעניין. ופים והרשויות ההעיריה וכל שאר הגהחשמל, 

 
ה עידו י    (ד) כל  לו  כם  ו חומרים,  האדם  העבודות  ח  לבצוע  הנדרשים  בהתאם האמצעים 

ל  גו, והינו מס להוראות החוזה ואפשרות אספקתם והם נמצאים ברשותו או בהישג ידו
 וראות החוזה.לה  תאםבה  תבודולבצע את העמכל הבחינות 

 
פקת  ה מסיכול היה לקבל תמונההסברים מתוכם    ות רצונו המלאה את כלשביעבל לק    (ה)

פרטי והע  על  מפרטים היקפן,  בודות  מהווים  אינם  שקבל  שההסברים  בחשבון  הביא 
ודות ואת ב עמנה של הנאה  מלאים, אולם הם היו מספיקים על מנת לתת לקבלן תמונ

את כל הפרטים אותם, וא כללו רטים שההסברים ל הפ כל  את ןחשבו ות להביא באפשרה
 ת.מפרט מלא של העבודו ים שיחדיו יהוו האחר

 

מכי התכנון הנדרשים לו תימת חוזה זה בקבלת כל מסמוך לאחר חלטפל ס  ל הקבלןע    (ו)
 לבצוע העבודות והמועדים לאספקתם.  

 
המסמכים,   ראל שולכ  וסוגן מכל מין  כל מסמכי התכנו  תלתאום אספקהקבלן אחראי      (ז)

 דות. רושים לביצוע העבוונים הדות והנתהתוכני
 

כניכ    (ח) לי  הסתו  הי  עיצו לב  עבודה אתר  רשוהעבודות  כבר  בלבד  נה  בכדי  ת  בה  אין  וכי 
ו במפורש  לו,  עכבון  /להעניק  זכות  לא  לרבות  במקרקעין,  כלשהי  זכות  במשתמע,  או 

מ במקרקעי  בכל  או  המקרק   הן  על  מ שיוקם  והוא  לשל  ב תחייעין  ו/או  ופ תא  חזקה  ס 
 על המקרקעין. ן או בכל מה שיוקםבמקרקעי ת אחרת זכו

 
לב    (ט) מתחייב  אהקבלן  העצע  בת  דבודות  כל  להוראות  העזר    יןהתאם  חוקי  כל  לרבות 

 . לא תאושרנה תביעות של הקבלן על סמך טענת אי ידיעת הדין, או חריגהבראש העין
 מהדין. 
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בזה   (י) מצהיר  ל  הקבלן  ידוע  כיכי  ישוציב לך  במה  ו  עבודותיו  במק וע  הפרולבו  יקט ום 
אחרים   תקבלנים  עבודות  ישתלבושיבצעו  ובנוסף  שנים  קבל   שתית  עו  יבצאחרים 

של חפירעבודות   ומטעמם  דיור  יחידות  לבנית  המיועדים  המגרשים  בתחום  ובניה  ה 
ל ק להם את כ ר, ויספם, כאמוי ר בלנים האחקצדדים שלישיים.  הקבלן  יתאם פעולות ה

ל ר לו כל הארכה שמסכים כי לא תאוש לן והוא דוע לקבלהם לצורך כך. י ש רהנדדע יהמ
עם פעולות קבלנים אחרים   בקשרנים מאושר  זמ   גה מלוחחרי   ו כל תקופת הביצוע ו/א

ו/או    ו/או נוספים, כאמור בסעיף זה לעיל ו/או עקב כך והוא מוותר מראש על כל טענה
 זה.   לעניין   התביע

 
ס (יא) הל אעפק,  למען הסר  בומא ף  בכל מקום  א  החוז ר  לקבזה,  מוותר מראשין  והוא   לן 

זכו על  העבודוובמפורש  על  עיכבון  ו/ת  ה ת  המקרקעי ו/אחומרים  או  בגיו  סכום ן  כל  ן 
 שיגיע לו לטענתו מן החברה. 

 

 . סיבה שהיא הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו כי בחוזה זה אין ניהול מתמשך מכל (יב)
 

 יצועוע ובלביצ  הכנה  –' בפרק 
 

 דמותובדיקות מוק צועיבל נההכ .16

 

לפ    (א) בדק,  כי  מצהיר  הצעתו,  הקבלן  הגשת  וסני  הפרויקט  מקום    טיבם  תיו,ביבואת 
המבניםטופוגרפייהנאיהם  תו עליהם    ם,  כמויותיהם)הקיימים  את  שקיימים(   ככל 

הפר לביצוע  הדרושים  והחומרים  העבודות  של  דוטיבם  את  למקום כרויקט,  הגישה  י 
כי  ביבה, בהתחשב בכך  בלות הסעפ"י מגרגנות הרצויה  תאהה  יבתסב  תכן אהפרויקט, ו

בפרויי מבוצעמדובר  אשר  בהקמה  בקט  עב ות  שוו  לע  נותודות  שיבצע בודובמקביל  ת 
ה מצהיר  כן  והאפשרויות קהקבלן.  הסיכויים  לגבי  הידיעות  כל  את  השיג  כי  בלן 

להש העלולות  הצעהאחרות  על  הקבות פיע  מצהיר  כן  ניתנ .  כי  לולן  בצע ל  תמנוהזד  ה 
 ר. בדיקות כאמו

 

ות כי   מד ו המוקקותיבדי וכי שוכנע על יסוד  ו כל תנאי החוזהמצהיר כי נהירים להקבלן      (ב)
וצעה על ידו, לרבות המחירים שבכתב הכמויות, מהווה תמורה הוגנת לכל התמורה שה 

ה  לפי  לת התחייבויותיו  בכפוף  התמוחוזה  אם  הרוספות  לו,  לו,  שתגענה    ן בגי  תגענה 
והוראות  .םינוישי יהי   חדשות.  תוספות  מוותאם  והוא  כאלה.  שו  טענות  כל  על  אי  ר  ל 

 . הםכלשאו מום פגם עה, התאמה, אי ידי
 

ב לבדוק מערכות תשתית קיימות. הקבלן ישא באחריות לנזקים שיגרמו  מתחייקבלן  ה    (ג)
 . הדביצוע העבולמערכות התשתית כאמור בקשר עם 

 
 ם ולוח זמני תקופת ביצוע .17
 

ביצוע  ל שי  לןבקה    (א) בהעים את  שייקבעהביצוע  תקופות  בודות  פניי כפי  בכל  ופות  ה. תקו 
יימנו   בהקב  אריךמהתהחל  הביצוע  עבו וע  התחלת  לעבודות  דה""צו  ביחס  כל ,  נשוא 

 פנייה. 

 

יסוד    (ב) תנאי  הינו  העבודות  ביצוע  לגמר  הזמנים  לוח  כי  לקבלן  זהידוע  בחוזה  והפרתו    י 
   רה יסודית.תהווה הפ

 

עת בודה הצהתחלת העקבלת צו  ימים מיום    14וך  ישור, ת יא למפקח לשם אצמי  לןבקה    (ג)
מפורט זמנים  ביצות  לרב   לוח  והסדרדרכי  והשיטווע  את ים  לבצע  בכוונתו  לפיהם  ת 

ודרך העבודות הפעולות   סדר  מבחינת  המפקח  של  הביצוע  להוראות  בהתאם  הכל   ,
)  ם ינהזמוח  ל גרת  חורג ממס ו  ינחלה וסיום ואת הולה לרבות  הפע וכנית בת לגמר ביצוע 

 MICROSOFT של    MS PROJECT  2000  י תוכנהעל גב יערך  י   לוח הזמני   (.דיסקטו
 י שיורה המפקח, ובשיטה כפי שיורה המפקח.  פ כאילך, הכל ו 4.0  גירסה
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הזמנים המ    (ד) בלוח  תיקונים/שינויים  להכניס  רשאי  יהיה  ישורו  לא   םקוד  האמור  פקח 
מ הסגרת  בתוך  לאמור   . ועציב מר  לג  ם זמנילוח  להלןבסעיף    בכפוף  הזמנים ד'  לוח   ,

יהיהמאו בלבד  הוא  המחיישר  הזמנים  לוח  )ה  המאושר"( הזמנ   "לוח   –  להלןב.  ים 
  מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע הפרויקט לפי חוזה זה כמפורט בלוח הזמנים 

 . בו םדה המפורטיולפי שלבי העבוהמאושר 
 

לעילמרות      (ה) השר  חק מפה  הי יה   , להאמור  מאת  לדרוש  שי אי  בקבלן  הזמנים  נויים  לוח 
יא להשלמת טרה להב הכל במ צעם, ב לבוהקבלן מתחייבודות במהלך ביצוע הע המאושר

 ר. הפרוייקט במועד הקצר ביות
 

  לוח הזמניםמציא הקבלן לוח זמנים במועד הקבוע לעיל, רשאי המפקח לקבוע את  לא ה    (ו)
ה ללוח  מקרה כזייחשב בו  לכל דבר וענין  ןל הקבאת    חייבעדי והוא ילשיקול דעתו הבל 

ו. לקבלן לא תושרהשמנים המא  כל טענה  לוח  ות בקשר לאו הסתייג ו/ ישה  או דר/הא 
נה בעתיד  ים, כאמור. הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שלחברה קיימות ו/או שתהיי הזמנ

  תנו י נ ש(,  ת"ויהזכו "בעלי    -  ןם בפרויקט )להליי צדדים שלישתחייבויות חוזיות כלפי   ה
  ד'נספח  כני  טהס על המפרט  תבסובההמאושר    הזמניםעל לוח  בהתבסס  תינתנה  או ש

מצה  כמו  זה.  חוזהל הקבלכן  היר  לוח  כי  לכאמור,  זמנים  ן  הנספח  זה   חוזהוהמפרט 
הזכויות.  הקבלן מת לבצע  יאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי בעלי   תאחייב 

 . ויות  נגד החברהכ זהלי מבע עילהשימנע כל  הפרויקט באופן
 

ש ובין  מפורקח בבין שאישר אותו המפזה ע"י הקבלן,    צאת החומר המפורט בסעיףהמ    (ז)
 נה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו. אישר אותו, אי שלא

 
ך את  יהא כדי להסמי  ל ים כנדרש לעבאי המצאת לוח זמנימבלי לגרוע מן האמור לעיל,      (ח)

תכלע   החברה לנכת/םשלוב  ו/או  כשלומים  כל  שעות  לקבלןספים  להגיע  עד   שויים 
כאמורלמילוי התחי  לשיבויות הקבלן  ה  יקול,  של החברבלעדעתה  ולדי  בכך ה  יהא  א  

 כדי לגרוע מאיזה התרופות העומדות לרשותה עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין.           
 

יהאה    (ט) ל  קבלן  ו אחראי  נזק  תביעה  /כל  ו/ותששה  דרי  ו/או או  החברה  נגד  נגד  גש  או 
לוח כלשהו ב חור  מאי  שיגרמו להם כתוצאה  ם בגין נזקיםשיישלי  על ידי גורמיםהעיריה  

ו/או    המאושרנים  הזמ למערכות  הכנה  ו/או  המערכות  ו/או  העבודות  מביצוע  ו/או 
פי הקבלני המשנה לספק, שהקבלן/לשירותים שעל   על  ו/רולא  זה  פי  אות חוזה  על  או 

 זה זה ועל פי כלשל הקבלן על פי חוויותיו  התחייב   מבלי לגרוע מכל   ת אז, וןיה ת וראוה
לן, באם אמור במקום הקבשלם כדמי נזק כת  החברם שהסכו  י כלדין. מוסכם בזאת כ

 הלנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת הוצאותי   תא רשאייהיה התשלם,  ת
 אחרת.   ךרל דבכ ןהקבל ת לגבותו משאיתהיה החברה ר לכך וכןשר בק

 
 ר  המנהל ושילוט, משרד עבו ןסימו ,ם וחשמלמי  .18
 
דות לרבות הקמת שים לביצוע העבורוהדחשמל  ם וההמי  על חשבונו את   יספק  הקבלן (א)

כ לשם  הנחוצים  הרשתות  ופריסת  הקווים  כל מערכת  את  חשבונו  על  ויעשה  ך, 
הדרושי להעברתם  הסידורים  למקממם  האספקה  השימוש  קור  : כגו   בהם,ור   ן 

צינ הת הנחת  כבחברות,  גוורות  צינורותלים,  תאורה,  רזרבייםפי  מכלים  עם   ,  וכד'. 
הע יפבודוהשלמת  הקבלת  ארק  הנ"ל  ן  כל  על  ויוצ ת  זאת  וכל  הפרויקט  ממקום  יאם 

 חשבונו בלבד.  

 :בנוסף לקבוע במסמכי החוזה הקבלן מוזהר בזאת כדלקמן  (ב)

העין    צעות עיריית ראשמאביו  על   ויוטלת מד מים,  אמצעובמים שלא ב  תמש הקבלןשה (ג)
חכ"ל רה הל מקת תלונה במשטרה, בכוזאת בנוסף להגשפילו קנסות כבדים  נסות ואק

שיוטלו  הדע  ערב  בשקולתת  לא זה. משמעות הקנסות  לנושא  העירייה  של  קיזוז    –ת 
 מחשבון  המגיע לקבלן  כפי שיהיו מעת לעת. 

ה למע (ד) ספק  ן  קיזוז  על סר  מחשבוןהקנניין  ייעשוד  דיןן:  ל הקב  סות  בנדון  בין  ברים  ו 
 . לא התערבות חכ"לין העירייה בלבד ל קבלן ובה

יהיה אחראי  (ה) ומון  לסי  הקבלן  ביההנכון  של מדויק של מקום  ולנכונותם   צוע העבודות 
מרגע  בפרויקט  אחר  אלמנט  וכל  והכביש  התשתית  מערכות  של  והמרחקים   הגבהים 

ועקב השטח  הסופית    דלת  הפרויקטלמסירה  הס של  קבע   עצבית  מוןי .  נקודות   לפי 
 קח.  המקומיות ו/או המפ  ישות של הרשויותות ובהתאם לכל הדר ת בתכנימסומנו
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לסיכל ההוצ (ו) בתחילתאות  י  מון  ובמהלכו  הפרויקט  כולל ביצוע  על חשבון הקבלן,  היו 
 עימם ואינו מקבל   לן אין קשרסימון לקבלנים וספקים אחרים של החברה, אפילו לקב 

על למכשיהק  על  תם.ד עבו  אחוזים  לדאוג  מדידבלן  מעולירי  הפרויקט ה  במקום  ם 
 המפקח.   יועמדו גם לרשותש

 
דות קבע הן מחוץ למקום הפרויקט  והן  ותן של נקומן ושלמ על קיו  שמוריב להקבלן חי  (ז)

כול בתוך   נקודות הקבע,  נהרסו או נמחקו או טושטשו    ,ן או מקצתןמקום הפרויקט. 
והקבלן  במידה    ם בפעם.בונו הוא מדי פעחש  על  בלןקדי הי -האלה על  יחודשו הנקודות

ואף ל  לא חידש את    ידי -כן על  שותנדרש לעחר שם לאימי  3א עשה כך תוך  הנקודות, 
   קח, תחדש אותן החברה על חשבונו של הקבלן.המפ

 
חשבונו את   יב לתקן על הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חי  (ח)

אשהפרולקי  ח נביקט  השג  אי  תוךמ   ונ ר  או  במהדיוקים  כיאות  אם, דידות  גם  אמור, 
ת במיד אפשרות  ואין  הפה  חלק  ייהרס  הברויקיקון,  מדו ט  מחדיק  לתי  ווייבנה  כל ש, 

 פי הנחיות והוראות המפקח.  -זאת על
 
בסעיף   (ט) האמור  מן  לגרוע  הע  , דלהלן  60מבלי  של  פרק/שלב  כל  פי    ל ע   -בודות  בסיום 

המפקח מקרה   דרישת  מודהע  צועבי  רבגמ  ובכל  יגיש  הקבלןבודות,  עדות  תוכניו  ד  ת 
הצועבילאחר   תהינ.  שכבותתוכניות  מפרט  פי  על  ע שיק  ה  הבע  ידי  ות ל  וגשנה חברה 

הקבלן  לאיש יחויב  המפרט  פי  על  לא  תהינה  שתוגשנה  והתוכניות  במידה  המפקח.  ור 
הב למפרט  התוכניות  העברת  המתא עלות  מ  םישכבות  תעריף  פי  השיכון על    שרד 

 משרד.  לשעות עבודה  - היד מד לעבודות
שלום דעתו, הת  ל וקשי   יפ שתידרש על    פתנוסהקבלן כל מדידה  המפקח רשאי לדרוש מ  ז(  )

 כתב הכמויות.ביפים סעככלולות ב  בנפרד והן תחשבנה ולםלא יש המדידות  בגין
  

קבלת צו  יום מיום    15בונו, בתוך  חש-על    יםשלט  2  קבלן מתחייב בזאת להציב באתר  הח(   )
לשינוי הצורה,   –ט כפופה להוראותיה של החברה לקבלן  העבודה. דוגמת השללת  תחה

 הכיתוב והתצוגה על גבי השלט, לרבות באשר לכל סמל/ים ציור וכיוב'. 
חות עץ  מ', הוא ייוצר מלו   X3.00 מ'     2.00בכפוף להוראות המנהל יהא השלט בגודל של        

; הכיתוב    4בקוטר "  צנורות מגולווניםו מהשלט ייוצר   מ"מ; רגלי  1עם ציפוי פח בעובי  
 ות ולשינויים מאת המנהל. שבשלט כפוף להורא 

באופן שוטף את כל השילוט למקום הפרויקט כמתחייב על פי  על חשבונו  הקבלן יתחזק        
 דין.  

 
 מבנה עבור המנהל ט(   )

לספק1)      הקבלן  על  חשבונו    ולהציב  (  על  העבודו  –באתר  המנהל  ור  עבנה  מב  –ת  בגדר 
ל  מטר רבועים לכ  12חדרים ובגודל של  בן שני  מנהל"(  "המבנה עבור ה  –זה זה  )בחו

 כדלקמן:  הוטיוד ורי כו צ בתו הפחות, אשר יכלול
   שולחנות משרדיים עם מגירות מצויידות במנעולים ומפתחות.    2         

 . כסאות  8         
 מתלה לתוכניות.   1         

 במנעולים ומפתחות. דים מצויי לדהנות פ ארו  2         
 פעיל. מחובר לרשת ו  – קו טלפון רגיל או אלחוטי  1         

 . מכשיר פקס 1,  פוןי טלכשירמ  2         
בין    –ג אויר פעיל  המבנה יהיה מחובר לרשת החשמל ויותקנו בו מערכות תאורה ומיזו         

 חדרים. חדר ובין אם מזגן מפוצל לשני ה אם לכל 
יוצב במק             וזיוודו יושלמו בהמבנה  ע"י המנהל והקמתו  ימים מיום    7תוך  ום שיקבע 

 קבלת הצו להתחלת עבודה. 
אחרא            יהא  לאספקה    –חשבונו  על    –י  הקבלן  היומיומי,  לנקיונו  המבנה,  לשמירת 

      לפעולה התקינה של מיזוג האויר.יו וכן ון אלמל, מים, וטלפסדירה של חש
ויסלק  הקב(   2)     יפרק  ובהתאם  לן  הגמר  תעודת  קבלת  עם  מיד  האתר  מן  המבנה  את 

 להוראות המנהל. 
 

 עבודות שלא ימדדו  (י)
דו ולא ישולם בעדן, רואים אותן  עבודות המפורטות למטה לא ימדה

 ותן מפורטות:ככלולות בשכר המכרז / חוזה מבלי הי 
כ   מובהר .1.1 זמנו הנן  שיוות  ביצוע העבוד י התמורה הכוללת המוצעת לצורך  בזאת 

 קבלן וייכללו:     ע"ח ה
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כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות   . א
למ ויועצ תשלומים  שירותים  נותני  שסוג  תכננים,  מכל  ים 

 שהוא. 

זה   .ב ובכלל  הפחת  לרבות  והחומרים,  ציוד  עבודה,  מוצרים כל 
עבמכאניי לום,  לביצוע ודות  הדרושים  עזר,  וחמרי    ואי 

 חיו.  ההתקשרות ונספ  סכםפ ההעבודות ע" 

הגז,   .ג חברת  אחרים,  קבלנים  כולל  הגורמים,  כל  עם  תיאום 
הטלוויזיה בזק,  חשמל,  כאמור    חברת  וכיוצ"ב,  בכבלים 

 ם ההתקשרות ונספחיו.בהסכ

ה .ד לפעילות  ותקלות  הפרעות  למניעת  זהירות  קיימת  אמצעי 
 י גשם ושאיבת מים.סילוק מ רבות בפארק ל

ושימו .ה מכנ אספקה  בציוד  פיגומי  כלי י,  ש  טפסנות,  עבודה,  ם, 
הרכבתם,  הוצאות  לרבות  אחר  ציוד  וכל  זמניות,  דרכים 

פי העבודה,  באתר  ביצוע  אחזקתם  בסיום  וסילוקם  רוקם 
 בודות . הע

הובלת כל החומרים שיסופקו על ידי המציע שיזכה, המוצרים   .ו
אחו/ ציוד  כל  לאתאו  העבודר  מאתר ר  סביר  למרחק  או  ה 

ובכלהעבודה,   ז החזרתם  הל  ופריקתם  ה  הסעת  עמסתם  וכן 
 עובדים לאתר העבודה וממנו.   

וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלק  .ז י עבודות  אחסנת חומרים 
 הגנה עליהם עד למסירתם. שיסתיימו, אחזקתם ו

, ע"י מודד מוסמך, וסימון לרבות פיר . ח ל  וקו וחידושו שמדידה 
 .מכשירי המדידה הדרושים לשם כך מון וכלהסי

הנדרשות לביצוע כל עבודה    מין וסוג שהוא,כל  ת מכל ההוצאו  . ט
ביצוע   בשל  הנגרמות  ההוצאות  כל  לרבות  התוכניות,  לפי 

ואלמנטים משופעים    באלמנטים עם זוויות לא ישרותהעבודה  
החי הטיח,  הריצוף,  הוצאות  כל  ולרבות  מעוגלים  או  או  פוי, 

מכל הציפו  שה  י  ישסוג  לא  זוויות  עם  אלמנטים  של  רות  וא 
 .   עים או מעוגליםשופם מואלמנטי

מסמכים   .י או  תוכניות  העתקי  להכנת  הנדרשות  ההוצאות  כל 
 ספחיו. אחרים על פי הסכם ההתקשרות ונ

ו .יא זמניות  דרכים  וחידושן במשך /הכשרת  עוקפות, אחזקתן  או 
גמ לאחר  וביטולן  הביצוע  תקופת  העבודכל  ביצוע  ור  זה  ות. 

 הדין אף לגבי ניקוז זמני.הוא 

ה .יב הנדרכל  ו  על  שותהוצאות  התוכניות  הסכם פי  מסמכי  שאר 
לצורך  צורפו(  לא  או  צורפו  אם  בין   ( ונספחיו  ההתקשרות 

בעבודות,  ברגים,    ההתקנה  של  מהן,  חלק  בכל  עוגנים,  או 
ל  טריזים, חיבורים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפו 

חומרי )עםהשארת  בלי  ם  פתחים,    או  גומחות,  שרוולים(, 
שקעחרי או  כבלמע ים  צים,  צינורות,  או  בר  תעלות  לים, 

 לקביעת דלתות, חלונות מעקות וכו'. 

 פים ממנו.  ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועוד  .יג

 יהיו כאלה.דמי בדיקות ככל ש  .יד
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והטבות   .טו ביטוח  לקרנות  מיסים  למיניהם,  ביטוח  דמי 
קניה,  סוציאלי מס  אגמכס,  ות,  סוג  בלו,  מכל  והיטלים  רות 

 שהוא. 

שהוצ .טז להצבת  כ ילואות  הסכט  פי  על  ההתקשרות  נדרש  ם 
 ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף. 

 ונספחיו. אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות   . יז

 ירת החזקה במגרש לעיריית ראש העין.    הוצאות הכרוכות במס .יח

 אחר  ים או כל מתקןהוצאות בגין הקמת מבנים ארע .יט

,  תקןעלה, ספרי מ בגין אספקת קטלוגים, הוראות הפהוצאות   .כ
 דרכות וכיו"ב.  ה

מילוי   . כא עם  בקשר  שיזכה  המציע  של  והנזקים  ההוצאות  כל 
 שרות ונספחיו. התחייבויותיו המפורטות בהסכם ההתק

וה . כב ההוצאות  למציע  כל  שייגרמו  שהוא  וסוג  מין  מכל  נזקים 
 .ם בתקופת הבדקשיזכה בקשר עם בדק ותיקוני

ו  ו/אשים למתכנן ושים ככל שיידרשו וממצאי הגישודות גישעבו . כג 
 אגיד העירוני "עין אפק" ו/או לחכ"ל.עירייה ו/או לתל

ב  . כד שלא  נוספות  בעבודות  ומדובר  )וככל  הקבלן,  ביטוי  רווחי  לידי  או 
בפרק ט'   הקבועו/או עבודות חריגות יהיו ע"פ המנגנון    בכתבי הכמויות

ת  – והפחתותשינויים,  "מח  בשים  וספות  שבמחירון  לב  היחידה  ירי 
סופי תוהנם  כל  ללא  כוספים  קבלנית  רווח  כל   גון  וללא  וכ"ו  משנה 

 (.תוספת שהיא"

פחיו )  כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונס .כה
ורפו(  ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה  בין אם צורפו או לא צ 

ת כולן  האמורו וצאותויות, בין שההלרבות הוצאות המימון והערב
 יד.  בעתנה שהן תיוועד  ידועות עתה לצדדים ובין

  8% -ברה לרבות פיקוח, תכנון וניהול העבודות השווה להוצאות הח .כו
 . ברה מכל חשבון שיוגשאחוזים מהסך הכולל אשר ישולמו לח

בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות הר"מ שיוזמנו  מובהר 
 :  לווייכלנן ע"ח הקבלן ה

 אום עם כל הגורמים. תי .1.1.1
האתר .1.1.2 שטח שילוט  גידור  הונק ים  ,  אמצעי  כל  המשתמעים  יטת  בטיחות 

 מביצוע העבודות  באתר. 
 קיימת בשטח.אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות ה .1.1.3
 ציוד וחומרים. מבני עזר לאחסון .1.1.4
 מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון. .1.1.5
 ות. ע העבודביצו מל לאתר לצורךאספקת מים וחש .1.1.6
עבודה  קבלן. עם גמר הת הבוד הנוצרים מע  סילוק עודפי חומרים ופסולת .1.1.7

אגרת   כולל  והפסולת  החומרים  עודפי  כל  העבודה  מאתר  הקבלן  יסלק 
 כפסולת:ודתו. לצורך סעיף זה יוגדרו מטמנה הכרוכים בעב

 כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי.  ▪
 מוש.ל לשיובא לאתר ונפס כל חומר שה ▪
 וכו'.   חומר המתקבל מפירוקים, הריסות כל ▪
אחר המצוי באתר העבודה, בין אם    צמחיה וחומר זרך,  כלוכל ל ▪

 עקב עבודת הקבלן ובין אם לא.
 לסלקו אל מחוץ לאתר.  כל חומר זר שהמפקח יורה ▪
חשבונו  עודפי   ▪ ועל  הקבלן  ע"י  יסולקו  כאמור  ופסולת  חומרים 

הע לאתר  מחוץ  הסאל  מקום  המובילות    והדרכיםילוק  בודה, 
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הרשו וכן  וממנו  במאליו  להשתמש  כלוב  קוםת  הנ"ל,    דרכים 
 אלה יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. 

 הכנת דרך גישה לאתר כולל תחזוקתה.  ▪
 

כי המכרז / חוזה כי לא ישולם עבורה  ל עבודה אשר לגביה נאמר במסמכ .1.1.8
 בנפרד 

עבודה .1.1.9 או  פעולה  כל  להמשך  בעבור  המתחםתפקו  שתידרש  בזמן    ד 
 העבודות,  
גי .1.1.10 אפשרות  העסמתן  לבתי  ופיאפשק,  שה  להספקה  או  רות  סחורות  נו 

את   לפנות  יידרש  הקבלן  אם  )גם  אשפה  פינוי  העסק,  מבתי  אמצעים 
 למתחם העבודות.הפחים מחוץ 

 ידור . כל עבודות הג  .1.1.11
גלים,  הקבלן יידרש להעביר ולהזיז ולמקם מחדש מס' פעמים  שלטים, ד .1.1.12

ו אגדרות  בעוד  לקבלן תשלוםמצעים  יינתן  לא  זאת  )לרבו  עבור  ת  נוסף 
 ה, התקנה, הצבה, פירוק זהיר וכו'(ס, חידוש, החלפ יסוב

והנדרש בפרק   .1.1.13 המיוחד,    במפרט  40הקמת מתחם לדוגמא ע"פ המפורט 
 .  4קטן סעיף   40.2תת פרק 

צינורות .1.1.14 לגילוי  חפירות   / גישושים  לבצע  הקבלן  ויידרש  ו/או    במידה 
ת אוקרק-תכבלים  מיוחדים  עיים  במכשירים  שימוש  לצורך    לעשות 

יייםגילו  חפיר ,  הקבלן  ועל  בצע  הקבלן  באחריות  יהיו  אלו  גישוש  ות 
ה המתקנים  לשלמות  הקבלן  אחראי  מקרה  בכל  ומניעת  חשבונו.  נ"ל 

תו אם  מהם.  נזק  נזקים  כל  כלשהם,  שירותים  ייפגעו  העבודה  כדי  ך 
 י הסכם זה. ת לסעיפ כפיפוהקבלן הכול ב שייגרם יתוקן על חשבון 

נן ו/או  הגישושים למתכ  צאי וממכל שיידרשו עבודות גישושים כ  .1.1.15
 לעירייה ו/או  לתאגיד העירוני "עין אפק" ו/או לחכ"ל.  

 וסילוק. העתקה של עצים  כולל פינוי  כריתה ו/או עקירה ו/או .1.1.16
ינתנו  גמר חזיתות מבנה משרדי הקבלן יהיה לפי הנחיות של הממתג שי .1.1.17

 ה דומ ם גרפיקה וכויכללו הגדרות לגוונים, כיתוביהנדרש, מועד  לקבלן ב
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 חה, נזיקין וביטוחהשג –' גפרק 
 

   הקבלןהשגחה מטעם .   19
 

השגח     לצורך  המוסמך  כוחו  בא  או  והקבלן  הפרויקט  במקום  מצוי  יהיה  עליו  ה  ישגיח 
העבודה   ברציפות   משמרות  כל  ובמשך  יום  הבבכל  תקופת  העבודבכל  של  לציצוע  ורך  ות 

יהא טעון אישורו  לצורך סעיף זה  לן  הקב מוסמך מטעם  וען של העבודות. מינוי בא כוח  ביצ
זמן שהוא  המוקדם של המפקח, והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל  

נימוק לכך ביטל את  -. אישר המפקח מינויו של באמבלי לתת  פלוני או סירב לאשרו או  כח 
זהאיש למינוי  ה  לא  -  ורו  שנטל  יגרע  התחייבות  מכל  במאומה  הקבלן  דבר  זה.  זה  בחועליו 

הקבלן ימסור לחברה  הוראות מהמפקח, דין כל בא כח של הקבלן כדין הקבלן.    לצורך קבלת
"(. נציג הקבלן"  –בת, טלפון וטל' נייד )להלן  י בא כוחו, כאמור, לרבות כתואת זהותו ופרט 

 לו נמסרה לקבלן עצמו. חשב כאילן תי כים לנציג הקבהודעה ו/או מסירת מסמ
 

 עבודההל  ומנעסקת מהנדס ה   .02
 

 לחוזה ואינו בא לגרוע ממנו.   13יף זה בא להוסיף סעא(  )
 

ימצאו   העבודה  מנהל  וכן  המהנדס  זמן)ב(   בכל  הפרויקט  ביצוע  העבודות    ביצוע    במקום 
   .וישגיחו עליו ברציפות לצורך ביצועו של הפרויקט

 
הקבלן  ) יעג(    את  לא  ממקוםביר  העבודה  מנהל  ו/או  הפרו   המהנדס  מקום    אל  יקטביצוע 

 ר של הקבלן.  עבודה אח
 

והמ המפקח  של  המוקדם  אישורו  טעון  יהא  העבודה  ומנהל  המהנדס  מינוי  יהא  )ד(    פקח 
אש את  לתת  לסרב  את רשאי  לנמק  חייב  אינו  המפקח  שהוא.  זמן  בכל  לבטלו  או  ורו 

לן מאיזה  , כאמור, אין כדי לפטור את הקבבמינוי  הר כין הסר ספק מובלמע  החלטתו.  
 רה על פי חוזה זה. יותיו כלפי החביבו תחי מה

 
הקבלן, כדין הקבלן,  ה(  לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין המהנדס ו/או מנהל העבודה של )

 כוח מוסמך אחר שאושר על ידי המפקח. -ונה באאלא אם מ
 

ה ימנה את  של הקבל)ו(  הקבלן  כמה מהנדס  על  נדס האח ן  שידווח  לביצוע העבודות  פי  ראי 
ו כן יהיה המהנדס של הקבלן אחראי על תהליך ההכנה  ין לרשויות. כמל דפ כ החוק וע"

 לקבלת  תעודת השלמה לפרויקט.  
 

יצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר, מתחייב הקבלן  לכל עבודה בגדר הפרויקט שלב  )ז(  
 ור. ן כאמרשום/בעל רשיולהעסיק רק מי ש

 
 הרחקת עובדים.  12
  

ימלא   מטהקבלן  דרישה  מ המפעם  כל  שהיא  בין  דעתו  קח,  שיקול  לפי  שלא,  ובין  נומקת 
והסופי של המפקח, בדבר הרחקתו ממקום הפרויקט  ה ידי  בלעדי  על  של כל אדם המועסק 

לפי דרישה  אדם שהורחק    .לן במקום הפרויקט, לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודההקב
באמור    ן בעקיפין. איןובי ין  , בין במישרר הקבלן להעסיקו במקום הפרויקטלא יחזו  -ור  כאמ

 להלן.  40 לעיל כדי לגרוע מהוראת סעיף
 
  שמירה ושאר אמצעי זהירות.  22

החל מלפני התחלת הביצוע של העבודות ובמהלך  תחייב להתקין, לספק ולקיים, הקבלן מ (א)
העבודות   של  ביצוען  הב  –כל  חשבונו  פנסים גידור  –לעדי  על  לרבות  אזהרה,  תמרורי   ,

העבודה ולבטחונו ולנוחותו של הציבור, באתר   זהירות לבטחון  צעיאמ  הבהבים ושארמ
ראה של כל זה וגם/או הדין וגם/או כל הו  חוזהובסביבתו הקרובה, בהתאם לדרישות של  

 . או המפקח המנהלדרישות רשות מוסמכת וגם/או 

 
ושלמותה    ר ולהיות אחראי על תקינות הגדר דור האתם בגייב לתקן כל פג קבלן מתחי ה (ב)

דות באתר וכן להוסיף לה כיסויים או תוספות ככל שידרש ע"י  מהלך בצוע העבות בל עבכ
 . המפקח ו/או המזמין
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מתחם פתוח. ולכן, על הקבלן להתקין על    הינו   בזאת במפורש כי מתחם העבודות ובהר  מ (ג)
ך ו כניסה ו/או  מעבר של זרים דרשר ימנעעים אאמצ  -ר יידרש  בכל מקום שהדב  -חשבונו

ביצו  המקום  זה  עבוע  ובכלל  וככל דות,  שיידרש  ככל  ומחסומים  גדרות  שערים,  התקנת 
 או נציגיו מפעם לפעם.  שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או המזמין

 
התפוצצ קבלה (ד) מפולות,  תאונות,  כל  למניעת  יכולתו  ככל  לעשות  בזאת  מתחייב  ות,  ן 

ור על כל  לשמ, ושל העבודות  סביבה הקרובה לו, במהלך ביצועןבאתר ובקלות  שריפות ות
 ת הדין באשר לבטיחות ולגהות. הוראו

 
פי הומ (ה) על  ו/או  זה  פי חוזה  על  דיןבלי לגרוע מאחריות הקבלן  כל  הקבלן מתחייב    ראת 

ז לספ אמצעי  שאר  וכן  ומכוניות,  לאנשים  הגנה  כיסויי  הוא:   חשבונו  על  הירות  ק, 
והוראות כל   דיןת הה זה, הוראו ל הציבור בהתאם לדרישות של חוז חיותו שו ונו לביטחונ

 ות מוסמכת  לרבות המפקח. רש
 

כימבל (ו) ומתחייב  מצהיר  הקבלן  לעיל  האמור  מן  לגרוע  ה  י  ע"י  אמצעי  יינקטו  זהירות 
 ך כל תקופת ביצוע העבודות. הקבלן במש

 
 

 ודה חות בעבא בטילל ובפרט בנושבכ קיום דרישות הדין וכל רשות מוסמכת .23

 

ית המוסמכת ת המקומרשוכל דרישות החר  וא   דיןדרישות הל הקבלן למלא אחר כל  ע    (א)
עי זהירות  לנקיטת אמצלביצוע העבודות בכלל, ובפרט  בקשר    וכל רשות מוסמכת אחרת

מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס לרבות  וכלי רכב    ולכי רגלוביטחון להגן על ה 
 . הקבלןוכן על עובדי    העיר

 

החוב ה    (ב) כל  אחרי  למלא  מתחייב  וההתחייב קבלן  הויו ות  בפקודת  ת            הבטיחות מוטלות 
חדש(  ב )נוסח  בעהפקודה"   -  )להלן  1970תש"ל  עבודה  הבטיחות  ובתקנות           בודה "( 

         כפי   וכל תקנות שהותקנו מכוחו  "(התקנות"     -)להלן    1988  -התשמ"ח    -)עבודות בניה(  
ב וכתוקף  שהן  העבהיום  ביצוע  בעת  בתוקף  ששיהיו  כל קב   אחרולמלא  ודות  פי           יעת 

 חקוק, פסיקה או דין בנוגע לנושא הבטיחות.  
 

  ,ת מהפקודהאינם נושאים באחריות המתחייב ,  הו/או בא כוחחברה  דוע לקבלן, כי ה י    (ג)
ם צו לקיי  ל הקבלן החובה נושא הבטיחות. כמו כן חלה עבכל דין  או מכוח  /מהתקנות ו 

בבט עבודה  מפקחי  ע"י  הניתן  בטיחות  יחות,  אומכושל  דבר  ציוד  או  חומרים   נות 
ארגון   חוק  עפ"י  כנדרש  העובדים,  של  ורווחה  גהות  שיפור,  צו  או  סכנה,  המהווים 

. אי מילוי הוראות החוק, הנה עבירה ומהווה הפרה 1954-  ג פיקוח על העובדים, תשי" ה
. למעלביצו ת תנאי החוזה  של חוזה זה לרבו או    החברן הסר ספק, מובהר בזה, כי ה ע 

קו אך ורק לוחות זמנים, טיב העבודה והאיכות, ללא כל (, יבדהן מפקחיכגו )  הבא כוח
תנאי החוזה בקבע  חות בביצוע הפרויקט, כפי שייהתחייבות ו/או אחריות לנושא הבטי

 לביצוע.  
 

  פגיעה בציבור.    24
  

כ בהק מתחייב  הפרוי לן  ביצוע  לא י  ב   קט  לזכות יפגע  יפריע  ולא  הציבור  השימוש    נוחיות 
בכביש,  של  בר  המע אדם  כן  כל  כמו  שהוא.  כל  שלישי  לצד  יפריע  לא  ובפרט  מדרכה,  דרך, 

לדאוג להתקנה של  זמנית    מתחייב הקבלן  ו/או דרך  במידת הצורך,    –חשבונו  על    –מדרכה 
ולניקוי   הפרויקט  במקום  שוטף  הלניקיון  אגרדרכי  מכל  מגטים  גישה   פסולת  ואבק,  כל 

ועבוד מעבודתו  הקבלניםהנובעת  מע  ים,אחרה  ת  להימנע  שיורה  וכן  בשעות  רעשניות  בודות 
שיק כך  עקב  בו  שתחוב  סכום  בכל  החברה  את  ישפה  הקבלן  נושאת  המפקח.  היא  כי  בע 

 רדים כלשהם שהם תוצר לוואי של ביצוע הפרויקט.  באחריות למט
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  ויקטקין למקום הפרנזי   . 52
  

מיתר התחייבויותיו  א(  ) ז מבלי לגרוע  צו התחלת העממו ה,  עפ"י חוזה  ועד למתן  עד  בודה 
עפ"י   בפרויקט  קטע  לכל  השלמה  להלן,תעודת  זה  בחוזה  אחר   האמור  הקבלן  אי  יהא 

ולהש הפרויקט  מקום  עליולשמירת  שמירה   .גחה  לרבות  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
קום האחרים שהובאו על ידי הקבלן למהדברים נים ו, הציוד, המתקוהשגחה על חומרים

שות הקבלן לצורכי ביצוע הפרויקט על ידי החברה. בכל או שהועמדו לר  יקטפרוביצוע ה
טעמו לפרויקט, תו של הקבלן ו/או של הבאים ממקרה של נזק או אבדן שנגרם ברשלנו

שעם   די כך שרי ולהביא לייהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפ
 וראות החוזה.  לה  טיותאים בכל פרלמתו יהא הפרויקט במצב תקין ומהש

 
עבודות   כדי  תוך  הקבלן  ידי  על  שנגרם  נזק  כל  על  גם  תחולנה  )א(  קטן  סעיף  הוראות  )ב( 

בתקוית ידו  על  שבוצעו  ובדק  הפרויקט, קון  השלמת  תעודת  מתן  לאחר  אף  הבדק  פת 
 להוראות חוזה זה. בהתאם 

 
להלן יהיה    )ד(  טןמור בסעיף קידי סיכון מוסכם כא-ט שנגרם עללפרויק  ה נזק)ג( בכל מקר

הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם ובמידה והמפקח ידרוש ממנו לעשות  על  
 תיקון יחולו על החברה.   כן, והוצאות ה

 
פירושו  )ד מוסכם"  "סיכון  זה  בחוזה  מדינ  -(  פעולת  אויב,  פלישת  או  מלחמה,  אויבת  ה 

 כרזה מלחמה ובין לאו(.  בין שהובות )קר
 

חישובים סטטיסטיים , בתוכניות או במפרטים  כתוצאה מטעות ב ות  בוד זק שנגרם לע)ה( נ
שימוש  או המפקח או אך ורק כתוצאה מאו במישרין על ידי הוראות מוטעות של המנהל  

תעודת   ניתנה  בטרם  העבודות אף  מן  בחלק  מי מטעמה  או  עבורו, של החברה    השלמה 
 זק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם כדין נ דינו

 
 ף או לרכוש לגוין נזיק   .26

  
אבדן,) או  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן  ע  א(  השתתפות  הפעלת  צלרבות  של  במקרה  מית 

ידו ו/או על ידי הבאים מטעמו תוך כדי או עקב   יגרמו במישרין או בעקיפין עלשי  ביטוח, 
ו/או הפרתואחר אולידי    או על  ,שר לכךביצוע הפרויקט או בק   ם עקב רשלנות הקבלן 

ו לרכושו של אדם כל שהוא או גוף משפטי כל שהוא,  לגופו אה זה,   חוזות  איזה מהורא
הקב האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  מולרבות  שלוחיו,  עובדיו,  עצמו,  קבלני  לן  רשיו, 

שלוחי  עובדיה,  החברה,  וכן  ועובדיהם,  שלו  מורשוהמשנה  כל    וי ,  ג'  מן  שהוא  וצד 
אדםורהציב כל  לפצות  מתחייב  הקבלן  וכן.  כאמור  נזהח  את  ,  כל  בגין  כאמור  ברה  ק 

מיד עם דרישה ראשונה. הקבלן פוטר את החברה ו/או מי מטעמה    -שייגרם למי מהם  
 ק כאמור. כל אחריות לכל אובדן ו/או נזמ

 
ומאחריותו  )א(,  קטן  בסעיף  לעיל  האמור  מן  לגרוע  מבלי  כאמ   )ב(  הקבלן  מ של  תחייב  ור, 

בסעיף קטן )א( או אבדן כאמור  זק  ל נר למניעתם שזאת הקבלן לנקוט בכל אמצעי סביב
   .לעיל

 
  ידי הקבלן-שיפוי החברה על  .27

 

מתחייב    בחוזה זה  יל או תקפה של כל הוראה אחרתלע  26בלי לגרוע מהוראות סעיף  מ    (א)
  בגין   מוט לשלאו תחליתחויב  בזאת הקבלן לשפות את החברה בגין כל סכום שהחברה  

תביעה   דרישה  כל  סאו  מכל  של  שהיא  שהוא  שהוא  צד  כל  וג  עצמו  רבות  לג'  הקבלן 
  ומורשיהשלוחיה  ,עובדי החברה  ,בלני המשנה שלו ועובדיהםק ,מורשיו , שלוחיו ,עובדיו

השיפוי, כאמור יהיה גם בגין כל .  26לן אחראי להם על פי סעיף  שהקבשעילתה בנזקים  ו
 בהן בקשר לדרישה האמורה.  ת שנשאההאחרוות המשפטיות וההוצא

 

ביטוח    (ב) כאמוריד  על  עריכת  הקבלן,  הקבלן    28בסעיף    י  את  משחררת  אינה  דלהלן, 
 מאחריותו והתחייבויותיו לעיל ולהלן.

 
כשלהו    שולם    (ג) תשלום  החברה  דלעיל  כא  -ע"י  )א(  בפיסקה  כזה   -מור  תשלום  יחשב 

עפ"י הוראות חוזה זה.   ת הקבלן רה מא וב המגיעה לחבבצרוף ההוצאות המשפטיות כח
 ל תשלום  המגיע ממנה לקבלן. תשלום כאמור מככל זז הא רשאית לקהחברה ת 
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י חוזרת לחברה לנכות מכל  מבלי לגרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הוראה בלת    (ד)
זה ממנו    חוזהכל תשלום שיגיע לחברה על פי    חוזהום שיגיע לו מהחברה על פי התשל

 מהתחייבויותיו כלפיו.  וי איזוי מילבשל א
 

מתחיייב  הקב    (ה) ל בזאלן  החברה  ת  את  לעבודות   פצות  בקשר  לה  שייגרם  נזק  כל  על 
הזנח וגם/או  רשלנות  וגם/או  מקצועית  משגיאה  המקצועית כתוצאה  חובתו  במלוי  ה 

מטוגם/ כתוצאה  וגם/או  לקויים  באביזרים  וגם/או  בחומרים  משמוש  כתוצאה  יב  או 
 . ל מי שמטעמוידו וגם/או ע"י כ -ית שנגרמה עלצאה נזק ו כתולקוי וגם/א 

 
יף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים לחברה על פי חוזה זה   אין בהוראות סע     (ו)

 ו/או על פי כל דין 
 

  יטוחב .28
  

ריות הקבלן לפי חוזה זה או לפי כל דין, הקבלן מצהיר כי ערך בחברת מבלי לגרוע מאח    (א)
טוח  "בי ן:  בהמשך )להל   ת ביטוח עבודות קבלניות כמפורטפוליסו   ניטיןביטוח בעלת מו

החברה ו/או על העירייה ו/או על  בלניות"( על מנת להגן על עצמו ו/או על  העבודות הק
ו/או מעל    המנהל  הבאים  על  ו/או  המשנה  אחריות  קבלני  או  נזק  אבדן,  מפני  כוחם 

ביצוע העבודה ועד תקופת  במשך נשוא חוזה זה הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות 
הב תקופת  התום  ביטוח  יכלו   דותעבודק.  המפורטים הקבלניות  הביטוח  פרקי  את  ל 

 להלן: 

 

ויים שייגרמו לעבודות במשך  נזק רכוש: אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפ  –(  1רק )פ (1)
הציוד  ת החומרים,  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  גם,  כולל  הביטוח  קופת 
גם  כיסוי יחול  א לאתר העבודה לצורך העבודה. הר  שהובבר אחהמתקנים וכל דו

ו אשר נמסר לקבלן על ידי החברה ו/או אחרים מטעמו, בין  רכוש במלוא ערכ על  
 שהובא למקום העבודה ובין שלא.

)פ (2) ג'  –(  2רק  צד  כלפי  נזק  אחריות  או  גופנית  פגיעה  בגין  שלישי  צד  כלפי  : חבות 
  2,000,000$  -יות שלא יפחת מ בול אחרע, בגך תקופת הביצו לרכוש שייגרמו במש

ב לחול גם על תביעות בגין נזקי גוף מפגיעת  הכיסוי יורח  ח.יטוהב  רוע ולתקופתלא
 ומי. תביעות מצד המוסד לביטוח לא   כלי רכב מנועי אשר  אין חובה לבטחן וכן על

ר  ית הנגרמת באתאחריות מעבידים: חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנ   –(  3ק )פר (3)
כדי ועקב ביצוע ה   ך תקופתבמש יפחת  אחר ול  עבודות, בגבהביצוע, תוך  יות שלא 

 לתובע, למקרה ולתקופה.  5,000,000$ -מ
 

 כן יערוך הקבלן את הביטוחים הבאים:   (ב)

חובב (1) פגיעיטוח  בגין  דין  פי  על  כנדרש  וכן  ה  רכב,  בכלי  השימוש  עקב  גופנית  ה 
צד   של  רכוש  בגין  אחריות  השיביטוח  עקב  בשלישי  רכבמוש  שלא    כלי  לסך  עד 

 .גין נזק אחדב  80,000$ -יפחת מ 

המוצר יטוב (2) אחריות  מסך    ח  יפחת  לא  פיו  על  המבטח  אחריות  ,  500,000$שגבול 
להגרם העלול  נזק  או  פגיעה  כל  וזא  בגין  בעבודות,  כלשהו  פגם  כל  עקב  למשך  ת 

דין.  כל  לפי  או  חוזה  לפי  זו  אחריות  קיימת  שבה  קיוםאי  התקופה  בדבר    שור 
אחריו ביטו מסירח  במועד   למפקח  יוגש  מוצר  לת  העבודות  להלן    56ף  סעיפי  ת 
 1 -בנספח י"א ה בנוסח הקבוע ויהי

 
 .חברהיהיה ה ( לעיל 1א( )במקרה נזק המכוסה על פי סעיף )המוטב לתגמולי הביטוח    (ג)
 
 הארכת משך העבודה, תוארך תקופת הביטוח בהתאם. של  במקרה    (ד)
 
התח בכפוף      (ה) כל  שלייבוילמילוי  כי    ותיו  מוסכם  החוזה,  פי  על  מקרה  הקבלן  בקרות 

( של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזה זה, 1פרק )המבוטח על פי    וח,ביט
לקבל  חברה ה   תמתחייב  הביטוח  להעביר  תגמולי  מתוך  כספים  בפועל  ן  יתקבלו  אשר 

או לקבלן  שנגרם  הנזק  בגין  יתקבלו(  )אם  המבטח  למבטח   מאת  ללשלמ  להורות    ו ם 
 הקבלן.  לעבודות על ידיזק  הנ ום האבדן אוישרין עד לסכום  הדרוש לשם קימבמ
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צם את על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמ  –ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש      (ו)
לחדשם,  ו/או שלא  על    היקפם  רשום  בדואר  הודעה  לחברה  כן מסר המבטח  אלא אם 

 יום מראש.  60כוונתו לעשות כן 
 
הב    (ז) פיו  יטוחי  על  מפורש  תנאי  יכללו  ביטוחיקבלן  רהינם  ביטוחאשו ם  לכל  אחר    ניים 

 .השנערך על ידי החברה או לטובת
 

בסעיפיש    (ח) המפורטים  הקבלן  בביטוחי  המבוטח  ד ם  לכלול  לעילם  יורחב  החברה, ,   את 
המ  העירייה  את  ויתורנהלוכן  בדבר  מפורש  סעיף  יכללו  הקבלן  ביטוחי  זכותו    .  על 

)לתח המבוSUBROGATIONלוף  מיחידי  יחיד  כל  נגד  משפ(  בני  וכל יהםחות טח,   ,
 וף  שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה.אדם או ג

 
על  , מסמזה  חוזהרה במעמד חתימת  חב הקבלן מתחייב להמציא לידי ה    (ט) ך אישור 

של  עתקים חתומים  , הההמצ"ב, וכן מיד עם דרישת  י"אבנספח  ביטוחיו כמפורט  
הקבי ביןטוחי  התאמה  אי  של  מקרה  בכל  בהעת  בלן.  הקבלן  ביט קי  האמור  וחי 

, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים  חברהחוזה זה, לדרישת הבהאמור    לבין
מנת   על  מוהאמורים  זה.  חוזה  להוראות  אין  להתאימם  כי  במפורש  בזה  סכם 

ר  שור בדבות אינויים כדי להובעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשי
א  להטיל  כדי  בכך  ואין  כלשהיהתאמתם  תצמצם    ברהחה  על  חריות  את  ולא 

   זה ו/או על פי כל דין. חוזהאחריותו של הקבלן על פי 
תנאיה  (י) את  לקיים  מתחייב  פי    קבלן  על  הנערכים  הביטוחים  מתחייב  כל  כן  זה.  חוזה 

 פיהם. על   החבר ל זכויות הלשם שמירה ומימוש שחברה הקבלן לשתף פעולה עם ה
 

כדי לצמצם את  כ (יא) בו  לידיעת יטו הב   היקף הכיסויל שינוי שיש  יובא  בכתב,   חברה ה   חי 
 מראש ובכתב.  ה ויהיה כפוף לאישור

 
 יובי הקבלן לפי חוזה זה. וראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחה (יב)

 
ות החוזה, א התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראל    (יג)

, לאחר תרשאיה  חבר, ה חוזי הביטוחואן ו/או במועדן את כל דרישות  יים במל שלא קאו  
)חמישה עשר( ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או    15לקבלן התראה של    נהשנת

דמי   והלשלם  ריבית  דמים,  לרבות  במקרה ביטוח,  הביטוח.  חוזי  לפי  הצמדה,  פרשי 
הוצאותיו על ה כל  יחולו  כדי לגרוע מחובות סעיף קטראות  קבלן. אין בהושכזה,  זה  ן 

   חבות כלשהי.חברה על האו כדי להטיל  זה,יף מפורטות בסעהקבלן ה
 

 
 החוזה. זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של  28סעיף 

 
 

 המפקח פיקוח על ידי .  29
  

יח כי  עי להבטא אמצ וע הפרויקט אלאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצ   )א(         
וע מהתחייבויות ואחריות  אין בה כדי לגר , ו ואול שלביו במלהקבלן יקיים את החוזה בכ 

כלשהו ג'  לצד  ו/או  לקבלן  כלשהן  זכויות  להוסיף  כדי  ו/או  ליחסים  הקבלן  מעבר   ,
 . 1974י חוק חוזה קבלנות, תשל"ד פ -מזמין עבודה לקבלן עלמשפטיים שבין 

 
 זה זה.  חו נאירה למילוי תהקבלן מהתחייבויותיו כלפי החב שחרר אתלא י  פיקוח הנ"לה  )ב(      

 
 התחייבויות כלליות –' פרק ד

 
 

  מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות . 30
  

הכרו  בב  ךבכל  הקבלן  ימלא  הפרויקט,  על  ביצוע  החלות  דין  כל  הוראות  אחרי  קפדנות 
הפרויקט לביצוע  ווהרלבנטיות  הוראות  בכלליו   לפגועומבלי  הוראות  ,  לרבות  לעיל,  האמור  ת 

 .ותבר מתן הודעבד
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   נטים וכיוב'זכויות פט  .31
  

נזק הליך,  דרישה,  תביעה,  כל  על  אותה  ויפצה  מהחברה  נזק  כל  ימנע  היטל  הקבלן  הוצאה,   ,
דווכיו"ב שיתעור זכויות  בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או  מות  רו כתוצאה מפגיעה 

-ם שיסופקו עלמריבחו במכונות או  ביצוע הפרויקט, במתקני החברה,  וך כדי  וש. ת בדבר השימ 
כגון לצרכי  י זכות הנאה או שימוש כלשהו  צורך לביצוע הפרויקט בקבלו  יהיה  די הקבלן אם 

יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה    -כל זכות דומה  יבה או נטילת עפר או חול או  חצ
 .  יידרשום תמורתה אם מבעליה ולתשל

 
  קותעתי .32

בפקוד    (א) א עתיקות כמשמעותן  בת העתיקות  עכל  ו  בדבר  מזמן  דין אחר  תיקות שבתוקף 
או   ארכיאולוגי  או  גיאולוגי  ערך  בעלי  כלשהם  אחרים  חפצים  וכן  טבע לזמן,  אוצרות 

נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות   -במקום הפרויקט  אחרים אשר יתגלו  
 שהוא. ידי כל אדם -זזתם שלא לצורך עלהם או היעה ב ים למניעת הפגמתאימ

לימ    (ב) ול   אחרד  החפץ  ויפעל  גילוי  התגלית  על  למפקח  הקבלן  יודיע  ממקומו  הזזתו  פני 
כן   המפקח.  הוראות  לפי  לכך  הוראובקשר  את  לקיים  הקבלן  בדבר יתחייב  הדין  ת 

ויידרש,עתיקות במידה  גישוש  חפירות  כולל  חשבונו  על  הצעו  ,  בכל  דים ינקוט 
 בצוע ולא תגרוםת הב איקות לא תעכבכדי שמציאתם ומציאותם של העת  האמצעיםו

 לפיגורים בלוח הזמנים. 
 

עיכ     (ג) בגין  כלשהו  פיצוי  ו/או  בטלה  דמי  כל  לקבלן  ישולמו  עקב  לא  בעבודות  שחל  וב 
 עתיקות כאמור בסעיף זה.  הימצאות  

 
 תיקון נזקים לדרך או למתקנים .33

 

  ת רבות המערכוק או קלקול לדרך או למתקנים, לם כל נזמלגרותחייב להימנע  קבלן מה   (א)
"(, תוך כדי ביצוע הפרויקט על ידו, ניםקהמתרקעיות )להלן : "ק-קרקעיות והעל-תתה

 זק כאמור. ים על מנת לוודא שלא ייגרם נולנקוט בכל האמצעים הדרוש

 

לה    (ב) מנת  על  הדרוש  המידע  כל  לאיסוף  בלעדית  אחראי  מגרימת  קבלן  להימנע  דרך נזק 
חר מן הרשויות  יות וכל מידע אתכנ ן,  נתוני תכנו   תקנים, לרבות, אך לא רק, בדיקתולמ

וביצוע הדרך או המתקנים. העדר מידע   גורמים אחרים הקשורים בתכנון  מספק ו/או 
הק  של  מאחריותו  יגרע  הנזק לא  למניעת  הדרושים  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  בלן 

 הלן.  זק או הקלקול כאמור בס"ק )ג( לנן את ה ו לתקלעיל ומאחריותכאמור בס"ק )א( 
 

ק  או קלקול  שייגרם  לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, אחראי  שכל  נז   ן  בל קה    (ג)
הטלגרף,   חשמל,  תעול,  דלק  ביוב,  להעברת  וצינורות  ביצוע  הטלפון  כדי  תוך  וכיו"ב 

י מראש, חי וצפו ה הכר ובין שהיו מעשהעבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי  
של המנהל ושל כל אדם או    ולשביעות רצונותר  ביואופן היעיל  יתוקן על חשבונו הוא ב

רשת מים, ביוב,   רשות המוסמכים לפקוח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, 
חשמל   וכיו"ב בתעול  אחרים  מובילים  או  דלק  להעברת  וצינורות  הטלפון  הטלגרף, 

   ר.כאמו
 

ע  יתאם  קבלןה    (ד) בימראש  המתאימות  והרשויות  הגופים  עבודותים  כצוע  ת  קבל  וללו 
ונת  )מפות  בסעיף  לעיל  הנזכר  כל  על  המוסמך   ב(ונים  הגוף  ידי  על  סופי  אישור  וכולל 

 או הממשלתית או הפרטית.  ברשות המקומית
 

 רעות לתנועה הפיעת מנ .34
  

 נה הדרכים לא תהיירעי, ת כל פרויקט אהקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע הפרויקט, לרבו   
   תקשה על התנועה הרגילה בדרכים לצורך לתנועה שלא  ת שרויקט נתונולמקום הפ  המובילות 

  ה רשיון הדרוש לכך מהרשות האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחיל
יה והמשטרה ,  הסדרי תנועה מאושרים ע"י העיריויינקטו כל האמצעים, לרבות:   מוסמכתה

ה  כל האפשר ההפרעט כתמעכך ש ובלה, רכים, של כלי הרכב ושל זמני ההם של הדבחירת
 לדרכים.   לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק 
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 מיוחדים  תת משאואמצעי הגנה להעבר .35
  

לביצוע  נז  אם  לגרום  עלולה  שההעברה  במקום  שהוא  כל  חפץ  להעביר  צורך  יהא  ק  החוזה 
גשר, ח חוט    לכביש,  בחשמל,  וכיו"ב  כבל  צינור,  טלפון,  ישתמשוט  לא  באם  הגנה  אמצו  עי 

ועל    -ם  מיוחדי להעביר,  שיש  החפץ  פרטי  על  ההעברה  לפני  למפקח,  בכתב  הקבלן  יודיע 
 ת אמצעי הגנה מתאימים. תכניתו להבטח

 
 ן ישיג כל האישורים הדרושים על פי כל דין לביצוע ההעברה האמורה. הקבל

 
  רויקטניקוי מקום הפ .36

 
עודפי      את  לזמן  מזמן  יסלק  וה  הקבלן  מאשפהחומרים  הפרויקט.  ה  גמר  מקום  עם  מיד 

החומ העבודה,  מתקני  כל  את  ממנו  ויסלק  הפרויקט  מקום  את  הקבלן  ינקה  רים  הפרויקט 
וימסור את מקום הפרויקט כשהוא    המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא 

 פקח.  ו של המרצונ  מטרתו לשביעותנקי ומתאים ל
ת כל דין לרבות לעניין שמירה  יל על פי הוראודלעוק  ניקוי והסיל הקבלן יפעל בכל פעולות ה

 על איכות הסביבה בהתאם לנספח יב'. 
 

 עובדים -' הפרק 
 

  פקת כח אדם על ידי הקבלןאס .37
 

, את ההשגחה  קבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע הפרויקטה
 רוך בכך. התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכואמצעי ליהם  ע
 

  ותנאי עבודה אדםכח  .38

 

גבוהה  ה    (א) ברמה  מעולה  מטיב  ואחרים,  מקצועיים  עובדים,  להעסיק  מתחייב  קבלן 
הדר המ ובמספר  תוך  הפרויקט  ביצוע  לשם  ובעבודה וש  בחוזה,  לכך  הנקוב  ועד 

או   צורך ברישום, רשיון  יש  ד שלביצועה  כל  לפי  מי  ייב הקבין, חהיתר  לן להעסיק רק 
כמו כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו    ור, לפי הענין.כאמתר  רשיון או הי שרשום או בעל  

רויקט בשעות העבודה על מנת או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע הפ 
 המפקח או בא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.  ש

 

בכתב  פל    (ב) דרישה  הי  יח מאת  אמפקח  המוסמך  כוחו  בא  את  הקבלן  מנהל  ליף  את  ו 
 אין הם מתאימים לתפקיד.    אם לדעת המפקח  דה,עבוה

 
בביצוע הפרויקט, והקבלן  קבלן יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין לעסוק  ה    (ג)

על  ישלם שיועסקו  לעובדים  עבודה  ע-שכר  תנאי  ויקיים  הפרויקט,  בביצוע  בודה, ידו 
או בכל ין  ל ד אם לקבוע בכ החל עליהם, אם חל עליהם, ובהת  הקיבוצי חוזה  בהתאם ל
 ל הרשויות המוסמכות לכך.  הוראה ש 

 
העובה    (ד) כל  כי  המעידים  אישורים  הפרויקט  במקום  יחזיק  במקום  קבלן  השוהים  דים 

וע כדין.  הפרויקט  ידו  על  מועסקים  בביצועו  ו/או  וסקים  זרים  עובדים  העסקת 
  מדינת ישראלל כל האישורים הנדרשים על ידי  מראש ש  קבלתםנאים מותנית בפלשתי

ידה מן הקבלן. אישורים כאמור יוצגו לחברה בכל עת מייד על פי  שות מוסמכת על ל רוכ
 דרישה. 

 
מתחייב ה    (ה) על  קבלן  שהועסק  עובד  בעד  לקרנות  יד-לשלם  מסים  הפרויקט,  בביצוע  ו 

בוצי החל עליו, אם וזה הקיפי החותו העובד על  וציאלי בשיעור שיקבע לגבי אס   ביטוח
  .  ל פי כל דיןחל עליו, וע

 
מתחייב ה    (ו) התשכ"ח    קבלן  משולב(  )נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק  הוראות  אחר    -למלא 

על    1968 שהותקנו  הממלוהתקנות  הבריאות  חוק  פי  ועל  למנהל  פיו  ולהמציא  כתי 
התחי את  קיים  כי  לאומי  לביטוח  המוסד  של  לפי  אישורים  זה. סעיף  יבויותיו   קטן 

ולא יתפרש כמטיל    -לא לגרוע מהן ן וקבלעל חובות ה הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף 
 חובות על החברה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.  
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מתח ה    (ז) ותנאקבלן  בטיחות  תנאי  להבטיח  ורווחתם ייב  העובדים  בריאות  לשמירת  ים 
חוקית, דרישה  ובאין  בחוק,  ע  כדרוש  שיידרש  חוק מפקחי    ידי-ל כפי  במובן  העבודה 

 .  1954 -"ד תשיעל העבודה, ארגון הפקוח 
 

מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע הפרויקט סידורי נוחיות ומקומות  קבלן ה    (ח)
נ לשביעותאכילה  הפרויקט  במקום  יתוחזקו    אותים  אלו  מקומות  המפקח.  של  רצונו 

 באופן נאות ושוטף.  
 

   ח אדםפנקסי כ .39

 

מקה    (א) שבלן  לתחייב  ינוהלו,  הפרויקט  ביצוע  רצון במהלך  כח  פקחהמ   שביעות  פנקסי   ,
, בהם יירשמו שמו, מקצועו, סווגו המקצועי של כל עובד ומספר הימים בהם עבד אדם

 . בודתו ושכרווכן שעות ע

 

ימציה    (ב) והיומית,  קבלן  כוח האדם החודשית השבועית  לפי דרישה את מצבת  א למפקח 
 קתם.  ל פי מקצועם סיווגם ותחומי העסובדים עקת העתכלול גם חלו אשר

 
 עובד ומעביד  חסיר יהיעד .40
 

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו ישא באחריות לכל  
א הזכ עובדים  של  הסוציאליות  )כגוןויות  תשלומים    -לה  לאומי,  ובטוח  הכנסה  מס  ניכויי 

מ איגודים  ותשלולקרנות  סקצועיים  עפוציאליימים  החלות  החובות  ולכל  אחרים(  דין  ם  "י 
ונטי ו/או מכח כל נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו. כן  קיבוצי רלו   וזהחח  מכ  ו/או 

קי  לא  כי  במפורש  בימוצהר  ומעביד  עובד  יחסי  כל  ה ימים  וכל    חברהן  עובדיו  הקבלן,  לבין 
אי  והמזמין  העבודות,  בבצוע  כלפי  המשתתף  חייב  חובהנ"ל  נו  או  בכל  במישרין  הנובעת  ה 

מ  ובעקיפין  עובד  את  יד.מעביחסי  ישפה  דרישת  חברהה  הקבלן  כל    הלפי  בגין  הראשונה 
 ר. תביעה שתוגש כנגדה על ידי כל פועל ו/או עובד כאמו

 
 

 ומלאכהציוד, חומרים  –' ורק פ
 

  אספקת ציוד מתקנים וחומרים .41

 

בה    (א) כי  ומתחייב  מצהיר  הציוקבלן  כל  הכרשותו  והמד,  לביצועו  לים  הדרושים  תקנים 
וע הפרויקט בהתאם לחוזה, ולשביעות רוש להשלמת ביצהד  קצבל הפרויקט בהיעיל ש

והסופי הבלעדית  דעתו  שיקול  ולפי  במקרה  המפקח.  ו/או  רצון  הציוד  המפקח,  של  ת 
הקבלן    ם או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע הפרויקט, יהיה עלהכלי

לעדי והסופי  הב  עתולפי שיקול דשלו, לשביעות רצונו של המפקח,  חשבונו  ו על  להחליפ
שהיא וב כל  נוספת  תמורה  ללא  וזאת  המפקח,  ידי  על  שנקבעה  הזמן  תקופת  תוך 

 ים. מהקבוע בלוח הזמנ 

 

להבטיחה    (ב) מתחייב  כל    קבלן  יחול  שלא  כך  הבניין  חומרי  של  השוטפת  אספקתם  את 
ה בביצוע  לו  פרויקט עיכוב  הזמלפי  שייח  זה  נים  חוזה  להוראות  בהתאם  כל ה   -קבע 

 המפקח. של תו להנחת דע
 

במיפרטים, הקב    (ג) לאמור  בהתאם  העבודות  לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  לן 
בכתב הכמ כל  בתוכניות,  ובשאר מסמכי החוזה.  יהיו חדשים ויות  למיניהם  החומרים 

כפי שנקבע בחו של יותר מ  בתקן  זה. אם מצוייםויתאימו לדרישות התקנים  סוג אחד 
אם נקבע בחוזה סוג אחר   של החומר, פרט  בחרהמוומרים לסוג  יתאימו הח   –חומרים  

 מתוך התקן המתאים.  
 

 טיב החומרים והעבודה ובדיקות .42

 

מהמין  הקבלן      (א) בחומרים  ורק  אך  והוא  ישתמש  מספיקות  ובכמויות  ביותר  המשובח 
 ובחת ביותר. רמה מש בעלת העבודות תהיה  מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע
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מתחייב      (ב) בהקבלן  ישתמש  בחווע  ביצשלא  אלא  כשרים העבודה  ונמצאו  שנבדקו  מרים 
 לתפקידם על ידי המפקח. 

 
מו בתכונותיהם  עם מכון התקנים הישראלי יתאיחומרים שלגביהם קיימים תקנים מט    (ג)

אחר לתקן  יבים להתאימם  חי  -לתקנים האמורים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי  
כל החומרים ששיק ידי המפקח.  על  לבניןבע  תו  יביחי  יגיעו  תקן. במקום ם להיות עם 

במפרטים  אחרת  הוראה  ובהעדר  חומרים,  של  רמות  בכמה  מבחין  הישראלי  שהתקן 
 התקן הגבוהה ביותר. וכניות, יתאימו החומרים לרמתובת

 
המפק    (ד) הוראות  לפי  ולבצע  לספק  מתחייב  מהחהקבלן  דגימות  ה  והמלאכ  ומריםח, 

צוע בדיקותיהם ים הדרושים לבימצע הא  אדם וכל יתרשנעשתה, וכן את הכלים, כוח ה
ת, במקום ביצוע העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מוכרת ומאושר 

 הכל כפי שיורה המפקח.  
 

בוצע ישירות  התשלום למכון התקנים או למעבדה או לכל גורם שיבצע את הבדיקות, י    (ה)
 .בלן  הק"י ע

 
רים וכיו"ב, העולים  , אביזרים, מוצריםחומבור שימוש בלא תינתן כל תוספת כספית ע    (ו)

 בטיבם על הנדרש ו/או הקבוע בתכניות ו/או במפרט.  
 

ונמצאו כשרים ב שלא ישתמש בביצוע הפרויקט  הקבלן מתחיי    (ז) בחומרים שנבדקו   אלא 
 לתפקידם על ידי המפקח. 

 
של  ת מאחריותו  ברה אין עובדה זו כשלעצמה גורעידי הח  ים עלחומרים מסוימ   סופקו    (ח)

 בודה.  לן לגבי טיב העהקב
 

ידי      (ט) על  שיסופקו  בחומרים  העבודות  בביצוע  ישתמש  שהקבלן  להורות  רשאי  המנהל 
 ם המגיעים לקבלן. חברה ושתמורתם תנוכה מהסכומיה

 

לביצוע    (י) החומרים  את  תספק  שהחברה  במפורש  כול  הותנה  או  העבודות,  מקצתם, ם 
 כדלהלן: ות  וראלו עליהם הה יחו -והחומרים סופקו בהתאם לכך

 
 ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות;  הקבלן (1)

יהיה הקבל   -למקום הפרויקט עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם   (2) ן  לא 
רש קיבל  אם  אלא  הפרויקט,  ממקום  מהם,  חלק  כל  או  אותם  להוציא  ות  רשאי 

    המפקח; ב מאתמוקדמת בכת

האמ (3) שהחומרים  מתחייב  כל  הקבלן  או  במה   חלקורים  יוחלפו  לא  חומרים  ם, 
 אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;  

לחברה (4) להחזיר  מתחייב  ה  הקבלן  ידי  על  שסופקו  החומרים  ושהקבלן  את  חברה 
 ם; חומרים האמורילא השתמש בהם לביצוע העבודות, וכן כל עודף ושארית מה

 

ברה לן לשלם מיד לחהקביב  , כאמור, חיהקבלן את החומרים או את עודפם  א החזירל (יא)
 תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום. 

 

 המלאכה   טיב החומרים ו .43
 

בחומר .א ישתמש  בתכניות  הקבלן  במפרטים,  לאמור  ובהתאם  ביותר  המשובח  מהמין  ים 
הכמוי ובכמויות  ובכתב  הקבמספיקות,  תהיהות.  שתיעשה  שהמלאכה  מתחייב  ברמה    לן 

 ת. משובח
 
קוח .ב שלגביהם  הישראלי  מרים  התקנים  מכון  מטעם  תקנים  תכונותיהם    -יימים  יתאימו 

תקן בהעדר  האמורים.  י  לתקנים  הישראלי  התקנים  מכון  בתכונותיהם  מטעם  תאימו 
 לתקנים הזרים המתאימים.  

 

עבודה   .ג או  זר תבבדיקת תהליך  בלפי תקן  לדוצע  קיימות  התאם  ואם  הזר,  רישות התקן 
 וין באחד ממסמכי החוזה. לפי המצ -ביות נטילטר קן דרישות אבת
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 תקנים הנ"ל.  לא יבואו ולא ישתמשו בחומרים ובמוצרים למיניהם שלא יתאימו ל .ד

 

ת  .ה כל  תינתן  העולים  לא  וכיו"ב,  מוצרים  אביזרים,  בחומרים,  שימוש  עבור  כספית  וספת 
 בתכניות ו/או במפרט.  הקבוע   ו/או  טיבם על הנדרשב

 

מ .ו יהקבלן  שלא  בשתמ תחייב  הפרויקט  ש  כשרים ביצוע  ונמצאו  שנבדקו  בחומרים   אלא 
 לתפקידם על ידי המפקח.  

 

י .ז על  מסוימים  חומרים  כשלעצסופקו  זו  עובדה  אין  החברה  של די  מאחריותו  גורעת  מה 
 הקבלן לגבי טיב העבודה.  

 

כה  ת המפקח דגימות מהחומרים והמלאי הוראוא ולפעל חשבונו הו  הקבלן מתחייב לספק .ח
האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם  כל הכלים, כוח  את  כן  שנעשתה ו

 ח. ת מעבדה, הכל כפי שיורה המפק העברתם של החומרים לבדיקלאו   הפרויקט

 

ב  .ט דגימות  בדיקות  דמי  יקוזזו  הקבלן  המופיעמחשבונות  האחוז  הח  שעור  נתוני    וזה.בדף 
שהוצאו  שבו רק סכומים  ייחור  במעבדה כאמ  שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות  כהוצאות

גם סכומים העולים על הסך השווה   לחברה  ישיב הקבלן  לעיל  זו. על אף האמור  למטרה 
ה מסך כל התמורה באם סכומים עודפים אלה נובעים מדמי  לאחוז המופיע בדף נתוני החוז

 וש בפרויקט. ות לשיממתאימשנמצאו כבלתי בדיקת דגימות 
 

   קדםאישור מו .44
 

לה הן ביחסשל המפקח  אישורו המוקדם  את  קבלקבלן חייב  יש    ותלמקור  ,  בהם  החומרים 
בשום פנים  אולם מוסכם בזה במפורש, כי    .חומרים  םאות  לטיבוהן ביחס  בדעתו להשתמש  

המקו באישור  החומרים    ר אין  לטיב  אישור  מאות משום  ו המובאים  מקור.  רשאהמפק ו  י  ח 
על  לפסול שאושר  ממקום  חומרים  אין  משלוחי  אם  שיקמת  הם  ידו  לפי  דעתו,  אימים,  ול 

טיבם.   שמבחינת  מוקדם  באישור  אלא  הקבלן  ידי  על  יירכשו  לא  הסוגים  מכל  ל  חומרים 
אי דרוש  בהם  במקרים  מן  המפקח.  מוקדם  אישור  לקבל  חייב  יהיה  הקבלן  מעבדה,  שור 

 המעבדה.  
 

 מכוסיםלהיות  נועדוחלקי פרויקט שבדיקת  .45

 

למנועה    (א) מתחייב  כיסויו    קבלן  כל  הסתאו  את  חלק  של  מהפרויקט,  רתו  נועד  ש שהוא 
 .להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו בכתב של המפקח

 

ח     (ב) יודיע הקבלן למפקח  ק מהפרויקט שנועד להיות מכוס להושלם  בכתב   ה או מוסתר, 
דוק, לבחון ולמדוד את מפקח לבזור לבלן יאפשר ויעהחלק האמור מוכן לבדיקה והקש

 תו.  כיסויו או הסתרני לפ   ור מהפרויקטהחלק האמ
 

  ח קבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק של הפרויקט לפי הוראות המפקה    (ג)
ומדל בחינתו  בדיקתו,  של צורך  רצונו  לשביעות  לתיקונו  יחזירו  מכן  ולאחר  ידתו 

הלהמפקח.   מילא  הוראא  אחר  המקבלן  לפי ות  המפקח   פקח  רשאי  זה  קטן  סעיף 
קידלחשוף לקדוח  ווחי,  בכ ם  חורים  להחזירו  לעשות  מכן  ולאחר  הפרויקט  של  חלק  ל 

 לתיקונו.  
 

אם קיים הקבלן    "ק )ג( תחולנה על הקבלן, פרטהוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסה    (ד)
הוכיחו שהמלאכה והבדיקות  )א(  ס"ק  לפי  לשביעו  את התחייבותו  רצובוצעה  של ת  נו 

 מפקח.  ה
 

זזן מכל סכום שיגיע לקבלן  רשאית החברה לקן,  קבלעיף זה על הוצאות שחלות לפי סה    (ה)
 בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.  
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  אכה פסולהפסולים ומל סילוק חומרים  .46
  

לבצע   לזמן  מזמן  לקבלן,  להורות  רשאי  יהיה  המפקח  של  )א(   חשבונו  כהקבלןעל  תוך  די  , 
 מהלך העבודה :  

 
תקופת זמן אשר תצוין בהוראה    ם הפרויקט בתוך מקום מל חומרים שהעל סילוק כ  .1

 בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.  
 

ם לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה ל הבאת חומרים כשרים ומתאימיע .2
1 . 

 

וה .3 כ קמתו מחדש של  על סילוקו, הריסתו  ידי  ל שהוא  חלק  על  של הפרויקט שבוצע 
בל  שימוש במלאכהמתאתי  בחומרים  או  לתנאי    ימים  בניגוד  או  מתאימה  בלתי 
 החוזה. 

  
ס"ק    לפי  של המפקח  כוחו  דב ))ב(    לכל  יפה  שנעא(  בדיקה  כל  אף  על  ועניין  ידי  ר  על  רכה 

 אכה האמורים.  המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמל
 
ה רשאית  ק )א( תהא החברס"  לפיראות המפקח  שעות אחר הו  48מילא הקבלן תוך  (   לא  )ג 

הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות .  תקורה  15%לבצעו על חשבון הקבלן ובתוספת  
ת לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל צוע ההוראות והחברה תהא רשאי בבי

 .ך אחרתבכל דר הקבלןשאית לגבותן מזמן שהוא, וכן תהא ר
 
 
 

 ע הפרויקטמהלך ביצו –' זפרק 
 

 ומועד השלמתו  ביצוע הפרויקטלת התח .47

 
ידי  ה על  שיקבע  בתאריך  הפרויקט  בביצוע  יתחיל  בהורא   החברהקבלן  המפקח  בכתב  או  ה 

ה", וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט תוך התקופה  שיקרא "צו התחלת עבוד
אה  ת המפקח הוראם ללוח הזמנים פרט אם קיבל מאזה ובהתי החודף ריכוז נתונשנקבעה ב

 . להלן 49ובכפוף לאמור בסעיף   רשת בניגוד לכךמפו
 

  קום הפרויקט לרשות הקבלןהעמדת מ .48
 

לה ההוראה  מתן  בשע לפני  או  הפרויקט,  בביצוע  יעמיד  תחיל  הוראה,  אותה  מתן  המנהל  ת 
ביצועו של הפרויקט  להתחלת  דרוש  תו חלק ממנו ה לרשות הקבלן את מקום הפרויקט או או

המנהל לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים  אחר מכן יעמיד  . לניםאם ללוח הזמוהמשכתה בהת
על פי  ויקט בהתאם ללוח הזמנים, או  נוספים ממקום הפרויקט, הכל כפי שיידרש לביצוע הפר 

 לוח זמנים נוסף שיוציא המפקח. 
 

  קטארכה או קיצור להשלמת הפרוי .49

 

י  יתנהנ    (א)   עה של עבודה יצו ת בי המחייבת אל פקודת שינויים או תכנית שינו די המנהעל 
את נו המחייבת  או  הפרויקט  השלמת  מועד  קביעת  לצורך  בחשבון  שהובאה  לזו  ספת 

ה לאחר קבלת בקשביוזמתו או  נהל,  רשאי המ  ו, מהפרויקט או הפסקתביטולו של חלק  
הקבלן  השלמת   מן  במועד  שינוי  ובת  לקבוע  שהפרויקט,  ענאי  הקבלן  מולאו  ידי  ל 

  ד(.) -ים )ג( ודרישות סעיפים קטנ 

 

המנהל    בביצוע הפרויקט על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת גרם עיכוב  נ    (ב)
לקבלן   הייתה  אפלא  לו  הייתה  ולא  עליהם  העיכוב  שליטה  את  למנוע  רשאי    -  שרות 

מועד השלמת שינוי בקבוע  יצוע מהקבלן ללאחר קבלת בקשת הארכת תקופת ב  המנהל
 )ה(. -קטנים )ג(,)ד( ו דרישות סעיפים  לן הקבלאו על ידי הפרויקט ובתנאי שמו
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 התנאים למתן ארכה הינם אלה:   (ג)
 

ארוע הנסיבות  מיום  יום    30תוך  שהיא כאמור  קבלן בקש ארכה עקב כל סיבה  ה (1)
 לעיכוב בביצוע הפרויקט.  ושגרמ

המנהל, לרבות יומן הפרויקט,  ונו של  ות רצראיות, לשביע  קבלן יהא חייב להביא ה (2)
 ב בביצוע הפרויקט. עו וגרמו לעיכואירות סיבות האמור שה

 

משרד העבודה    קבלן מודע לכך שמעת לעת מוטל סגר על השטחים המוחזקים וכן כיה    (ד)
מדיניות   הקבלן  מנהיג  אלה  כל  אף  על  בישראל.  הזרים  העובדים  מספר  צמצום  של 

כי להעמ   מצהיר  אתביכולתו  הד  יד  שבכ"א  כי  בזה  מוסכם  לפרוייקט.  יתות  רוש 
ומשליכה קים או סגר או  וחזהמ  בשטחים כל התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני 

ן וחבל וחזקים על ידה ביהודה ושומרועל הקשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המ
זר עובדים  גירוש  ו/או  זרים  לעובדים  רשיונות  הקפאת  ו/או  כעזה  יחשבו  לא  סיבה ים 

 כה.  למתן אר

 

ר גורמים לעיכוב בביצוע  תחות אחרת כאמוהתפכל  תות/סגר או  במידה ויתברר כי שבי     (ה)
בגין   תמורה  תוספת  לכל  זכאי  שיהיה  בלא  הקבלן,  מתחייב  בכל הפרויקט  לנקוט  כך, 

כוח אדם שאינו תלוי האמצעים העומד  זו, לרבות העסקת    ים לרשותו לנטרול השפעה 
   תחות מסוג זה.בהתפ

 
עה בכתב פרויקט ע"י הודל הע שמועדי הביצואי לדחות לפי שיקול דעתו את  רשהמנהל      (ו)

 לקבלן ודחייה זו תהיה אישור לארכה לביצוע הפרויקט על פי משך הזמן הנקוב בה. 
 

שאי המנהל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה עפ"י  רג הקבלן מלוח הזמנים רח    (ז)
זמנים   שיך בביצוע העבודות בהתאם ללוחבלן להמאת הקהדין, לחייב    חוזה זה ועפ"י

 על ידי המפקח.  בע  שיקחדש 
 

 עבודותקצב ביצוע ה .50

 

בכ    (א) ביצוע הפרויקט איטי מדי  זמן שהוא המפקח בדעה שקצב       די להבטיח את אם בכל 
הפרו הקבועהשלמת  בזמן  להשלמתו  להשלמתו  יקט  שניתנה  הארכה  תוך  או  יודיע    -, 

 טיחים בכדי להבט מיד על חשבונו באמצעים הדרושלן ינקווהקב  קח לקבלן בכתבהמפ
     תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה להשלמתו ויודיע עליהם למפקח  השלמת הפרויקט את

  .בכתב

 

לפי ס"ק  בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבליה המפקח  ה    (ב) בכדי )ן       א( אינם מספיקים 
בזמ הפרויקט  השלמת  את  הקבועלהבטיח  אתולהשלמ   ן  ה,  תוך  שניתנה  ו  ארכה 

ע י  –להשלמתו   בפני התריע  ינקכתב  ן בקבלל כך  האמצעים שיש וט מייד בכל  והקבלן 
עובדים בשעות   לרבות העסקת על מנת להבטיח השלמת הפרויקט במועדו    ,לנקוט בהם

ובמשמר  הקבלןנוספות  ע"ח  לילה.  ות  משמרת  לרבות  זה,  לעניין  במשמרות  עבודה   .
ות ועל פי דרישים ו/או ההיתרים הנדרשים בדין  האישור  ד בכלמתחייב להצטייהקבלן  

לביצוע משמרות, כאמור, ולהיערך על חשבונו מבחינת כל הציוד ויות המוסמכות  הרש
 ות.  ת תאורה מתאימה ואמצעי  בטיחוהאמצעים הנדרשים לכך לרבו

 
ת  בצע ארשאית החברה ל  -ב(  )שעות אחר התחייבותו לפי ס"ק    48א מילא הקבלן תוך  ל    (ג)

א הפרוי  קבלן  ע"י  מקצתו,  או  כולו  ד קט,  בכל  או  הקאחררך  חר  חשבון  על  בלן.  ת. 
והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך והחברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את 

בתוספת  ההוצא האמורות.  שיגיע שיי  15  % ות  סכום  מכל  משרדיות.  כהוצאות  חשבו 
ל דרך אחרת. לצורך סעיף קבלן בכתן מהיה רשאית לנכולקבלן בכל זמן שהוא. וכן תה

זה לחברה  קטן  בכות  זכ   תהיה  להשתמש  שנמצאים מלאה  והחומרים  המתקנים  ל 
 . במקום הפרויקט

 
שהא    (ד) זמן  בכל  המפקח,  לדעת  צורך  יהיה  הפרו ם  ביצוע  קצב  את  להחיש  כפי  וא,  יקט 

תו  ות כמיטב יכול שנקבע תחילה, יפנה המפקח בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעש 
ביצלה המפקחשת  ידי  על  כמבוקש  הפרויקט  מתחיוע  וכן  כלהקב יב  ח,  אחר  למלא   לן 

 הוראות המפקח לצורך זה בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.  
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 ג(.  )ק )ד(, תחולנה הוראות ס"ק הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"  א מילאל    (ה)

 

לא יהיה רשאי הקבלן לתבוע  ד(,  )  -)ב( וסעיפים קטנים  ילא הקבלן את התחייבותו לפי  מ    (ו)
 ו.  וי התחייבותו ז מילקב ות נוספות עהוצא

 
קבלן יחשב כאילו פיגר בביצוע הפרויקט בשיעור השווה למשך התקופה שבין המועד  ה    (ז)

חוזה זה ובין המועד שבו השלים הקבלן האחר הנזכר שנקבע להשלמת הפרויקט על פי  
הפרוי)בס"ק   את  שאם  ג(  ובלבד  ל   הקבלןקט  בתום  האחר  הפרויקט  את  השלים  א 
לתקו  תקופה בחושהופה  השווה  לקבלן  כאילו  קצבה  האחר  הקבלן  את  יראו  זה,  זה 

 בלן.  קלשם כך להשלים את הפרויקט בתום תקופה השווה לתקופה שהוקצבה 
 

 . ה זהוזי בחודי ויסתזה הנה תנאי מהווראת סעיף ה
 

 ש על איחורים ים מראועפיצויים מוסכמים וקב .51
  

ן, בגין כל  ה זה ועפ"י הדיחוז "י  פי הקבלן עפרוע מכל זכות אחרת של החברה כלמבלי לג    (א)
הזמנים   בלוח  הקבועות  הדרך  אבני  לעומת  העבודות  בביצוע  או  המאושר  איחור 

ישלם הקבלן לחברה פיצויים קבועים ,  "פיגור"(  -  למת ביצוען של העבודות )להלןבהש
בשיע  מראש  של  ומוערכים  מהאחוז   תיר יעש)  0.10%ור  התמורה(  צמודי)כשה  ן   הא 

שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת הפרויקט   איחורנדארי של  קאלום  ( בגין כל ילמדד
יגור  ל. למרות האמור לעיל, עלה הפ או חלק מהפרויקט כאמור ועד מועד השלמתם בפוע 

 . מן התמורה  0.2% ימים, יהיה הפיצוי  בגין כל יום נוסף בשיעור של   30על 

 

כל סכום הפיצויים  ברה תהאהח    (ב) לנכות  ע  מכל סכום שיגי  )א("ק  האמורים בס  רשאית 
לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערכויות. 

ניכויים או גבייתםתשלום   אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים    הפיצויים, 
 .  החוזהבות אחרת לפי  את הפרויקט או מכל התחיי 

 
נת    (ג) כולו  הפרויקט  השלמת  לפני  לקב אם  המנהל  לגבי  תעולן  ן  השלמה  כלשהו  דת  חלק 

  מהעבודות, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן
י חלק  האמורה,  ההשלמה  מראש תעודת  והקבועים  המוסכמים  מהפיצויים  חסי 

 אמור לבין העבודות כולו. בודות הלק העהיחסי שבין ח האמורים בס"ק )א(, לפי הערך
 

סעיף ל    (ד) ביצוע"   ה"   זה  צורכי  תעודת    -שלמת  קבלת  לרבות  הביצוע   השלמת  משמע 
הרשויות   ואישור   גם  בדברהשלמה  העבודות,  העבודות    השלמת  מחלקי  איזה  אם 

שני    הקנסות האמורים משקפים אינטרס כספי ותמריץ נאות להנחת  ם קודם לכן.הושל
ל ב סיום  הצדדים  מוסכמתהבניה  הערכה  משקפים  והם  הבניה  פועל,   ועדבמ   לערך 

   ועד נדחה. המקורי ובכל מ
 

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה לכל סעד אחר.
 

ו/או בדספק מ להסרת      (ה) כי אין בקביעת  ו/או תשלום בכל דרך ודגש,  ו/או תביעת       רישת 
החברה,   ת ו/או סעד אחר של  בכל זא   לפגועם דלעיל בכדי  שהיא של הפיצויים המוסכמי

 . ם גבוהים משיעור הפיצוי המוסכם, לתבוע פיצויידיןאו פי החוזה ו/על 
  

 הו בגין הקדמת לוחות הזמנים.למען הסר כל ספק, הקבלן לא יקבל כל פיצוי כספי כלש 
 

קרה  בכל מ בזה כי    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בנוגע לפיצוי בגין איחורים מוסכם (ו)
יבצע   או לחילופין לא זהכם להס מסמך ה'בבצע פעולה מהפעולות המפורטות הקבלן יש

על   החל  דין  כל  מהוראות  המתחייבת  או  זה  הסכם  לפי  התחייב  להן  מהפעולות  אחת 
את החברה בפיצוי  הקבלן  המקצוע הטובים, יפצה  העבודות או לחילופין מכללי    ביצוע

    .במסמך ה'שמוסכם, כמפורט בטבלה 
בר יצוי מצטהיה הפם י ועיגין רצף אירהתרחשות יותר מאירוע אחד או ב  בגיןכי  ובהר  מ

בטבלה    בהתאם. ה'(  הסכומים  ממועד  )מסמך  לצרכן  המחירים  למדד  צמודים  יהיו 
 ם ואילך. חתימת ההסכ

לק לקבלן  החברה תהא רשאית  מהתמורה שתגיע  המוסכם  הפיצוי  את סכומי  זז 
  ילוט הערבות הבנקאית. לרבות חותה,  רך העומדת לרשו/או לחייבו בכל ד
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 עבודההפסקת  .52
 

י קבל ה    (א) ביצוע  ן  את  לפי  פסיק  לצמיתות  או  מסוים  לזמן  מקצתו,  או  כולו  הפרויקט, 
לתנא  בהתאם  המפקח  מאת  בכתב  והוראה  בהוראה  שיצוינו  ולתקופה  יחדשו ים  לא 

כך על  בכתב  הוראה  המפקח  ע"י  לו  ניתנה  אם  יהיה  .אלא  א  הקבלן  לחדש  ת מחויב 
הפרוביצ החברה,  וע  דרישת  לפי  תוךיקט  מיו  7  והכל  מימים  חידוש, הורא תן  ם  ת 

 . אמורכ

 

באמצעים      (ב) הקבלן  ינקוט  )א(,  ס"ק  לפי  מקצתו,  או  כולו  הפרויקט,  ביצוע  הופסק 
 מפקח. יאושרו על ידי ה, כפי שבטחת הפרויקט ולהגנתולה

 
כולו או מקצתו לתק    (ג) את הקבלן  א תזכה  יום ל  30ופה של עד  הפסקת ביצוע הפרויקט, 

פיצוי   בכל  מקרה  תשלום  בשום  ציודות  לרב ו/או  בטלת  ניהול  בגין  ו/או  אדם  כוח   ,
 "מכסת הימים המותרת"(.   –מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים )להלן 

 
ביצוע      (ד) זמני  באופן  ביוזמת   לקחהופסק  המותרת  הימים  למכסת  מעבר  הפרויקט  מן 

וע חלק אחר של הפרויקט והקבלן  לן לביצת הקברשאי להפנות אהחברה, יהיה המפקח  
ח. במקרה כזה יאריך המפקח את לוח הזמנים ם להוראות המפק התאל במתחייב לפעו 

הבלעדי דעתו  לשיקול  כפי שתידרש  נוספת  כי מעבבתקופה  מודגש  הסר ספק  למען  ר . 
  ום ו/או פיצוילהארכת לוח הזמנים כאמור, הקבלן לא יהיה זכאי במקרה כזה לכל תשל

רכת מתמשך ו/או הא  הול ני  וח אדם ו/אוכאמור לרבות בגין בטלת ציוד, כהפסקה    בגין 
 לוחות זמנים והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה.  

 
הפרו    (ה) ביצוע  זמני  באופן  ונגרמו    כולו,יקט  הופסק  החברה  הוצאות  בביוזמת  כך,  של 

אלה   הוצאות  החבר לקבלן,  על  ובליוטלו  שהקב ה  תשלום בד  לבקש  רשאי  יהיה  לא  לן 
כאמור  הו תוךאם  אלאצאות  מ  30  ,  המפקח  יום  הוראות  קבלת  ההפסקה  יום  בדבר 

עור  יתשלום ההוצאות כנ"ל. ש נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את  הזמנית  
ל מהקבלן  קיבלאחר ש, בכפוף ו62על פי האמור בסעיף  קבע על ידי המפקח  יהוצאות  ה

ו/א קבלו ולאחר שיניות ו/או ראיה מספקת אחרת עליהו חשבונ ת  לן להשמיע לקבתן  ן 
 תיו. טענו

    
ידי    כולו או חלקו, לצמיתות או לתקופה מסוימת, עלביצוע הפרויקט  ופסק  המודגש:      ( ו)

מחבהחברה   ו/או  מעשה  הקבלןשל  של  לקבלן    -  דל  שנגרמו  ההוצאות  עקב תחולנה 
וזאת מבלי   ף זה על הקבלןלפי סעימפקח  ילוי הוראות התוך כדי מההפסקה,     בלבד, 
ה לחברה כלפי הקבלן על פי כל דין ו/או הוראות תעמוד במקרה כזת שזכולגרוע מכל  

 זה. חוזה
 

תות, אחרי חתימת החוזה, פרויקט, כולו או מקצתו, לצמיעוד מודגש: הופסק ביצוע ה    ( ז)
לן טרם אך הקב  בודה,תן צו התחלת עאך לפני שניתן צו התחלת עבודה או אחרי שני 

 ן כל פיצוי. קבלם לעל, לא ישולהחל בביצוע העבודות בפו
 

מקצתו,      (ח) או  כולו  הפרויקט,  ביצוע  צו  לצמיתותהופסק  החברה  ידי  על  שניתן  אחרי   ,
יהיה הקבלן זכאי לקבל מהחברה  , בפועלויקט בודה, והקבלן החל בביצוע הפר התחלת ע

העבודה. הקבלן יהיה רשאי    ד הפסקתלמוע  ביצע בפועל עדאת התמורה עבור העבודה ש 
דר בס"ק )ט(, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של א יעלה על המוגשל  בסךע  פיצויים  לתבו

ו והפסד יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיכל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא  
שב  העבודה  ערך  קביעת  לצורך  )י(.  בס"ק  לאמור  בכפוף  על רווחים,  בפועל  ידי    וצעה 

ופסקה, ממנו, שהקמתו הלק  ו חויקט כולו אעשנה מדידות סופיות לגבי הפרית   הקבלן,
לפי העניין ניתנה הודעה בכתב, כאמור,   7לכל המאוחר תוך    ,הכל  בו  ימים מהתאריך 

 . לקבלן
 

במחירי    25%-הפיצויים, כאמור, יופחת מן התמורה סכום השווה ל  לצורך חישוב גובה     (ט)
יופחת  היחיד וכן  לסכום  ה,  במחיר השווה  בפועל  שבוצעה  העבודה  היחידה. ערך  י 

ברה  היתו בגין  .  2.5%-תוכפל  לקבלן  המגיע  המוסכם  הפיצוי  שהוא  המתקבל  הסכום 
בחודש שקדם   שבין המדד היסודי לבין המדד  הפסקת העבודה, יעודכן בהתאם להפרש 

 לחודש בו הופסקה העבודה.  
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ישאו   זה  ס"ק  לפי  פיגוריםהפיצויים  הנקוב הפסקת    מיום  ריבית  למועד  ועד  העבודה 
( למניעבס"ק  סיא(.   כי    פק,ת  בזה  של  מוצהר  בשיעור  החוזה  או    75%ביצוע  מהיקפו 

 יותר, לא יקנה לקבלן זכות קבלת פיצויים כלשהם.  
 

   Xמורה לפי חוזה =)נוסחת החישוב תהא: סה"כ ת
  Y=  בודות שבוצעו סה"כ תמורה עבור ע                            

   Pפיצוי=                             
     P=(75%X-Y)*2.5% )     

 
 

    (י)

הוצאות   (1) בגין  הקבלן  כשיפוי  )ט(  ס"ק  לפי  המתקבל  הסכום  מחצית  את  רואים 
ודה, כולל הפסד רווחים, פרט  לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העב   מיוחדות שנגרמו 

ומ להלן,  כמפורט  המתקנים  הקמת  כשלהוצאות  הסכום  ביפוי  חצית  גין  הקבלן 
העזר מתקני  של  ופירוק  דרכיהקמה  הכנת  יוכ שה  גי  ,  אם  כי  וכיו"ב.  הקבלן,  יח 

כאמור,   הסכום  מחצית  על  עולות  המתקנים(,  )הקמת  אלה  בסעיפים  הוצאותיו 
ובנוסףישו הסכום  מחצית  לקבלן  עבור    לם  נוספים  תשלומית  לו  ישולמו  כך  על 

בות היסודות לנ"ל, דרכי  צור, לר לי ייר, גדרות, מפעהקמה ופירוק של: עבודות העז
ומעגישה,   מים  א רכוקוי  עבודות  וכן  "המתקנים"(,  חרות  )להלן:  עזר  ושירותי  ת 

ובתנ הכמויות  בכתב  פורטו  לא  אלה  שמתקנים  בתנאי  הקימם  הכל  הקבלן  אי 
 העבודות על פי חוזה זה.  לצורך ביצוע 

יהי  (2) לעיל,  הוצאותיו כאמור  זכאי להחזר  הוכיח הקבלן את  ירות  תיו הישהוצאוה 
לל של החוזה.  מתך ההיקף הכו  צעהבו  העבודה שלא  בפועל בערך היחסי של יתרת

הנקוב   למועד  ועד  המתקנים  ביצוע  מתאריך  פיגורים  ריבית  ישאו  אלה  הוצאות 
 ס"ק )יא(.  ב

 

  (יא)

שיגיעו (1) לכך    הסכומים  בכפוף  לקבלן  ישולמו  לעיל,  )י(  )ט(  )ח(,  ס"ק  פי  על  לקבלן 
סופי  שיגי חשבון  יאש  מלא  והור   60-וחר  העבודה,  הפסקת  מיום  ס'  יום    71אות 

 בים, גם על תשלום הסכומים האמורים.  בשינויים המחייו, חול י

הנקובה   (2) התקופה  בתוך  הסופי  החשבון  את  הקבלן  )הגיש  ישאו  1בפיסקה   ,)
ו  בס/הפיצויים  כאמור  ההוצאות  הפסקת  "או  מיום  פיגורים  ריבית  )י(  )ט(,  ק 

 פי.  בון הסות החשועד ליום הגש העבודה 
 
 

 חשמל  פקת מים ו/אוסהפסקות בא .53
 

ומידב    (א) אסה  לקבלן  להכין  נדרשת  הקבלן  על  יהיה  הפרויקט,  ביצוע  לצורך  מים  פקת 
עבור למים,  רזרביים  מכלים  באספ  בפרויקט  הפרעה  תהיה  בהם  המים. המקרים  קת 

ל שיוכלו  כך  יחושבו  ותכולתם  גובהם  וגודלם,  המכלים,  לצורכ מיקום  מים  י  ספק 
 ידרש.  ימוש במקום הפרויקט לכל זמן שי ודה והש העב

יר נושא מד מים באמצעות מח' הגביה בעיריית ראש העין ,  על הקבלן להסד   קרהל מ בכו  (ב)
 ם חשבונות הקבלן  הסדרת מד מים יהווה תנאי לתשלו

 

במקום  וציודי הקבלן פועלים בעזרת חשמל, יהיה על הקבלן להכין, על חשבונו  מידה  ב    (ג)
ל למקרה הנ"וד  פעלת כל הצי ור אשר יוכל לספק זרם מתאים להט, גנרט פרויקביצוע ה 
 קת חשמל ברשת הכללית.  של הפס

 
   ונותפום ושטהמי ת ,ני גשמיםפב הגנה.  45
 

ה בכל  ינקוט  ההקבלן  אזור  להגנת  הדרושים  והחומרים  אמצעים  הכלים  הציוד,  פרויקט, 
י מי גשמים ומי תהום,  דתו בפנח עבוושים להגנת שטלהקמתו וכן בכל האמצעים הדר  שהובאו

 .  ונו הואיוזמתו ועל חשב ה באל קוט באמצעיםהקבלן ינ
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   ניהול מתמשך / פרויקטהזמני ביצוע  . 55
 

 . דין במקום הפרויקט יהיו על פי כלעות העבודה וימי העבודה ש  . (א)

דברים, ללא  א( חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע ה)ין הוראות ס"ק  א   (ב)
אוהפ הכ במשמרו  סק  שהיא  עבודה  כל  או  רצופות,  ובלתי  ת  עת  נמנרחית 

ר או  נפש  הפרויקט  להצלת  מקום  ו/או  הפרויקט  לביטחון  או  ואולם    -כוש 
יבות  יע מיד למפקח מראש על כל הנס במקרה של עבודה כזו על הקבלן להוד

 . שבעבודה במפורש

 יא . בה שהמתמשך מכל סי בכל מקרה לא יחול על החוזה עניין של ניהול   (ג)
 
 

 
 

 םקוניבדק ותי  ,שלמהה –פרק ח' 
  

 לפרויקט  המשלהת דותע .56
 

ממנה  ה    (א) חלק  או  הקבלן  עבודת  והמפקח    -ושלמה  בכתב  למפקח  הקבלן  כך  על  יודיע 
תוך  בבדיקיתחיל   הפרויקט  מיום    15ת  ההודעה.  יום   הבדיקה  קבלת  לביצוע  תנאי 

ל שדרוש לקבלת כל טעמה ככאדם מע לחברה ולכל כאמור בסעיף זה  הוא שהקבלן יסיי 
המפקח ישלים את הבדיקה תוך    השלמת הפרויקט. בר  בד  ות המוסמכות אישורי הרשוי

חוזה ומשביע רצונם מפקח את הפרויקט עומד בתנאי הה  מצא  יום מיום שהחל בה.  30
איש  רצונו  וניתן  לשביעות  העבודות  להשלמת  העין  ראש  העיר  מהנדס  של  בכתב  ור 

 ' טח  ספכנהמצורף  לקבלן תעודת השלמה בנוסח  מפקח  הייתן    -יריהלתן על ידי הע וקב
עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן רשימת "תעודת השלמה"(    –)להלן  חוזה זה  ל

וה לדעתו  הדרושים  התקופה  תיקונים  תוך  לבצעם  חייב  ידי  קבלן  על  לכך  שתקבע 
המפק ידי  על  ואישורם  התיקונים  השלמת  לאחר  תעודתהמפקח.  תינתן  מה  השל ה  ח 

למה גם לפני  לקבלן תעודת השתת  , לשיקול דעתו  ואולם, המנהל רשאי, על פי  יקט.לפרו
 ביצוע התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה.  

 

יהיה המנהל  ביצע הקבלן את התיקונים כאמולא      (ב) ר תוך התקופה שקבע לכך המפקח, 
הקבלן והחברה תנכה הוצאות   ל חשבון כון עדרך שימצא לנ  רשאי לבצעם בעצמו או בכל

או  ה להוצאות משרדמורכת  15%בתוספת    אלה יות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת  
חילו לרבות  לה  שתיראה  דרך  בכל  מהקבלן  אותן  הערבויות.  תגבה  הכרחי  ט  תנאי 

ולגורמילתעו למתכננים  העבודות  של  מסירה  הינו  מלאה  או  חלקית  השלמה  ם דת 
 , לרבות מילוי כל דרישותיהם. אש העיןר יית יר המוסמכים בע

 

ותה של החברה להחזיק ו/או להשתמש בפרויקט גם אם ק )א( גורע מזכבס"ור  אין האמ    (ג)
ו התיקונים  עבודות  בפרויקט  בוצעו  תעודת  /טרם  ניתנה  ולא  ההשלמה  השלמה, או 

על  ה שנקבעה לכך  והקבלן חיב לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופ
 .   עניןת היבו א סבירה בנסהזמנים ובלבד שדרישה כאמור תה  י המפקחיד

 
אותם  חה    (ד) השונים  הפרויקט  קטעי  את  לקבלן  להכתיב  הזכות  את  לעצמה  שומרת  ברה 

ידיצטרך הקבלן להש על  זו של החברה לים תחילה. מוסכם בזאת  י הצדדים, שפעולה 
 פת הבדק.  לא תגרע מחובותיו של הקבלן לגבי תקו

 
רשאיתחברה    (ה) שימסור    ה  הקבלן  מן  מוגדר  תוך    –לדרוש  ו/או    מוש לש  –זמן  החברה 

הזמנים   –יריה  הע לוח  פי  על  העבודות  סיום  מועד  לפני  אף  וזאת  מהעבודות  חלק  כל 
   הענין.שה כאמור תהא סבירה בנסיבות ובלבד שדרי

 
, ותקיםע   בחמישהפקח,  ני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור הקבלן למלפ    (ו)

על   העתקים  בחמישהוט,  ויקכל חלקי הפר( ממוחשבות של  AS MADE)ת עדות  תכניו 
יוגשו על פי מפרט שכבות של החברה ובתאום  גבי תקליטור מודגש כי כל השרטוטים 

פי  .  ו/או מהנדס החברה  דד החברהעם מו על  יגיש את השרטוטים לא  במידה והקבלן 
של מודד החברה )על פי    העבודה  לשעות יחויב בהתאם    מפרט השכבות של החברה הוא

השיכוןמחירון   מדידה  בודלע  משרד  לפורמט   שעות-ות  להעברה  שתידרשנה  משרד( 
 השכבות של החברה.  
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  בדק , ערבות בדק ואחריות. 57
 

חודשים או תקופה אחרת שנקבעה    12פירושה: תקופה של  לצורך החוזה, תקופת הבדק      (א)
בתנא או  אבמפרטים  המיוחדים  על  ים  דו  כל  ש פי  מניינה  המאוחר.  לפי  והכל  ל ין, 

או במקרה של תעודת השלמה לגבי  ה השלמ העודת  ל מתאריך מתן תתחיק יתקופת הבד
הפרויקט   של  שונים  התע  -חלקים  מתן  החלקים מתאריכי  לגבי  האמורות  ודות 

תקופת  במניינה שלוש שנים מתום    תהיהלמען הסר ספק תקופת האחריות    מורים.  הא
  זה.  בחוזה  וגדרתהבדק המ

 

או  נ    (ב) בפרויקט,  ממנתהווה  חלק  נ  תוך ו,  בכל  הבדק,  לדעת  תקופת  אשר  קלקול  או  זק 
מ  המפקח או  פגומים,  בחומרים  שימוש  או  לקויה  מעבודה  כתוצאה  סיבה נגרם  כל 

תלוי או  חייב הקבלן  אחרת הקשורה  בחומרים שסיפק,  או  בפרויקט שביצע  בקבלן,  ה 
לבנ  או  נזלתקן  כל  מחדש  או  ות  כק  ולשקלקול  המפקח  דרישת  לפי  הכל  ביעות  אמור, 

ובתוך המוהמ   של  רצונו ובלבד שדרישה כאמור  פקח,  ידי המפקח,  על  עד שייקבע לכך 
יאוחר   לקבלן לא  מ  3  -מתימסר  הדין לחודשים  ; הוא  או  תום תקופת הבדק  נזק  גבי 

לכביש, שבוצע   תיקון  בכל  הבדק  תקופת  תוך  שנתהווה  מדרכה,    קלקול  שביל  דרך, 
כתוצאה וכיו"ב   המפקח,  לדעת  נגרם,  לקו   ואשר  בחומרים או  יה  מעבודה  שימוש 
 . פגומים

 

לגרוע מהאמור בס"ק  )ין בסעיף קטן  א    (ג) כדי  ו/או    59ב( דלעיל  כפי  תקופות הבד מ)ב(  ק 
 לפי הארוכה מביניהן.   ןשקבועות בהוראות כל די

 
הקבלןהה    (ד) התחייבות  במילוי  הכרוכות  ק  וצאות  סעיפים  ו)טנים  לפי  על  יחולו    )ג(  -ב( 

תיקונים רשאית החברה לקיים   ייבותו לבדק אוהתחאת  ן לא יקיים  הקבלן. היה והקבל
 באמצעות אחרים על חשבון הקבלן.  עיריהאת התחייבותה ל 

 
ן לבצע סקר ביחד עם מי שהוסמך לכך  לקט חייב הקבמת הפרוילשחודשים מה  12בתום      (ה)

ע ים ותיקונם בתוך פרק הזמן שיקב ר ליקוילאיתו"(  מוסמךה : "  על ידי המפקח )להלן
 ים יהיו על חשבונו של הקבלן.  רצונו. התיקונ  עותשבי המוסמך ול

 
ביצוע  (ו) טיב  העבוד   ןלהבטחת  בתקופת  ותשל  תיקונים  הקבלן    וביצוע  ימציא   הבדק, 

העבוד ב חברה  ל ביצוע  תום  לפני  הסופי ות  סמוך  החשבון  לתשלום  ולהחזרת   וכתנאי 
הביצוע בנקאיערבו  ,ערבות  ישראלי    תת  בנק  של  "( בדקה  ערבות"-לן)לה אוטונומית 

מהתמורה שתחושב על פי סכום החשבון הסופי לכל עבודה שבוצעה   5בשיעור של %  
מע"מ בתוספת  הקבלן,  ידי  המצעל  בנוסח  תהיה  הבדק  ערבות  ז'וי  .  ערבות    .בנספח 

   הבדק תינתן לטובת העירייה והחברה ביחד ולחוד. 

 

נתוני    למדד צמודה    תהיה  הבדק   ערבות (ז) ריכוז  בדף  בס כהגדרתו  על  ד המדיס  החוזה 
)ד(   71ללא הגבלת זמן, בכפוף לאמור בסעיף  ,  'זשבנספח  , ובנוסח  תו שםהיסודי כהגדר

 .  דלהלן

הער  –)ב(    9סעיף  ת  הוראו    (ח) לגבי  לפי  בות  )י(  ערבות  על  גם  המחויבים  בשינויים  יחולו, 
 זה.   סעיף

ל  ערבות    (ט) כל קבלן  הבדק תוחזר  וכנגד מילוי דריש  בתום  ק ות נספח הבדתקופות הבדק 
אין  במפש הטכני.  בתקופת רט  מהתחייבויותיו  לשחררו  כדי  הבדק  ערבות  בהחזר 

 האחריות ו/או לגרוע מהן. 

 

 הוזיום החת סודתע .58

הבד    (א) תקופת  החוזה    קבתום  מכוח  הקבלן  ידי  על  שבוצעה  האחרונה  העבודה  של 
  'ינספח    "( )ראה וזהחהעודת סיום  תלן : "לה) ודה  לן תע סור המנהל לקב, ימובתקופתו

הפר   -(  וזהלח כי  הבדקהמפרשת  עבודות  כל  וכי  לחוזה,  בהתאם  והושלם  בוצע   ויקט 
 המנהל.  זה ולשביעות רצונו המלאה של והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחו
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מהמ    (ב) הקבלן  את  פוטרת  אינה  לקבלן  החוזה  סיום  תעודת  הנובעסירת  ת  תחייבות 
 אמורה.  ה העוד עד מסירת התמטבע הדברים נמשכת גם לאחר מו  וזה אשרמהח

 
 רת סיבותיהם יקוח פגמים .59

 

שיחקונ    (א) לדרוש מהקבלן  רשאי המפקח  ביצועו,  בזמן  בפרויקט  פגם  סיבת  תגלה  ר אחר 
שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי    הפגם ושיתקנו לפי

לפי   יחולו  לו  החקירהוצאו החוזה,  פגם  ת  היה   ; החברה  על  והתיקון  שהקבלן  ה  כזה 
יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן    -לו לפי החוזה  אי  אחר

לתיקון יהיה הקבלן חייב    הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתןעל חשבונו הוא את הפגם וכל  
 בתשלום פיצויים לחברה.

 

האמב    (ב) לכל  זה,  נוסף  בחוזה  תוך  שנתגלה  מקום  ור  בפרויקט  גמ  7פגם  אחר  ר שנים 
יקט שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב  בע מביצוע הפרוהנוק,  תקופת הבד

ן יהיה הקבלן  א, ואם הפגם אינו ניתן לתיקו לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הו 
 .חייב בתשלום פיצויים לחברה

 
 )ב(  52 –)ב( ו 57, 59 עיפיםקבלן לפי סת האי מילוי התחייבו.   60

  
ה ימלא  לא  האם  אחרי  לפי  יבותחי קבלן  ו  57,  59  סעיפים מ  איזה יותיו  וזאת    )ב(  52  –)ב( 

של   בכתב  מוקדמת  הודעה  לו  שניתנה  העבודות  רשיום,    14לאחר  את  לבצע  החברה  אית 
ות על הקבלן  אמורות על ידי קבלן אחר בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלה
שיחשבו    15%ל  ת שוספהאמורות, בת ית לגבות או לנכות את ההוצאות  ברה רשאהא החת
רשאית  כ החברה  תהא  וכן  שהוא  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  משרדיות,  הוצאות 

 . של חילוט ערבויות לן בכל דרך אחרת לרבות באופןלגבותן מהקב
 
 
 

 שינויים, תוספות והפחתות –' טפרק 
 

    וייםשינ  61

עת על    בכלות  ח רשאי להור מפק, ה  מנכ"ל חכ"לובכתב של  אש  מרישור  וף לאבכפ    (א)
שינו מתאריו  כל  היקפו,  כמותו,  גודלו,  סוגו,  איכותו,  סגנונו,  אופיו,  צורתו,  לרבות  י 

כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הפרויקט וכל חלק ממנו, הכל    וממדיו של
ה  הוראותיו כל  שערך  יגובלבד  לא  אושינויים  ב  דל  מ  יקטן  מן    %50  –למעלה  
אולהתמורה רשא.  המפקח  ל ם  א הקטי  להגדיל  או  בכתב ין  כלשהו  בסעיף  הכמות  ת 

הכספי של הסעיף ולא הכמויות ללא כל הגבלה. שינוי הכמות בסעיף לא תשנה את ערכו  
   הקבלן בכל תוספת תשלום.תזכה את 

 

לפי סעיף קטן  פרויקט  נוי העל שי  ל בכתב  בכפוף לאישור מנכ"ל חכ"  וראות המפקחה    (ב)
 הלן :  ם לרטיאופנים המפו)א( תבוצע באחד ה

 
 ירת תוכניות שינוי או תוכניות נוספות לאלה המצויות בידי הקבלן.  י מס ע" (1)

 

 קרא "פקודת שינויים".  י הוראה בכתב שתיע" (2)

 
 

 שינויים  כתערה .62
 

י  שינויים,  לפקודת  בהתאם  שבוצע  שינוי  כל  של  ערכו  מחיר)א(   לפי  י  יקבע 
חירי היחידות  ל מ ת כבכתב הכמויוקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו  ידות הנהיח

השינויה של  ערכו  לקביעת  כאמור    -דרושים  החסרים  היחידות  מחירי  ייקבעו 
ביצועו של השינוי מפאת אי  ולם אין הקבלן רשאי לעכב את  ואבסעיף קטן )ב(;  

  .  קביעת ערכו של השינוי
 

 
חשבון כל  , כאמור בסעיף קטן )א(, יובא ב החסרים  ביעת מחירי היחידותלצורך ק)ב(  
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כמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל  יחידה  דומה הנקוב בכתב היר מח

ייקבע ערכו של    -רי יחידות דומים חיאחד ממחירי היחידות החסרים. בהעדר מ 

רי היחידה  ים, הנקובים במחיל סעיפים מתאימש  מחירי יחידה השינוי על פי 

 אחוז(   שרה)ע 10%פחות , לפי הנמוך מביניהם,  משכ"לאו  משב"ש שבמחירון

ולא תחול כל תוספת שהיא   מחירי היחידה הינם סופיים -חידה לעניין מחירי הי 

 ן משהב"ש ו/או משכ"ל כגון רווח קבלני משנה וכ"ו.  רולמחירי היחידה שבמחי

נקובים   לא יהיו "משכ"ל"או  "משב"שהיחידה שבמחירון רה שגם במחירי במק       

וי  לן הצעת מחיר מנומקת בליו הקב ליהם, יגיש מחירים שאפשר להתבסס ע 

  תההכרעה הסופי לכל היותר  %10של אסמכתאות וניתוח מחירים וכולל רווח  קבלני 

 . ס חכ"ל ו/או מנכ"ל חכ"ל וף לאישור מהנדתהיה בכל מקרה של המנהל ובכפ

ת לדעתו השינוי מחייב אהשינוי ו ערכו שלנויים שלא נקבע בה קיבל הקבלן פקודת שי    (ג)

יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת   -ורההתמ  העלאת

נויים מבלי שהקבלן פנה למנהל  יום מיום מתן פקודת השי  30רו  התמורה כאמור. עב 

ורה. אולם  ים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על התמכתב כאמור, רואב

הוגשה לאחר   בלןת הקאם הודעלאת התמורה כאמור גם לדון בהע  יה רשאיהמנהל יה 

הסיבות לאיחור הימים האמורים, בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את   30תום 

 בהודעתו. 

 

 יומית ודה י עבתשלומ .63

 

ל, דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה דלעי 62בסעיף   ל אף האמורע    (א)

שינויים דת בפקולקבלן  ה יומית, יודיע על כךלפי עבוד  שתיעשה אשר לדעתו מן הראוי

   והקבלן יבוא על שכרו בעת ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה.

 

שימות  מפקח על יסוד רלצורך סעיף זה ייקבע על ידי ה רך החומרים וערך העבודהע    (ב)

 שאושרו על ידי המפקח בעת ביצוע העבודה.  

 

 בעבודה.  הושקעו . כמויות החומרים ש1

ם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה ושכר גיה, סוועותיהם. שמות העובדים, מקצ2

אחרים של כל עובד  ות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה העבודה, כולל הטבות סוציאלי

 ועובד.  

 וצאות הובלה.  . ה3

 . הוצאות ציוד מכני כבד.  4

 

 סוףלמפקח בשני העתקים ב תימסרנה 4)ב(   -ו 3(, )ב1ב(ת בס"ק )הרשימות האמורו )ג(  

תימסרנה למפקח בשני העתקים   2(ב)רשימות העובדים האמורים בס"ק , ושבועכל 

ה יאושר ע"י המפקח אם ימצאנו  ם עבודה, אחד ההעתקים מכל רשימ לאחר כל יו

 לום.  שוחזר לקבלן לשם הגשתו לתאוי לאישור, וי ר
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 ות מדיד -פרק י' 
 

 מדידת כמויות .64

 

הנקוב כמו ה    (א) הכמוייות  ובכתב  במפרט  אינןות  הכמויות  או  אלא  ות  של  בלבד  מדן 
ה במילוי התחייבויותיו לפי  ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעש  בפרויקט  

 זה.  החו

 

בענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח  לפי החוזה תיק  כמויות שבוצעו למעשהה    (ב)
גשו יות שיואו על סמך חישובי כמוכמויות ו/בכתב ה  התאם לשיטה המפורטתוהקבלן ב

ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בס על   פר ידי הקבלן ויאושרו על 
 קבלן.  לכך ותיחתמנה על ידי המפקח וה המדידות או ברשימות מיוחדות

 
לקבלן    קח הודעה מראש בכתבבואו למדוד את הפרויקט, כולו או מקצתו, ייתן המפ פניל   (ג)

המועד    וונתוכעל   ועל  כן  בכו לעשות  נוכח לע  ונתושבו  להיות  מתחייב  והקבלן  כן  שות 
וחו לבצע צורך זה ולעזור למפקח או לבא כבמועד הנקוב בעצמו או ע"י ממלא מקומו ל

ציוד הדרוש לצורך ביצוע המדידה על חשבונו  את כוח האדם והאת המדידות וכן לספק  
 שים.  ים הנדרמציא למפקח את הפרטהוא ולה

 
רשאי המפקח או בא    -שנקבע לביצוע המדידות  עד  במו  א מקומולא נכח הקבלן או ממל    (ד)

נות של הכמויות  ראו את המדידות כמידותיהן הנכוכוחו לבצע את המדידות בעצמם וי
. אולם אם נבצר מן הקבלן להיות נוכח במועד הנקוב ין לערער עליהןו/או העבודה שא

המדידו ביצוע  שלצורך  כפי  ע"י  ת  כך  נקבע  על  ונמסרה  להמפקח,  ני  לפ   מפקחהודעה 
מאוחר   למועד  המדידות  ביצוע  יידחה  כאמור,  המדידות  לביצוע  שנקבע  יותר המועד 

 ג(. )שייקבע כאמור בס"ק 
 

בשנ    (ה) מקומו  או ממלא  המדיד כח הקבלן  ביצוע  תוך    -ות  עת  בכתב  לערער  הוא    7רשאי 
כמות   כל  על  יקבימים  והמפקח  מועד  שנמדדה,  מד ע  האמורה לביצוע  הכמויות  ידת 

אםמ המפקח, אחרגם    חדש.  לבין  הקבלן  בין  דעות  חילוקי  יתגלעו  השניה  המדידה  י 
 זה המנהל והכרעתו תהיה סופית. יכריע בעניין 

 
מקצתה    (ו) או  כולו  הפרויקט,  למדידהיה  מוכן  המדידות    ו,  שתבוצענה  מבקש  והקבלן 

 לדעתו צורך בדחייה.   אם כן יש דה, אלאמפקח את ביצוע המדילא ידחה ה -בהקדם 
 

ללא  כי  דגש  ומ    (ז) שהסתיימו  הכמויות  בכתב  סעיפים  עבור  תשלום  יאשר  לא  הפיקוח 
 . ות סופיחישוב כמוי 

 
 
 

 תשלומים  –' יאפרק 
 

 ה ישוב התמורח .65

 

ביצו תמ    (א) ומילורת  הפרויקט  על  ע  זה  חוזה  לפי  הקבלן  של  התחייבויותיו  שאר  כל  וי 
חוזה י ה נתונריכוז    דףאת התמורה הנקובה בלם לקבלן  חברה לשצרופותיו מתחייבת ה

הכמויות   הוראות חוזה זה על צרופותיו על בסיס מדידתמשיקבע בהתאם    שכר    או כל
 בכתב הכמויות.בודות הנקובים או סוגי הע/יס מחירי היחידות ויחידות ועל בס וספירת 

 

 דן בלבד.  אומ ןכמויות שבכתב הכמויות הנה    (ב)
 

אינההתמו    (ג) מע  רה  יחו כוללת  בגינו  והתשלום  הח"מ  על  בסעיף  הכ   ,ברהל  כמפורט    77ל 
 . להלן

 
עם    (ד) בקשר  נוסף  תשלום  לכל  זכאי  יהיה  לא  החז  הקבלן  כל  לרבות  וביצוען  ר העבודות 

 החוזה. על פי   יוחיוב  הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע
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 קרויותהתיי .66

 
יהיו   ל שתמומש,, ככציהבתקופת האופ  .  צמדהתשלם לקבלן  הפרשי הלא החברה  

ה היחידה  בסעיף  אמימות  בסיסיים מחירי  כאמור  לתנאי    23.5ם  א'  למסמך 
 ז.  כרהמ

 

   מחירי יחידות .67

 

מצה    (א) להלןקבלן  זה  בסעיף  לאמור  בכפוף  העב היר  סוגי  ו/או  היחידות  מחירי  ודות  , 
ב כולליהנקובים  והם  וסופיים  קבועים  מחירים  הנם  הכמויות  מספקת כתב  תמורה  ם 

לפי חוהתחייבוי  ימה לכלומתא ע ותיו של הקבלן  זה  ישתנו  ופול צרזה  וכי הם לא  תיו, 
 וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת להם.  

 
  מיום מצטבר חשבון המהווים,  המפקח ידי-על  שיקבעו הביניים מתשלומי  לכך אי

 וכל   שבוצעו בינייםה  תשלומי  כל יופחתו, הביצוע  חודש סוף עד  העבודות  ביצוע תחילת
, החוזה  לפי  מהקבלן למזמין יעהמג  סכום כל וכן  החוזה לפי  לקבלן שישולם ראח סכום

 . הביצוע  חודש  לסוף עד

 

יראו כמתיימ    (ב) בכתב הכמויות  היחידות  לפרטיםחירי  המקרים, המ  חסים  בכל  תאימים 
בקט  או  ניכרים  באורכים  בשלבים,  ו/או  ברציפות  נעשו  העבודות  אם  קצבין  רים, עים 

 בחתיכות בודדות.  או /ת ובכמויות גדולו

 

גםה    (ג) ומאש  קבלן  כמצהיר  המצוי ר  הכמויות  כל  כי  לו  ידוע  הנן  י  הכמויות  בכתב  נות 
מובה ספק,  הסר  למען  ולפיכך  בלבד  במפובאומדן  בזאת  תשתנינה רש  ר  אם  גם  כי 

ב הנקוב  האומדן  מן  שהוא  שיעור  בכל  שהוא,  שינוי  כל  הסופיות,  כתב הכמויות 
ים קוב במחירים הנ  לדרוש ו/או לקבל כל העלאה שהיאכאי  ן זמויות, לא יהא הקבל הכ

 . בועים וסופיים כאמורבכתב הכמויות שהנם מחירים ק
 

התמורה שתגיע לו לפי חוזה    לאתמהחברה להע   א תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעהל    (ד)
וע הפרויקט שם ביצזה עקב התייקרות של איזה חומר ו/או ציוד שעל הקבלן לספק ל

ובכללהפר  קמתו/או לה ו/או להתקנת המתקן,  ו/או    יותזה התייקרו  ויקט  בגין הטלת 
עת  בלו, אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא, שיחול מ העלאת כל מס,  

ובכלל זה עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה  ) ו ציוד כנ"ל או לגביו,  א/ומר ול ח לעת על כ
 ת המוטלת עליו לפי חוזה זה.  אחר  צאהת לעת( ו/או בכל הוודה מעכרוך בשכר העב 

 
הקבלן    (ה) ל הג   אם  שונים  יחידה  מחירי  בהצעתו  העבודות  יש  מקרב  סעיף  אותו  גבי 

 מחיר היחידה הנמוך ביותר.ה מור רך תשלום התלצובמקומות שונים, יילקח בחשבון 
 

 בוטל .68
 

 קיזוז .69

 
יע לה מן  המג   חוב על פי חוזה זה כל    לקבלן  החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה 

זה   חוזה  פי  על  כלהקבלן  פי  על  וכן  חו  או  הקבלן,  לבין  שבינה  אחר  אחר  זה  קצוב  חוב  כל 
 המגיע מן הקבלן לחברה.  

 
ה של החברה לגבות את החוב כאמור בכל דרך אחרת,  כות ן גורעות מזהוראות סעיף זה אינ 

שבינו לבין  אחר  זה  לחוזה זה או לכל חוהמציא  לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן  
 החברה.  

 
המגיע לו על פי חוזה זה ו/או    כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר  קזזיהיה רשאי להקבלן לא  

 על פי כל דין. 

 

  קיים חשבונות חל .70
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בגין ביצוע    עותקים  2  -ב  חשבון  הקבלןיגיש  לכל חודש    25  -חר ליאועד ולא     (א)
ל  בחודש  העבודה החשבושקדם  ע"גןהגשת  יוגש  החשבון  בתוכנת  דיסקט    . 

 .EXELוכן בפורמט    ברהלהנחיית הח ו/או בינארית בהתאםל דק

יוג  (ב) החשבון  להגשת  הבמקביל  ותוכניות  החישובים  העבודה,  מיומני  העתק  -ASשו: 

MADE   הנלווים לחשבונות חלקיים  ומהווים  חלק   י החברה  ורמט שיוגדר ע"פ  עפ"י
 מן החשבון.  בלתי  נפרד

ום תשל תנאי  ב  ולמוישלעיל    )א( ו )ב(ים  עיפים קטנאמור בסנות שיוגשו בהתאם לחשבו  (ג)
 יום.    60( ועוד  ף ה' יהאמור בסע: שוטף )של

החש  (ד) לאחר  שיוגשו  כמפו  25  -בונות  בסעיף  לחודש  התשלום ת  ויהילעיל    ()ברט  נאי 
 . סוף החודש הבא כאמורם, מיו   60+ : שוטף לחודש הבא  25-כאילו הוגשו ב  םשלה

כי החשבו       (ה) יאוע"י המפקח    ) ,  כהוגשן יחשב  יובהר  ולא  עם  (  ודש  חל  לכ   25  -חר לעד 
כל החישוביםאיש כי התקבלו  ה                   ור המפקח     AS-MADE   -ותוכניות 

,  2009  -מ  6ב"ש גרסה  למפרט  מש  בהתאם  הנדרשות לבדיקתאו כל עדכון חדש אחר 
. ן ולשיקול החברהי העניינארית  ו/או דקל לפ בבצירוף דיסקט חשבון בתוכנת  והחשבון  

  
 

  . ת העבודותמצטבר מתחיל   בוןת יוגשו כחשכל החשבונו
 

החשבון    (ו) את  יבדוק  תחילת    ההמהוו   המפקח  מיום  מצטבר  הפחשבון  עד ביצוע  רויקט 
שר או ישנה אם בו, וי,  לרבות הכמויות והמחירים הנקוביאליו מתייחס החשבון  יוםה

ניים תשלומי הביממועד הגשת החשבון.  ( ימים  עשר)  10בים בו תוך  את האומדנים הנקו
ה  על  יחושבו )  כאמור לעיל,  מפקחידי  ( חתום  1ויועברו למהנדס החכ"ל בשני אופנים: 

 יל  ,  באמצעות מי ( 2לן  )ע"י המפקח והקב 
אלו       ידי  חשבונות  על  חכ"ליאושרו  ק  ומהנדס  מהנדס  האחרון  בהעיר.  של  יעתו 
 . תתהא סופי    

 

   מבוטל    –עמלת חכ"ל     (ז)
 

וכאישור      (ח) הביניים  תשל תשלומי  ביצוע  ב ומין  אין  אלה  הס הם  משום                  כמת ם 
לאיכ  ו/או  הפרויקט  בביצוע  שנעשתה  העבודה  לטיב  המפקח  או  של החברה  ותם 

מרים ואו לנכונותם של מחירים ו/או אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי  החו
ו/ לנכונ אהביניים  הכמויות  ו  יחושבו    הנקוביםות  הנ"ל  התשלומים  וכל   כמקדמותבו 

 שור החשבון הסופי כאמור בחוזה זה.  ף ועד לאיולקבלן, בכפ למוששו
 

מע    (ט) לקבלן  הביניים  בתשלומי  פיגור  של  למועדיםבמקרה  יהיה    בר  בחוזה,  הנקובים 
ור האמור. ין הפיגג הקבלן זכאי לריבית פיגורים על התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי ב

ה ה לתקופריבית  תהיה  כאמור,  לקבלן  מתום  מגיעה  החל  בח המוה  הנקוב  זה ו עד 
כאמור,   לתשלום פיגורים  ריבית  תשלום  בפועל.  הביניים  תשלום  למועד  ועד  הביניים 

מתום החודש הקלנדרי השוטף בו הוגש החשבון, ותשלום   100  -ן ביום הישולם לקבל
ו/או יישא הפרשי הצמדה  כ  זה לא  ועד תשלום הביניים החל ממ  לשהי לתקופה ריבית 

   .ית הפיגוריםריבמועד תשלום בפועל ועד ל
 

על    61ערך השינוי לפי הוראות סעיף    גדל    (י) ימציא    –מסכום החוזה    25%לסכום העולה 
 מערך השינויים כולל מע"מ.   5%נוספת, בגובה   חברה ערבותהקבלן ל

 
ד עם דרישתה חברה מי, יחזירם ל"מגיע לו למעל  "אם קבל הקבלן תשלומים כאמור      (יא)

ובתוספת   החשב  הראשונה,  היו הכל ריבית  מיום  החוב ולי  התשלום   צרות  ליום  ועד 
מגיע  ן הראשון המהחשבו  "מעל המגיע לקבלן", לא עשה כן הקבלן יקוזז הסכום    בפועל

 . לקבלן 
 

 מערך החוזה. 95%על  בכל מקרה ך כל חשבונות הביניים לא יעלה ס ( יב)
 
 
   התמורה קסילו .71
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שבון  ח יגיש הקבלן  לו  לפרויקט כו  יום מתאריך קבלת תעודת ההשלמה  60  -מר  א יאוחל  (א)
 בצירוף כל המסמכים הקשורים בו.   סופי

 

-גשת החשבון הסופי )להלןיום מיום ה  30  -על ידי המפקח לא יאוחר מ חושב  תמורה ת ה    (ב)
קבלן, כפי  ל  המלואבותסולק    , תאושר על ידי המנהל ומהנדס העיר "התמורה הסופית"(

מ,  אושרהש יאוחר  קביעת  90  -לא  לאחר  ומהנדס  המ  שלהסופית    םיום  עיר ה נהל 
חשבון  הפחתב על  שעה  אותה  עד  ששולם  אחר  סכום  וכל  ששולמו  הביניים  תשלומי  ת 

ובניכ סכוםהתמורה,  כל  מהקבלן  וי  לחברה  החברה שיגיע  ע"י  התשלום  מקרה,  בכל   .
אם הקבלן עמד בכל ופי גם  ת החשבון הסיום הגשמיום    90לקבלן לא יבוצע לפני תום  

ו/או ריבית כלשהיא לתקופה שי הצמדה  רלא תישא הפ  רה,. יתרת התמוהתחייבויותיו
 הסופי.  ום החשבון החל מיום השלמת העבודות וקבלת תעודת השלמה עד ליום תשל

 
בכתב.   א הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו ע"י המפקח התראהל    (ג)

הגיש הקבל ל ההתרא  30סופי לאחר    ן חשבוןא  החביום מקבלת  יערוך  החשבון    רה  ה 
מיטפ הסו לפי  ע"י  י  שיערך  הסופי  החשבון  כי  הקבלן  מצהיר  זה  במקרה  הבנתה.  ב 

.  הוצאות הכנת היינה לו תביעות נוספות לחברהו וכי לא תהחברה כאמור מקובל עלי
 יחולו על הקבלן.   –החשבון 

התי    (ד) הסו  לפיורה  מתרת  לכשימציא  תשולפי  החשבון  לעיל,  כאמור  לקבלן  הקבלן  ם 
חיסוהצ  לחברה על  תביעו  ל הרה  המצוי  תיו  כל  חבנוסח  לה  '  בנספח  ימציא  את וכן 

   .ת העבודות למזמיןממועד מסיר חודשים  12. בתום תקופה בת ערבות הבדק
מורה,  יתרת הת  במקרה שיתרת התמורה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא    (ה)

ב בחוזה ום המועד הנקמתולתקופה החל  הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים  י בגין  כפיצו
 תשלום יתרת התמורה ועד למועד תשלום יתרת התמורה בפועל.  ל

 
רה של חילוקי דעות הקבלן מסכים מראש לעיכוב  בזה כי במקמען הסר ספק מובהר  ל    (ו)

שא חלק  אותו  לרבות  הסופי,  החשבון  שנוי י תשלום  א  נו  יהיה  במחלוקת,  עד ם  כזה, 
הצדדים מסכימים כי דחיית    "שבימואם ע"י    דיםאם ע"י הצד  ליישוב הסכסוך במלואו.

כאמ ה התשלום  החשבון  לסופיות  החברה  לאינטרס  סבירה  בטוחה  הנה  סופי  ור 
 ולוודאות.  

 
 

בלן  קמותנה בהמצאת אישור עיריית ראש העין )אגף הגביה( שה ן  לקבל  1ן מס'  -תשלום ח (ז)
מים   מונה  ס באתרשהותקן  קיבל  חן  איש,  בהצגת  מותנה  הגב ופי  מאגף  גמר יה  ור  על 

  . ם()אין מדובר על תשלום למד מי חובות
 

 השיפוט מקום .72
 

נושא הקשור לחוז ו/או לביצועו מוקנית לבתי המשפט  סמכות השיפוט הבלעדית בכל  זה  ה 
 . בפתח תקוה אך ורק   וסמכיםהמ

 

 העבודה רךעת במחירי החומרים וב דותנו .73
 

במ (1) תנומפורש,  וסכם  שום  או כי  העבודה,  בשכר  החו  דות  על  מריבמחירי  אשר  ם 
ם למקום הפרויקט(, לא ישנו את  צאות הובלתכולל הו)ספקם לפי החוזה  ללן  הקב

   .המכרז תנאיללמסמך א'  14.5ות בסעיף הקבוע ויות התמורה , למעט התייקר
 
 

 ילוק יד הקבלן ס –' בפרק י
 

  ממקום הפרויקט סילוק יד הקבלן .74
 

  החזקה בו ס את  לתפופרויקט ום הממקו  הקבלן  שאית לסלק את ידו שלברה תהיה רא(   הח) 
ה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש רויקט בעצמאת הפ  ולהשלים

בכל    לשם והמתקניםחומריםהכך  הציוד  ל   שבמקום  ,  או  ל הפרויקט,  או  מכור סלקם 
רה מהקבלן  המגיע לחב  כל סכוםמש בתמורתם לכיסוי  תאותם או כל חלק מהם ולהש

 בכל אחד   –  ימים  10נותם, שלא נענתה תוך  כתב לקבלן לפה ב , לאחר דריש לפי החוזה
 ואחד מהמקרים המנויים להלן : 
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  10ציית תוך    ביצוע הפרויקט או שהפסיק את ביצועו, ולאכשהקבלן לא התחיל ב .1

ו  רויקט א ו להמשיך בביצוע הפא עשרה( ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל  )
 . דרך אחרתמביצוע הפרויקט בכל כשהסתלק 

 
שק  מפקחכשה .2 כסבור  מדי  איטי  הפרויקט  ביצוע  להבטיח  צב  השלמתו  די  את 

להשלמ שהוארך  במועד  או  בחוזה  הקבוע  תוך  במועד  ציית  לא  והקבלן    48תו 
ושמונ) הנזכרים  ארבעים  באמצעים  לנקוט  מהמפקח  בכתב  להוראה  שעות  ה( 

ו במועד  במועד הקבוע בחוזה את הפרויקט  את השלמראה שמטרתם להבטיח  ובה
   וע שהופסק.קח להמשיך בביצמפבות הוראת ה להשלמתו, לר ארךשהו

 

בביצוע החוזה לאחר    הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל  פקחכשיש בידי המ .3
 א נתנה תוצאות רצויות. שהתראה בכתב לקבלן ל

 

כ .4 סבורים  המפקח  או  המנהל  פ  יכאשר  משתף  אינו  עםהקבלן  קבלנים    עולה 
יע לעבודות ו/או משבשן  , באופן המפר יקטעבודות בפרורים העוסקים בביצוע  אח

 ורה שהיא.  בכל צ

 

הע .5 או  לאחר,  מקצתו  או  כולו  החוזה,  את  הסב  את  כשהקבלן  משנה  לקבלן  ביר 
הפרויקט   החברה  בלי    –ביצוע  ומראש הסכמת  מסכימה  בכתב  זאת  למרות   .

ב כי  הובלה,  יהחברה  עבודות  וצוע  ימהרכבה  אותיקונים  משנה,  לקבלני  לם  סרו 
 . לעבודת קבלני משנה אלה  אחראי בלעדיתיה הקבלן יה

 

לו כונס    שמונה  אורגל או אם ניתן כנגד הקבלן צו כינוס נכסים  הקבלן פשט  כש .6
ע לנושיו או עשה עימם הסדר. ואם הקבלן הוא  נכסים, זמני או קבוע, או כשהצי

מפרק  או מונה לו מפרק או  זמני    מפרקפרק או  ר נקבע מינויו של משכא  –תאגיד  
א  כזמני  פיר ו  נקבע  או אשר  מרצון(  פירוקו  )לרבות  ה  וקו  הגיע  המאוגד  אם  גוף 

ו אם הוטל על נכסי הקבלן, כולם או  א  –לחוזה פשרה או הסדר בינו לבין נושיו  
 היום שהוטל.  מימים   30, עיקול, זמני או קבוע, והעיקול לא הוסר תוך מקצתם

 

מו של הקבלן  בש  או אדם אחר  ת להנחת דעתו שהקבלןמפקח הוכחו בידי ה  כשיש .7
שוחד כלשהו  לאדם  הציע  או  דונתן  מענק,  בקשר  ,  כלשהי  הנאה  טובת  או  רון 

 ך בביצוע החוזה.  לחוזה או לכל דבר הכרו

 

 יסודית מהתחייבויותיו בחוזה זה.  כשהקבלן הפר התחייבות .8
 

וגדים לכל תקן  וגם/או מנ   גרועים  וע הפרויקט בחומריםצכשהקבלן השתמש לבי  .9
 . מחייב

 

בהו  כשהקבלן  .10 ובהיקף  שעה מרישום  וען של  כנדרש לביצפנקס הקבלנים בסיווג 
שבגד בתאגיד  השליטה  כשהמנכ"ל/בעל  או  הקבלן  העבודות  אדם    –ר  הוא  אם 

בפלי  –פרטי   עפ"י הורשע  התחייבויותיו  בקיום  לפגוע  כדי  בה  שיש  בעבירה    לים 
 החוזה.  

 
א ישא,  ון הקבלן והוחשב א( יהיו על  )כאמור ברישא לס"ק    מת הפרויקטאות השל )ב(  הוצ 

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות.   15%של בתוספת ת, בנוסף להוצאות האמורו
 

מ)ג(    לתפיסת  ממנו  הקבלן  של  ידו  וסילוק  הפרויקט  ס"ק  קום  משום )פי  בהם  אין             א( 
 י החברה. ד החוזה על י ביטול  

 
 אות הבאות: הוריחולו ה א( )הפרויקט בהתאם לס"ק ה את מקום סה החבר)ד(  תפ

 
הקבבכתב  יזמין  המפקח   . 1 ת את  שבלן   העבודות  ועיים  וך  של  מדידות  לערוך 

ים והמתקנים  וק ידו וכן לערוך את רשימת הציוד, החומרשבוצעו עד למועד סיל 
יערון הקבלן תוך שבועייכ של הקבלן המצויים במקום הפרויקט. לא עשה   ך  ם, 

 כאמור. ושל הציוד,   מורהעבודות כא ימה של ערך משוער שלהמפקח רש 
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ב .2 ציוח   מקום הפרויקט היו  עת שהיא  ומרים,  בכל  המפקח  רשאי  מתקנים,  או  ד 

ציוד והמתקנים  ה  בכתב לסלק ממקום הפרויקט את החומרים,  לדרוש מהקבלן  
החברה  רשאית    ,ימים  10שה זו תוך  יאו כל חלק מהם ; ואם לא ציית הקבלן לדר

ה בעיניה ולא תהיה  ל מקום שייראלכ   קום הפרויקטשבון הקבלן לסלקם ממ על ח
לכ  אאחראית  או  נזק  להםל  שייגרם  גורעות    .ובדן  אינן  זה  קטן  סעיף  הוראות 

 א(.)או למכרם כאמור בס"ק  זכותה של החברה להשתמש בחומרים ובמתקניםמ

 

על  .3 סופי  חשבון  יגיש  סעייהקבלן  הוראות  יחולו  התשלומ וא  71ף  ו  בפועל  ילו  ים 
 סעיף זה. תאם להוראות בה  דדים ייקבעוהמגיעים לצ

 
חי .4 יהיה  לא  לקהמזמין  לשלם  בכפוף  יב  אלא  לחוזה  בקשר  כלשהו  סכום  בלן 

 להלן. (  6)-(5לס"ק )
 

בה   .5 זוכה  היה  שהקבלן  התמורה  בשלמותו  עלתה  החוזה  את  מבצע  היה  אילו 
התמורה(  -)להלן של  ,אומדן  הכולל  הסכום  ו  תשלומי  על  התשלומים  הביניים 

ששו ל האחרים  לקבלן  מקום    פנילמו  השלמת  תפיסת  הוצאות  של  הפרוייקט, 
ובה ידיפרוייקט  על  שיאושרו  סופיים  חשבונות  יסוד  על  שייקבעו  המנהל,    דקו 

)ב( בפיסקה  האמורה  התוספת  למזמין  לרבות  שנגרמו  נזקים  על  פיצויים  ושל   ,
היה המזמין חייב  י  -ם אחריםאת נזקיהשלמת הפרוייקט ומפבמפאת כל דחייה  

 ה לבין הסכום הכולל כאמור; אומדן התמור ביןלום ההפרש שבתש
 

הסכום   .6 לעלה  ששולמו  האחרים  והתשלומים  הביניים  תשלומי  של  קבלן  הכולל 
ות השלמת הפרוייקט ובדקו שייקבעו על  לפני תפיסת מקום הפרוייקט, של הוצא

סופ  חשבונות  ידיייסוד  על  שייאושרו  התו   המנהל,  ים  האמורה  לרבות  ספת 
( פיצ בפיסקה  ושל  נזקים שוייב(,  על  כל דחייה  ם  בהשלמת  נגרמו למזמין מפאת 

בלן חייב בתשלום  יהיה הק  -וייקט ומפאת נזקים אחרים, על אומדן התמורההפר
 כאמור לבין אומדן התמורה.   ההפרש שבין הסכום הכולל

 
 ויות על ידי הצדדים כשימוש או אי שימוש בז . 75
 

, לא תהווה  במקרה מסוים  זה   הוראות חוזהאו אחד מהם לסטות מ  כמת הצדדים הס    (א)
 ה שווה למקרה אחר. ממנה גזיר קדים  ולא ילמדות

וים,  בזכויות הנתנות להם לפי וזה זה במקרה מסלא השתמשו הצדדים או אחד מהם      (ב)
תור ת זו וי אין לללמוד מהתנהגוואין  לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר  

 פי חוזה זה. על  זכויות וחובות לכלשהו 
 
  ת המשכת ביצוע העבודותאי אפשרו.  67
 

תו, מפאת מלחמה  עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט, כולו או מקציתגלה בכל  אם  
אישור   בלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין יתן לקבלןאו כל סיבה אחרת שאין לק 

א אחר  , והקבלן ימלצתוכולו או מק  שיך בביצוע העבודות, אפשרות להמנם אין  בכתב, כי אומ
 ת הפרויקט.  ע לאי המשכהוראות המנהל בכל הנוג

 
 
 

 מס ערך מוסף .  77
 

 ללים מס ערך מוסף. ים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כו המחירים הנקוב א. 
 

זב.   ל  המזמין, שהבגין כל התשלומים על פי חוזה  מע"מ ה  המזמיןם  , ישללןקבמשלם 
מע"מ לשלם על פי הדין ה  קבלןעל ה  דת, למועד בונפרזאת בהמחאה  בנפרד ו  קבלןל 
 . ונות המס וכנגד המצאת חשבונית מס כדיןלשלט 

 
 אמור בסעיף קטן )ב(:על אף הג. 
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שת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי,  אם איחר הקבלן בהג (1)
מיום השלמת  יום    195ן החל מתום  ובפרק הזמ  החוזה,  בתנאי  71מור בסעיף  אכ

הועלה  הפר מוסף  ויקט,  הערך  מס  של  המזמין  יש  –שיעורו  המס  לם  סכום  את 
י  לתשלום  שנקבע  במועד  קיים  שהיה  החשבון  בשיעור  הוגש  אילו  התמורה  תרת 

 .  71ד שנקבע בסעיף  הסופי במוע
זה, ובפרק  נאי החווך התקופה כאמור בתת לא השלים הקבלן את ביצוע הפרויקט   (2)

מתום   החל  בו י  195הזמן  מהיום  הקבלן חי   ום  היה  הפרויקט,    יב  את  להשלים 
  ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה   –ס הערך מוסף  יעורו של מהועלה ש

א  התמורה  יתרת  לתשלום  שנקבע  במועד  במועד  קיים  הפרויקט  הושלם  ילו 
 והחשבון הסופי הוגש במועד. 

 

 (MADE-ASתכנית עדות ). 78
העב (1 גמר  שידרוש  עם  ובמידה  כנספחודה,  הביני לח  המפקח  ימציא    -ים  שבונות 

המפקח לידי  עו  הקבלן  העבודות.    תקיםבחמישה  כל  בוצעו  לפיהן  התכניות  את 
ת קואורדינאט התכניות  לרשת  וקשורות  ממוחשבות  )רשת  היינה  ארצית  ות 

ם או  קי התאיי תאי הביקורת, מרחר ישראל( ותכלולנה מרחקים מדויקים בין צי
בהים של מכסי התאים  נות מבנים, גמפימאבני שפה,  מצירי כבישים ו/או    הצנרת

 " של הצינורות הנכנסים והיוצאים."אינוורטים וכן כל ה
י  (2 התכניות  של  התכניות  קנ"מ  הכנת  המפקח.  לדרישות  בהתאם  האומרות  היה 

בעת    "האורגינלים" למפקח ותהיה על חשבון הקבלן והוא ימסור את הדיסקטים  
 . ירת העבודהמס

ת כפי שנקבעו ע"י המתכנן.  בתצורת השכבו  2002ת אוטוקד  התכנית תוגש בתוכנ (3
 .בנאריתבתוכנת  חשבון יוגשוה

ע"י   (4 חתומות  העדות  בעל  תכניות  הרלוונטי    רשיון מודד  המתכנן  לאישור  יועברו 
)באי המסירה  לתיק  יצורף  זה  החכ  5  -שור  נוהל  ע"פ  שיועבר  "עותקים(  כפי  ל 

 .פקחע"י המ  לקבלן

 .ו כל עדכון שלהא 2009משנת  6ה ט משב"ש גרסיות יהיו בהתאם למפרהתוכנ (5
העד  (6 לתכניות  ימסרו  פורמט אחר  DWGבפורמט    GISבדיקת מחלקת  ות  או   ,

מ בהתאם  GISחלקת  באישור  מחלקת  ,  המגיש  ויתו  GISלהנחיות  ידי  על  קנו 
 .GISלבקשת מחלקת 

 
ב  .  79 הכרוך  הבבכל  ימלאפרויקטיצוע  הוראוהקבלן    ,  דין,  אחרי  כל  מתן  בדבלרבות  ת  ר 

 נות רשיו וקבלת  ות הודע 
 

     
 
 

 :חתוםצדדים על הולראיה באו ה   
 
 
 
 
 
 

                    __________________ ______________                      __ ___ 
 החברה      הקבלן                                           
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 זה לחו 1ז'נספח 
   הסכםלקיום ה  בנקאיתרבות ענוסח  

 
 

           בוד לכ
   ע"מ ב ראש העיןהכלכלית להחברה    – ל"חכ

     11/1העבודה רח' 
      ראש העין 

 
 א.ג.נ., 

 
בפ-על __________________________קשת  י  ערבים  קבלן"ה  -להלן  __)ח.פ./ח.צ.  אנו   )"
ם  "סכו  -  )להלן(  ף שקלים חדשיםאל  מאה    100,000  כל סכום עד לסך של  לסילוק  ןכלפיכ  אתבז

   -  למדד כמפורט להלן )להלן  הקרן  כוםהצמדה למדד הנובעים מהצמדת ס  וספת הפרשיבת(  רן"הק
בע"מ    לראש העיןהכלכלית  החברה    -  ל"חכ שנחתם בין    חוזהעם    קשרב"הפרשי הצמדה"( וזאת  

  –  בראש העיןיתוח תשתית  פ של  נות  שו  עבודותלביצוע    33/21  'מס  שלהמכרז  לבין הקבלן בעקבות  
שלם ומלא, ע"י הקבלן    מילוי  ולהבטחת"(  חוזה"ה  -)להלן    (₪  מיליון    31.445עד  )   ת שנתיתגרמס
 .  חוזהכל תנאי ה של 

לכבזאת  ים  אנו מתחייב  סכ  ןלשלם  או  עד  כל סכום  בתוספת הפרשי הצמדה    הקרן  לסכוםומים 
עם   אלינמיד  של  הגעתה  בכ   ןדרישתכו  אתמבל  תב,הראשונה  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל    י 

תחילה    הכספים כאמור, או איזה מהם,פן כלשהו, או לדרוש את  שהו או באוך כלהליבת   ןרישתכד
ה ב  קבלן,מאת  או  משפטית  כלפיככל  בתביעה  לטעון  ומבלי  אחרת,  כלשהי    ןדרך  הגנה  טענת 

 .  ןלפיכשיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כ
ביחד או מי  את עם אחת או  ל בפהנ"של הסכום  ו  לדרוש מאתנו את תשלומ  ותו רשאיתהי  מכןן 

  ןבמספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכ 
 הנ"ל.  לא יעלה על הסך הכולל לחוד  או  ביחד

זה מדד    -"מדד"    בכתב  למגמשמעו  בבניה  הבניה  הלשורים  תשומות  ידי  על  כה  המתפרסם 
   זית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.המרכ

 
נכון למועד ביצועו של  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה    בו כדלקמן:יחושדה  הפרשי הצמ

דש עלה לעומת המדד בגין  "המדד החדש"( כי המדד הח  -ן  להל )כתב זה  כל תשלום בפועל עפ"י  
הקרן והפרשי  סכום  ו  ו יהסודי"(  הי  "המדד  -להלן  )  15.01.2022יום  בשפורסם    2021דצמבר    חודש
 הקרן מחולק במדד היסודי. החדש בסכוםלת המדד הכפכום השווה לדה סהצמ

  
 נת לביטול. נית ינהאבלתי חוזרת ובלתי תלויה והתחייבותנו עפ"י כתב זה הינה 

   .חייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבהכתב הת
 

 עד בכלל. ו   _______________עד ליום   ערבות זו תשאר בתוקפה
 
 

 ______ ________ בנק          _ ____ תאריך:________
 
 
 הערבות תוגש בנוסח דלעיל  ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינוייםשוב: ח

  

 

 

 

 

 

 



 

 _ _____________________________הקבלן_  חתימת

86 

  
 וזה לח 2ז' נספח

    יצועבערבות נוסח  
 
 

            לכבוד 
   מ החברה הכלכלית לראש העין בע"  –ל "חכ
     11/1העבודה ' רח

      ן ראש העי 
 

 א.ג.נ., 
 

בקש-על ___________)_________________ת  פי  ערבים  קבלן"ה  -להלן  ח.פ./ח.צ.  אנו   )"
(  שקלים חדשים  ______________ )    ₪  ________ עד לסך של    ל סכוםלסילוק כ  ן כלפיכ  אתבז

ה  -)להלן   הפרשיקרן"(  "סכום  הנובע   בתוספת  למדד  מהצמדתהצמדה  למדד    הקרן  כוםס  ים 
להכמ )להלןפורט  הצמדה"(     -  לן  חכ חוזעם    בקשראת  וז  "הפרשי  בין  שנחתם  החברה    -ל  "ה 

לבין הקבלן      33/21  'מס  שלה מכרז  מסגרת  וע פרויקט מסוים בלביצהכלכלית לראש העין בע"מ 
של  שועבודות  לביצוע   העין  ברא  בינוינות  שנתית    –ש  ₪מי    31.445עד  )מסגרת    -)להלן    (ליון 

 .  חוזהה  איכל תנלם ומלא, ע"י הקבלן של ש מילוי  ולהבטחתחוזה"( "ה
לכבזאת  תחייבים  ו מאנ עד    ןלשלם  או סכומים  בתוספת הפרשי הצמדה    הקרן  לסכוםכל סכום 

עם   של  המיד  אלינו  על  ןשתכדריגעתה  להטיל  מבלי  בכתב,  את  הראשונה  לנמק  או  לבסס  יכם 
תחילה    או איזה מהם,כאמור,  הכספים  ו לדרוש את  באופן כלשהו, א  ך כלשהו או בתהלי  ןדרישתכ
ה כלפיכ  טיתמשפ בתביעה    ן,קבל מאת  לטעון  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  כל  ןאו  הגנה  שהי  טענת 

 .  ןב כלשהו כלפיכשיכולה לעמוד למציע בקשר לחיו
ביחד או מי מכןאת רשאי  ן  או    ל בפעם אחתדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל  ותתהיו 

  ןיכ שותך כל דרישסלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי  יחסת לחת, שכל אחת מהן מתי במספר דרישו
 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  ביחד או לחוד 

זה מדד    -"מדד"    בכתב  הבניה  משמעו  למגורים  תשומות  הלשכה  המת בבניה  ידי  על  פרסם 
   טיקה ולמחקר כלכלי.המרכזית לסטטיס

 
כון למועד ביצועו של  נחרונה  תוך המדד שפורסם לאאם יתברר מ  קמן:יחושבו כדל הפרשי הצמדה  

מדד בגין  "המדד החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת ה  -)להלן  זה    כתב "י  בפועל עפם  כל תשלו
הקרן והפרשי  סכום    וו "המדד היסודי"( יה  -להלן  )  15.01.2022יום  בשפורסם    2021דצמבר    חודש

 חולק במדד היסודי.מדד החדש בסכום הקרן מהצמדה סכום השווה להכפלת ה
  

 ניתנת לביטול.  אינהיה ולות רת ובלתי וזבלתי ח בותנו עפ"י כתב זה הינה התחיי
   .נו ניתן להעברה וגם/או להסבהכתב התחייבותנו זה אי 

 
 כלל. ועד ב  _______________ליום  אר בתוקפה עד  ערבות זו תש

 
 

 __________ בנק____          תאריך:_____________ 
 
 

 יםוי א תוספות, ללא השמטות וללא שינעיל  ללרבות תוגש בנוסח דלהעחשוב: 
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 לחוזה  ח ח'ספנ

 חוזה( ל  71כתב קבלה ושחרור )על פי סעיף 
 
 
 

 תאריך ________                                                          לכבוד                            
 בע"מ  הכלכלית לראש העיןרה החב  - ל"חכ

 
 

 א.ג.נ.,
 
 
 ביחס לכל עבודה ה ושחרורבלקכתב                                              

 
 

_______ הח"מ,  מאשאנו  )הקבלן(  בזאת  ______________________________  ר/ת/ים 
הסך  ש את  היום  מכם  חדשים קיבלתי/נו  שקלים   _______________    של 

המה)__________ התמורה_____________ש"ח(  יתרת  את  לסילוק    המגיעה  ווה  מכם  לי/נו 
ש וסופי  ביצוע י/ל כל המגיע  ל  מלא  שביננו  שבצענו בהתאם    העבודה של    הנו מכם תמורת  לחוזה 

עבודות  לב     33/21  ' מס  שלכם  מכרז  עפ"י   של  שיצוע  תשתית  ונות  העיןבפיתוח  מסגרת    –  ראש 
 "החוזה"(. -)להלן (מיליון ₪   31.445עד  ) שנתית

 
ת מכל סוג שהוא  נוע וגם/או ט  ותי/נו ולא תהיינה לי/נו כל תביע י אין למצהיר/ה/ים בזאת, כ הנני/ו  

החוזה וגם/או  לפי כל הבא מכוחכם וגם/או מטעמכם וגם/או בהקשר עמכם בגין  כלפיכם וגם/או כ
 או בכל הכרוך בחוזה ובנובע ממנו. בעקבותיו וגם/

 
 

 ום ולראיה באו על החת
 
 

 __________ __ שנת  ___________  לחודש ________________   היום
 
 
 
 

                                                                                                               _________________ __ 
   הקבלן     
 

 
 
 

 _________________   עד לחתימה : 
 

 ________________ _____תאריך : 
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 לחוזה  נספח ט'
 ביחס לכל עבודה השלמהתעודת 

 
 

 תאריך: _________________                                                                                   

  

 לכבוד 

.................. ............ 

 

 

 תעודת השלמה  הנדון:

 

סעיף   פי  שנלח   56על  העבודה  לביצוע  לרהכלהחברה    -  ל" חכן  בי חתם  וזה  העיןכלית    בע"מ   אש 

" )להלן:  ובתהחוזהלביניכם  לפי  סמכותי    וקף"(  הריניכמפקח  העבודה,    החוזה,  כי  בזה,  מאשר 

העיןב__________________לביצוע  המתייחסת   ב ראש  למ,  בוצעה    ,    33/21  'מסכרז  התאם 

ולשביעות   לחוזה  בהתאם  אוהושלמה  שבדקתי  לאחר  כארצוני,  העבודה  ולאחר  ת  מור 

ני,  שביעות רצו הושלם ל  טרםדה האמורה שכי תשלימו כל חלק או פרט בעבו  ם בפני,שהתחייבת

 ור ברשימה המצורפת. כאמ

באחר לפגוע  כדי  לעיל  כאמור  האישור  במתן  אין  כי  בזה  ליובהר  ואחריות  תיותכם  בדק  יקוני 

 עה בהם.  כאמור בחוזה ובנספחיו, לתקופה הקבו

 

 

 

 

 
 _________________ __  

קח המפ               
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 לחוזה נספח י' 
 ודהעב ביחס לכל וםתעודת סי 

 
 
 

 ............. .............. אל:
 
 

לביניכם מכוח    "מע ב  ש העיןהכלכלית לראהחברה    -  ל" חכשל החוזה שנחתם בין    58על פי סעיף  
העיןה  החבר   -  ל"חכ של    33/21  מס'  רזמכ לראש  מאשרים    "מבע  הכלכלית  כי  אנו    העבודה בזה 

ל המתי כ בהתאם    מהוהושל   הבוצע  _________יחסת  וכי  עלחוזה  הבדק ל  בה  בודות  ן,  והכרוך 
 בוצעו אף הן בהתאם לחוזה לשביעות רצוננו המלאה. 

 
 
 
 

 _____________  ______________ ______ __________________________ 
 חתימה     תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 

____________ _  ________________ _______ _______________________ 
 חתימה     תפקיד     םש       תאריך       

 
 
 

 _____________  ______________________________________________ 
 חתימה     תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 

 _____________ __________________________________ ____________ 
 חתימה     יד  תפק   םש       תאריך       

 
 
 
 
 

 ___________ _____  _________________ _ 
 החברה       תאריך   
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 ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ "חכ
   33/21מס' מכרז    מסמך ד'

 ן וע עבודות שונות של פיתוח תשתית  בראש העיבדבר ביצ
 מיליון ש"ח   31.445עד  מכרז מסגרת  

 
 בטיחות -ח  נספ

 :הגדרות

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 ה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.ועבר הסמכ  ודהאתר העבן בי מטעם הקבלעובד האחרא

o בודה. י מאתר העסילוק מיידליקויים הדורשים טיפול ו -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 ודעה לקבלן.   השעות מרגע מסירת הה  24מאתר העבודה במהלך  מפגעים שנדרש לסלקם

o שילוט  הצבת 

 לי. זואת וסימון ויהשילוט יכלול רישום בשפה העברי

o הצ.מ.. 

מכני  כגון:  ציוד  הנדרשים  והאביזרים  הציוד  כל  ע"י  מאובזר  יהיה  בטיחות,    פנסים,תסקיר  -הנדסי 
 מי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו' ראות, זמזמ

o מפקח 

 לפקח על העבודה. הוסמך עי הרשות ללוות ונציג ש

o שות החוקדרי . 

נכבדרישות   בעבודה,  החוק  הבטיחות  פקודת   : הבניהללים  ח תקנות  אירג,  בעבון  וק  ודה,  ופיקוח 
ות של  ישות בטיח דסית" , דר תקנים, ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנ

 ורה וכו'. יצרני ציוד מכונות, תקנות משרד התחב

o י ציוד מגן איש 

 . ת התקנות, התקנים והוראות יצרןלדרישו על העובדים ומתאים  ציוד המיועד להגנה

התקנות והצווים    –  1970הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  לו פקודת    כרתבזה שמויר  הקבלן מצה .1
ו פיה,  על  מוכרים  שנתנו  ה כן  חוקי  וצוולו  תקנות  בעבודה,  בבטיחות  העוסקים  הבטיחות  מדינה  י 

צעי הזהירות המקובלים במקצוע,  דתו, אמומיות הנוגעים לעבועזר של הרשויות המק  בעבודה, חוקי
דתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות  שיונות עבובריפורטים  המ  תנאי העבודה

 חות"(. ראות הבטין ביחד "הובהמשך הנספח )להל

הו .2 מכיר את  הוא  כי  בזה  הבטיחות הספציפיותהקבלן מצהיר  שבו/הם  המתייחסות לאתר/ים    ראות 
ו, וכן  יש את הצעתשהגא לפני  נושוא למד את השנן הוראות בטיחות כאלה, וכי ה ה, אם יתבוצע העבוד 

 כי יש ביכולתו לקיים הוראות בטיחות אלו.

תודרכו  ה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יקבלני משנ, סוכניו,  הקבלן ידאג לכך שעובדיו .3
 ויכירו 

 פיהן. העבודה, ישמעו להן וינהגו על  ם במקוםות הסיכונים הקיימיאת הוראות הבטיח             

ימנה  קבלה   א. .4 ימצא באתר העבודה    ל עבודה או מנהן  )להלן "האחראי"( אשר  אחראי צוות מטעמו 
עבודה, יודיע  ראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן  מו של האחת מקומו. ש בהעדרו ימלא א

ת ראש העין בהעדר הקבלן יחולו  ם עיריימפקח על העבודה מטע מינוי מנהל אחראי, להקבלן על  
 ל האחראי. אוטומטית עזה י נספח עפ"כל חובותיו 

הח .ב כלפי  הקבלן,  עובדי  כלפי  בלעדית  אחראים  יהיו  והאחראי  הכלכלי הקבלן  העלת  ברה  ין  ראש 
 הוראות הבטיחות. ועיריית ראש העין וכלפי צד ג' על מילוי
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 ד וכליםציו

יהיה   .5 הציוהקבלן  שכל  לכך  המכו אחראי  מנופים,  ד,  זה  )ובכלל  הכלים  קנות,  הרמה,  אויר  ולטכלי  י 
שהואוכי המג   וצ"ב(  אמצעי  בכל  מצוידים  תקין  במצב  יהיו  העבודה  בזמן  בהם  ישתמשו  ן  ועובדיו 

 הבטיחות.   את הוראותותואמים 

י .6 לא  מטעמו  מי  או  עובדיו  מתנייעים,הקבלן,  כלים  על  וז   יסעו  הכלי  למפעיל  שיהיו  פרט  בתנאי  את 
 ו בתוקף.מכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיעיל ההסלמפ

וד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי  י לכך שהציחראיהיה א  בלןהק .7
 נדרש עפ"י הוראות הבטיחות.ם תקפים כ נות והיתרירישיו 

ים, משקפי  ן, אפוד י בטיחות, קסדות מג הבטיחותי )כגון: נעלק לעובדיו את כל הציוד  הקבלן ידאג לספ .8
 ה שהם מבצעים. לסוג העבודאם ות ובהתטיח י הוראות הבמגן וכו'( הדרוש עפ"

  

 קבלן.  דית ע"י היוחלף מיי  ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי .9

במצב תקין כל    לקיומו של ציוד כזה   לעזרה ראשונה וכן ידאג  הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד  .10
הגיש שרות  המאפשרים לים  ים נאות תנא לכך שיהיו    שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן   שמתבצעת זמן  

 של עזרה ראשונה במקרה של תאונה. 

 מהלך העבודה 
אחרא .13 יהיה  אתהקבלן  ויעשה  הדרוש  י  וכ  כל  העין  ראש  עיריית  של  הרכוש  על  הגנה  למנוע  לשם  די 

 פגיעה בו.  

הע הק .14 אתר  את   יגדר  מעקות  בלן  ויתקין  לבודה  ברובהתאם  בשלטים  ויסמנן  החוק  רים  דרישות 
 בטיחות ונספח זה. להוראות ה  תאםוהכל בהם, ומתאימי

לולה לגרום לשריפה,  בעבודה שע ולא יעסקו  הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה   .15
בח חתוך  או  ריתוך  אישורכגון  קיבלו  אם  אלא  מוס  ום,  מנציג  לכך  הבכתב  ראש  עיריית  של  עין  מך 

 . התפשטות אשעת ות למני הירכל אמצעי הזצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת לבי

יצטייד הקבלן לפני התחלת ה           וניתן לקבלן אישור כאמור,  מתאימים,    כיבוי אש  עבודה בכליבמקרה 
 מטף כיבוי     

ו           לפי הת צמוד  ש במתקן או  לא ישתמות הבטיחות. הקבלן  נאים המפורטים בהוראגלגלון מים פרוס 
 בציוד    

 ים. כים אחרלצרלכיבוי אש           

מתח .16 לנק הקבלן  אלא  כלשהו,  חשמלי  ציוד  החשמל  לרשת  יחברו  לא  מטעמו  מי  או  הוא  כי  ודות  ייב 
תקין או ציוד    לא ישתמשו בציוד שאינו   ל ידי נציג מוסמך של עיריית ראש העין. וכןשאושרו ע  חיבור 

 הוראות הבטיחות.    רש עפ"יאו שאינו בתקן הנד האסור

 רשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל.חשמלאים מו"י  בוצעו ע ל י ון מער' חשמ עבודות לתיק  .17

ו על הסדר והניקיון באתר העבודה,  טעמו ישמרל מי הבא מהקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כ  .18
יות ועפ"י  "י הרשו מקום מותר ומאושר ע ך העבודה ובסיומה, להפסולת והגרוטאות במהל   יסלקו את

חומרים השייכים לעיריית ראש העין,  ו באריזות  תמש , לא ישדוןהקיימות בנ  הוראות החוק והתקנות
רק במקום שאושר ע"י נציג של עיריית  פרקו רכב  דים לכך, י לא יחנו רכב שלא במגרשי החנייה המיוע

 חר סיום פריקתו. יחנה בחניון הרכב לאין ובתנאי שהרכב הפורק ראש הע

 לשהן. ראות חוק כ הו כך עפ"ים לומות האסורי בדיו או מי מטעמו לא יעשנו במק בלן ,עוהק .19

ך  נציג מוסמיתר בכתב מהקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך ה .20
יבטיח הקב  מקרה  בכל  העין.  עיריית ראש  לשל  גישה מתאימות  דרכי  הלן  ולנקודת  בטחון  ציוד  רכב 

 לכיבוי אש. 

סיור  בע .21 של  ת  אחר  נציג  או  עבודה  מפקח  באתר  של  וברהעבהרשות  מפגגע  ודה  מהסוג  שהתגלו  עים 
מסולק  גע יחשב כשנקבע המפ  "מסוכנים" או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז

האישור  דרש לסלק את המפגע.  עם הרשות שאיתר דיווח ורק לאחר אישור המפקח או נציג אחר מט
 בכתב. ע ינתן לסילוק המפג
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הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  עדים עפ"י  הצ   ציגו אתו נקוט הקבלן א במקרה של תאונת עבודה ינ  .22
 הנסיבות, ובכלל זה:  

 לבית חולים אם יש צורך בכך.  ם להעברתונפגע ויגרויגיש עזרה ראשונה ל  .א
די .ב ללא  עירייתיודיע  מוסמך  לנציג  הע  חוי  למשרד  העין,  אחריראש  ולגורמים  בהתאםבודה    ם 

 לאמור בהוראות הבטיחות. 

ק   במקרה .ג תאונה  המחי טלנ של  למש  יבתית  את  דיווח  ישאיר  למשטרה,  מידיית  יודיע  טרה, 
 ותיה והנחיותיה. עפ"י הוראטרה וינהג המכונות  והכלים במקומם עד בוא המש

של החברה הכלכלית   .23 ו/או המפקח מטערלנציג  העין  להוסיאש  רשאי  יהיה  של  מה,  ביומן העבודה  ף 
ה ולהקבלן  בטיחות  בנושא  הסתייגות  שיפוריערות  שתבוע  אמצעי ם  ונקיהב  ל  צעדים  טיחות  טת 

 ויים.תיקון הליקמתאימים מצד הקבלן. במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי ל

הכלכלית  נצי .24 החברה  של  המפקח  לג  ו/או  העין  להפסיק ראש  רשאי  יהיה  של    מטעמה  עבודתו  את 
  תמש בלן שמששהקו האביזרים  או כי הציוד, המכונות, הכלים א טיחות,  אם שוכנע שתנאי הב   הקבלן

אינן   אבהם  שהקבלן,  במקרה  או  הבטיחות,  בהוראות  כלשהי  עמידה  אי  ישנה  כי  או  מי  תקינים  ו 
צד שלישי  עיריית ראש העין או של  פ"י שיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש  , יעבדו ע מטעמו
 כלשהו. 

הקבל במק מתחייב  כזה  לפעולרה  תמ  ן  ללא  המצב  לתיקון  דיחוי  נוספת.  ללא  עבודהפסורה  ה  קת 
ראש  לכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכלכלית  אמור לא תזכ

 ות או מהעיכוב בעבודה. זק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיח בגין כל נהעין 

דתו של כל   מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבוהמפקח    ראש העין ו/אול לית  נציג של החברה הכלכ  .25
הקהעומצוות    אדם של  או  בדים  זה,  נספח  הוראות  לפי  או  הבטיחות  הוראות  לפי  יפעל  שלא  בלן 

 . ראש העין בל בעירייתההסדר המקו

בורות, .26 תעלות,  להשאיר  איסור  חל  הקבלן  ללא  על  וכו'  שוחות  ומשולט    פתחים,  יציב  בשילוט  גידור 
 האוויר ובכל שעות היממה.אי מזג ברור בכל תנ

ייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם  ות להלן, ח רשמעולות ההפ  תחילת ביצועלפני   .27
 ו המפקח מטעמה העין ו/א פיתוח  ראשנציג של החברה הכלכלית ל 

 כניסה למתקני העירייה.  .א
 אש גלויה.  שימוש ב באמצעות חום או כל חום בריתוך או חתוך ת אש וריתוכים: עבודה בהדלק .ב
 . חפירת בורות ותעלות .ג
 . רגות וגגותמד רצפות, ות,פתיחת מעק .ד

 סגירת קווי מים.  .ה

 עבודות הרמה ועבודות בגובה. . ו

 עבודות הריסה.  .ז

 . פרוק צנרת .ח

 ת)נפיצה(. )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנקום מוקף עבודה במ .ט

צ .28 ציוד  הקבלןהפעלת  את  תחייב  מתא  .מ.ה  אישורים  עללהציג  המופיע    ימים  עפ"י  הכלים  תקינות 
 דרות  בהג

  שונות

רה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     לאמצעי שמיאג קבלן ידה .29
 וסמך לכך . הרשות המ  רישות נציגלד

כל אחד בתחומו   ים, יובאו לידיעת העובד  ך שתוכן הוראות נוהל זההקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכ .30
 בנוהל.כמפורט 
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 העין בע"מ החברה הכלכלית לראש 

   33/21מס'  כרזמ
   פיתוח תשתית  בראש העין עבודות שונות של וע בדבר ביצ

 מיליון ש"ח    31.445עד מכרז מסגרת 
 

 מסמך ה' 
 ה(לחוז  51)המשך לסעיף   וחבלת פיצוי מוסכם )קנסות( לעבודות פית ט

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות סכם ₪. המו

1.  
שלא  של צריכת מים ממקור ציבורי  רהכל מקן בגי

בהתאם להוראות   קבלן ו/ אומים ע"ש ה מד עותבאמצ
 החברה. 

 פרט לתלונה במשטרה  10,000

2.  
נוזלית,  מוצקה או  של שפיכת פסולת,  ל מקרהכ בגין 

נת  פרט לתלונה למשרד להג 10,000 שלא באתר שפיכה מורשה. 
 הסביבה. 

3.  
נקבע לתחילת  המועד ש שבין  או חלק ממנו כל יוםבגין 

  החברה לבין עם מט ות המפקחביצוע הוראה מהורא 
 ת ביצועה בפועל. מועד תחיל

1,000 
סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף 

דעת   אירוע אחר, בהתאם לשיקולל
 ה בלבד.החבר

4.  
בין המועד שנקבע לסיום  ש כל יום או חלק ממנובגין 

ח מטעם החברה לבין  ביצוע הוראה מהוראות המפק
 ומה ביצועה בפועל. מועד סי

1,000 
וף צמו או בצרי עבפנ זה עומד סעיף 

אחר, בהתאם לשיקול דעת  לאירוע 
 החברה בלבד.

5.  
  תחילתשבין המועד שנקבע ל  ממנוכל יום או חלק בגין 
פעולה    /העבודה   תחילתדה / פעולה  לבין מועד עבו

 . למעשה
1,000 

צוע  הקבלן את  בי  התחילאם לא 
שנקבע במועד  עבודה / פעולה 

ותר במועד מאוחר י בחוזה, או 
 חברה. ם הם עשסוכ

6.  

שבין המועד הסופי שנקבע   או חלק ממנוכל יום  יןבג
פעולה   /לבין מועד סיום העבודה   לסיום עבודה / פעולה 

 . למעשה
 

5,000 
ביצוע  אם לא סיים הקבלן את  

מועד שנקבע עבודה / פעולה  ב 
 . גמר הארכה לסיומהבחוזה, או עד 

7.  
  חות אות הבטישל אי קיום הוראה מהור כל מקרהבגין 

 4ו/או    3+ סעיפים  10,000 פעולה  לפי סוגה.   וע עבודה /לות על ביצהח

8.  
ן שלפי  ולה  באופשל ביצוע עבודה / פע  קרהכל מבגין 

ציבור ו/או לשלום הדעת המפקח מהווה סכנה 
 .העובדים

 4ו/או    3+ סעיפים  10,000

9.  
ודה / פעולה  באופן שלפי  יצוע עבשל ב  כל מקרהבגין 

כוש  או שלמות רלשלום ו/ה סכנוה מפקח מהודעת ה
 .ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

10.  
פן שלפי כל  פעולה באושל ביצוע עבודה /  מקרה כלבגין 

פגיעה באיכות הסביבה  ה דין ו/או לדעת המפקח מהוו 
 .ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4או  ו/  3+ סעיפים  5,000

11.  
  דה,עבות מאתר השל אי סילוק פסול כל מקרהבגין 

ה כנדרש במסמכי ההתקשרות  לאחר סיומ במהלכה או
 ו/או הוראות המפקח. 

 4ו/או    3ים + סעיפ  5,000

12.  
דיווח מיידי על מפגע או נזק   של אי קרהכל מבגין 

עולה  לרכוש ציבורי  נגרם במהלך העבודה / פ שנוצר /
 פרטי. ו/או  

 4או  ו/  3ים + סעיפ  5,000

13.  
גרם  שנוצר / נ נזקאו ון מפגע של אי תיק כל מקרהבגין 

העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי ו/או פרטי,  במהלך 
 חוזה / המפקח. בהתאם להוראות ה

 4ו/או    3סעיפים +  10,000

14.  
ה / פעולה  שלא בתאום  של ביצוע עבוד כל מקרהבגין 

או  תאום לפי כל דין ו/ם כל הגורמים עמם מתחייב ע
 י המכרז ו/או הוראות המפקח. מסמכ

 4ו/או    3ם יפי+ סע 5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא בשעות   רהכל מקבגין 

קי  בניגוד להוראות חוק מחו העבודה המאושרות או
 ל עיריית ראש העין העזר ש

 4+  3+ סעיף  5,000
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הפיצוי  אירוע מס.
 הערות סכם ₪. המו

16.  
ארת אתר עבודה, לאחר יום  של הש כל מקרהבגין 

ן שלפי דעת המפקח מהווה  יו באופ עבודה או לאחר פינו 
 . בורשלום הציסכנה ל

 4+  3יף + סע 10,000

17.  
של השארת אתר עבודה, לאחר יום   כל מקרהבגין 

ווה  המפקח מה  ר פינויו באופן שלפי דעתעבודה או לאח
 רי ו/או פרטי. סכנה לשלום ו/או שלמות רכוש ציבו

 4+  3סעיף +  5,000

18.  
כך בחוזה /  יועד ל התארגנות בשטח שלא  בכל מקרה של

 4+  3עיף + ס 5,000 אש. מר ור המפקחהוראות המפקח / איש

19.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך בחוזה /  

שלא לפי   מפקח / אישור המפקח מראשהוראות ה
 הוראות החוזה / מפקח. 

 4+  3+ סעיף  5,000
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 לית לראש העין בע"מ החברה הכלכ

   33/21מס' מכרז 
 עין   ש הדות שונות של פיתוח תשתית  בראצוע עבובדבר בי

 יון ש"ח מיל   31.445עד מסגרת רז מכ
 טופס טיולים קודם הביצוע 

     
 תאריך:___________                      

 
 

 ן: "שלב א"( ם( אישור מחלקות  עירוניות )להלפס )טיוליטו
 

  
 _ _____________ מס':  חוזה                    _      __________________מהות העבודה המתוכננת:_

 
 ________________________________________________________ תר העבודה:כתובת א 

 
 ________________ ____________  שם המפקח: _______________שם הקבלן __________

 
 

  חלקותעם המחזיק באתר ובנוסף במ רוניות צע תיאום מערכות עיי כל תחילת עבודה ,על הקבלן לבלפנ .1
 הבאות: 

 
 חותמת חתימה/  ות הער מחלקה  ריך תא

 דני לוי –תאורה  
 03-9007307טל: 

        03-9007364 

  

 ן כהן אלחנ –גינון ונוף  
 03-9007240 טל:

  

 חרזי יריב  –תחזוקה  
 054-4940423נייד: 

 03-9007364טל:    

  

 ת שתיות מחלקת מנהל  
 03-9007260טל:    
 03-9008813פקס: 

  

 ב ציון ניב אוהי -רשות חניהמנהל  
 03-9012628טל: 

 9012627-03פקס: 

  

     
 ועדה מקומית לתכנון ובניה 

עדה לחתימת מהנדס האחראי  ור הואיש
 ע"ג הבקשה להיתר  ביצועל
 

  

 תאגיד המים וביוב עין אפק   
 כהן  ו/או אלי מרק
 0715115-073טל:

  

 
 
 

יית ראש העין " עין אפק בע"מ". רחוב  עיריוב גיד מים ובוביוב מתא ישור על מערכות מים,יש לקבל א .2

 . 7151150-073: ון  ראש העין, טלפ    2בית יד יצחק קומה  1/11/1העבודה 

 .תק לחכ"לעם עו  אישור יישאר בידי הקבלן באתר ה .3

הבאים: וונטית ומוקד עירוני טלפונים ל חלקה הרירונית יש לדווח לממובהר בזאת כי כל פגיעה במערכת ע .4

0738290-03 . 

 . עירונית תהיה באחריות הקבלן ב הקבלן כי כל פגיעה במערכת ת לומלתש .5

ייב ע"פ כל  כמתח  משטרה, בזק, חשמל, כבלים וכו'מהרשויות הבאות: ור על הקבלן ובאחריותו לקבל איש  .6

 . דין
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 בע"מ החברה הכלכלית לראש העין 
   133/2מס' מכרז 

 העין   תשתית  בראש ביצוע עבודות שונות של פיתוח  בדבר
 מיליון ש"ח    31.445עד רת מסגז מכר

 

 טופס )טיולים( אישור לגמר העבודה )להלן: "שלב ב"( 
 

  
 _________ _____מס'                                          ______________________העבודה: מהות 

 
 ___________________________העבודה: _____________________ם  אתר ובת/שכת

 
 _____________________________שם המפקח: ___________________שם הקבלן __

 
 

לשביעות רצונם המלאה  ש לקבל את אישור הר"מ לגמר העבודה ת חן סופי יהגשבמקביל ל .1
   ודה זו.וע עב דת השלמה לביצוזאת כחלק מתנאי להנפקת תעו 

 
 ותמת חתימה/ ח הערות  מחלקה  תאריך 

 דני לוי  – תאורה 
 03-9007307ל: ט
       03-9007364 

  

 אלחנן כהן  –גינון ונוף  
 03-9007240טל: 

  

 יריב חרזי   –תחזוקה  
 054-4940423ייד: נ

 03-9007364טל:    

  

 ןיניב אוהב ציו-מנהל רשות חניה  
 03-9012627טל: 
 2790126-03פקס 

  

  
 שמשון דורני  -א.שפע 

 רגנות אזור התא
י מטעם אגף  מ  או/ו  0544940218נייד: 

 שפע

  

  
 מפקח
 שם :

  

 חכ"ל  -מהנדס  
 חיים מתנה שם:

  

 מהנדס העיר  
 ה לורברבום משאינג' 
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 הכלכלית לראש העין בע"מ   רההחב
   33/21מס' מכרז 

 עין   יתוח תשתית  בראש הפ בדבר ביצוע עבודות שונות של
 "ח מיליון ש   31.445עד מסגרת כרז מ

 
 נת תיק מסירה עבודות פיתוח רקעיות, הכ כות תת קמעריתוח ,  קבלת עבודות פ 

 
 

מס'   כמות  סוג הבדיקה  סוג העבודה  מס'
 ות בדיק

וי  מיל עבודות עפר  1
 מבוקר 

 

יון  במעבדה כולל דירוג, מ 100%צפיפות 
 ת ואינדקס פלסטיו 

1 1 

 1 מ"ק  300 ם ות למדגנקוד  3-צפיפות באתר
יון  , מל דירוג במעבדה כול 100%ת צפיפו צורת דרך 

 ת דקס פלסטיו ואינ 
1 1 

 1 מ"ר  500 נקודות למדגם 3 –צפיפות באתר 
 1 1 ע קרקישור מתכנן, יועץ  א יריעות, רשתות  2
כל שיכבה   מצעים   3

 בנפרד 
, מיון  במעבדה כולל דירוג  100%צפיפות 

 נדקס פלסטיות ואי
1 1 

מ"ר   1500 נקודות למדגם 3 –ות באתר צפיפ
  300או 

 מ"ק 

1 

במעבדה כולל דירוג, מיון   100%פיפות צ  אג"מ   יותתשת 4
 ואינדקס פלסטיות 

1 1 

 1 "ר מ 1500 ודות למדגםנק 3 –צפיפות באתר 
שכבה   אספלט  5

מקשרת  
שכבה  
 נושאת 

   : ב תערובת ותכניותיהמרש"ל הרכ
 2 טון  350 ולת ביטומן תכ

 2 טון  350 יציבות 
 2 טון  350 דירוג 

 2 טון  350 ה ת במעבדצפיפו
 ליבות  4 טון  350 ת שדה ועובי כל שכבה אספלטצפיפו

  10ות שונות עד ציקם בקירות/גדרות וי בטוני קירות/גדר בטונים 6
 מ"ק 

 1בדיקה  מ"ק  40

  לפי תקן  יקת אדמת ג בד אדמת גן  ת גינות עבודו 7
     כללי  8
   1' מערך בדיקות מס   ריכוז בדיקות  8

 

 וע אחר ביצתוכניות ל
 גובה מכסים וקולטנים   .R, Lיות לאחר ביצוע כולל מדידה ציר תקים לתוכנשלושה הע -
 CDעל גבי   PLT, DWGקבצים  -
 המתכנן על תכניות לאחר ביצוע.   שוראי -

 קעיות מערכות תת קר
 

 מערכת ניקוז
 ים שטיפת קוו  -
 CD  דו"ח צילום כולל -
   CDע כולל שה העותקים לתוכניות לאחר ביצושלו -
 . לאחר ביצועתוכניות על המתכנן אישור   -

 
 מערכת תאורה 

  אישור בודק מוסמך  -
 CDכולל שלושה העותקים לתוכניות לאחר ביצוע  -

 
 ה שקי גינון וה

 CDהשקיה כולל   שלושה העותקים לתוכניות לאחר ביצוע שרוולי -
 

 עירוני  רכת תקשורתמע
      CDכניות לאחר ביצוע כולל קים לתושלושה העות  -

 
 

 
 

______________                             _______________  
   חתימת המפקח           חתימת הקבלן                                   
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 1טופס 

 
 

 פרוטוקול מסירה 
 יקונים הנדרשים מהקבלן דוח הת

 
 

אמצעות החברה  ב ת ראש העין עיריי  
 . ש העין בע"מ לית לראהכלכ

  חוזה מס' 
  33/21מס' 

 מיום 
 

 
 שם המזמין 

 
 העבודה  שם

 
 

 _________  לעבודה שבנדון בהשתתפות:  מסירה מס'  בתאריך ________ נערך סיור   .1

 
 _______מזמינה _______________________________ציג הרשות הנ .א

 
 ________________________________________נציג הפיקוח: ___ .ב

 
 

 _____________________________נציג הקבלן: _______________  . ג

 
 : ביעות רצוננו פרט לליקויים המפורטים מטהוהושלמה לשלאחר הסיור מצאנו כי העבודה בוצעה  .2

 
 ______________________________________________________ .א

 ______________________________________________________ .ב

 ______________________________________________________ . ג

 ______________________________________________________ .ד

 ______________________________________________________ .ה

 ______________________________________________________ .ו

 ______________________________________________________ .ז

 ______________________________________________________ .ח

 
 

 הערות:  .3

 
 ...................................... ................................................. ..................... .א

 ... ......................................................................................................... .ב

 
 . ..........קן את הליקויים הנ"ל עד תאריך ........לת על הקבלן  .4

 
 ............ בשעה ................. אריך.......סיור למסירה סופית על העבודה יערך בת  .5

 
 

_____________  _______________ ___________________ 
 זמינה חתימת הרשות המ  חתימת המפקח       בלן הקחתימת 
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  2טופס  

 

 
 השלמה דת תעו

 ו מהקבלן לאחר שנבדקו ואושרו ע"י המפקח( רשונים שנד)אישור על ביצוע התיק
 
 

צעות החברה  ראש העין באמעיריית  
 . ין בע"מ הכלכלית לראש הע 

מס'  חוזה 
 מיום  33/21

 
 שם המזמין 

 
 דה שם העבו

 
 
 
 

 נים ______  ביצע את כל התיקושהקבלן _____________________ ה מאשר  אני החתום מט
 
 

 _ לשביעות רצוננו המלאה.__________שנדרשו במסירה מתאריך  _
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     __                          ___________                    _______________________ 
   חתימת המפקח                                   יך ארת
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 3טופס             
 

   33/21 מס'לחוזה  בדקתקופת ה
 

עיריית ראש העין באמצעות החברה   
 . ית לראש העין בע"מ כלהכל

 33/21חוזה מס' 
 מיום: 

 
 שם המזמין 

 
 שם העבודה 

 
בדק" ר והוסכם שאין בקביעת תקופת "הם, הובהחודשי  12דק פירושה  י בתקופת הבם בזה כמוסכ .1

 ן.ת על פי כל דילן מכל אחריות או חבוהקבכאמור כדי לפטור את 

 
חולו כל הוראות החוזה ונספח החוזה למשך י חלק של העבודה שנדרש בו תיקון בתקופת הבדקעל כל  .2

 פת ממועד השלמת התיקון.שנה נוס

 
ה ובנספח ורט בתנאים הכללים ביצוע העבודנים כמפבצע הקבלן את התיקוקופת הבדק ילך כל תבמה .3

סביר זמן  תוך  ומת  זה  העירייה  הודעת  לתוכניתאריך  הביצ  בהתאם  זמנים דרכי  וללוח  לשיטה  וע 
יותו לטיב הביצוע .  שור המפקח לפי סעיף זה  לא יפטור את הקבלן מאחראישיאושרו ע"י המפקח.  

הגיש   ללא  המהקבלן  של  אתאישור  דרישתו  ולפי  אותהתוכני  פקח  יקבע  זמנים,  ולוח  השיטה  ן  ת, 
 המפקח על חשבון הקבלן. 

 
פקח רשאי להורות לקבלן לבצע את התיקונים ובהר כי המזה ונספח זה מלי לגרוע מהוראות החומב .4

יתיב אחרות המבוצעות. הקבלן  עבודות  עם  ובשילוב  יה אום  ולא  הוראות המפקח  לפי  כפעל  לו  ל יו 
 יה בעניין זה. י העיריענות או דרישות כלפתביעות, ט

 
פי דרישת ונים דחופים ל ללא הפסקה. פרט לתיק  בהםיצוע התיקונים הוא ימשיך  משהחל הקבלן בב .5

 מפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות. ה

 
או    ר הקייםת למשתכנים, ללומדים בבית ספהקבלן ימנע במידת האפשר מגרימת הפרעות ואי נוחו .6

  ישיים לרבות עובדיו. אחרישות לשמירה על בטחון הצדדים שלות הנדר, וינקוט בכל הפעוללעירייה
ההש יחזיר  התיקונים  לקדמותו  למת  האתקבלן  מצב  בוצעו  את  דרכם  או  בהם  המקומות  ושאר  ר 

 או שנפגעו במישרין או בעקיפין מביצוע התיקונים. ם התיקוני

 
ק ותיקונים לפי החוזה ניין בדוי התחייבויותיו לעדוק לאי מילה , כצילא תתקבל מצד הקבלן כל טענ .7

הקבלן מן  א אם ביקש  ה בעבודות, אלים שעשתה העירייה עצמנויח זה, בדבר תיקונים או שיולפי נספ
 באמתותה. נעהמפקח לבדוק טענה זו והמפקח השתכ

 
לענ .8 ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו  ו לא  חוזה  לפי  ותיקונים  נספיין בדק  זה, תהיה  לפי  העירייה  ח 

מלא וישלם לא וי  קבלן ישפה את העירייה שיפון הליקויים על חשבון הקבלן והאת תיק  רשאית לבצע
 פטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.הוצאות מש הוצאות, לרבותאת כל ה

 
 שבעה ימים לפחות. יה תקבע מועד לשן ביצוע ביקורת מוקדמת בכתב של ריהעי .9

 
עם  נסתיימה הביקורת הנ"ל ובהתחשב  מיום ש  קויים תוך זמן סבירתיקוני הלי  ע את כלהקבלן יבצ .10

 . עונות השנה

 ____________ ום הבדק __תאריך סי     הבדק _____________  לת תאריך תחי .11

 
 

_____________    __________ ______   _________________                ______________________ 
 ינהחתימת הרשות המזמ            ח מת המפקחתי       מת הקבלןחתי         תאריך           
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 4טופס 
 

 
 
 

 _____  ___תאריך _

 תעודת סיום
 )בתום תקופת הבדק(  

   33/21מס' ה ושחרור מכרז ע"י העירייכתב קבלה 
 ד לכבו

 ____________________ 
 

 ____________________ 
 

 א.נ.,

 
החברה  אמצעות ריית ראש העין ב עי 

 . לית לראש העין בע"מ הכלכ

ה מס'  חוז
 מיום  33/21

 
 שם המזמין 

 
 שם העבודה 

 
 

לפי החוזה,  כותי כמפקח  ובתוקף סמ  (  "החוזה"  –)להלן    33/21מס'  זה המסגרת  עבודה שבחוע הבהתאם לביצו

וכי כל עבו לחוז  מאשר בזה כי העבודה בוצעה, הושלמה ונמסרה לרשות המזמינה בהתאם הריני   דות הבדק  ה 

 עות רצוני המלאה. הן לשבי כרוך בהן בוצעו אף וכל ה

כות גם ייבותו הנובעת מהחוזה ואשר מטבע הדברים  נמשמהתח בלן סיום זו אינה פוטרת את הקמסירת תעודת 

 זו.   ר מתן תעודהלאח

___________________________________________________________ 
 חתימה        מפקח   שם        ך תארי      

 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה   מנה"פ חכ"ל  / מהנדס  ם ש       תאריך       

 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה    מנכ"ל חכ"ל       שם        תאריך       

 
 

___________________________________________________________ 
 חתימה    מהנדס העיר        שם        אריך ת      

 
 

 העתק: 
 יקט תיק פרו
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  5טופס 

 
 
 

  33/21מס' חוזה הצהרה על חיסול תביעות 
 ין בע"מ החברה הכלכלית לראש הע

   33/21מס' מכרז 
 ש העין   ית  בראוח תשתבדבר ביצוע עבודות שונות של פית

 מיליון ש"ח    31.445עד מכרז מסגרת 
 

 __________ תאריך ______                  לכבוד 
______________ 

 
______________ 

 
 

 הנדון: הצהרה על חיסול תביעות 

     33/21מס'  זהחו
 

______ :   הואיל לראש וביום  הכלכלית  החברה  ידי  על  מאתנו  הוזמן  )להלן:    ___  בע"מ  שות  הר "העין 

 (.: "החוזה")להלן ש העיןברא .ת  בנדון, בוצעו עבודו( במסגרת המכרז שהמזמינה"
 

 ו לכם חשבון סופי בגין העבודה האמורה.גשנ_____ הוביום ______ :  ילוהוא
 
 

 ן: מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקממצהירים,   אנולפיכך 
 
 

אליו  הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת .1 לפי  ו  החוזה או בקשר  תמורת כל התחייבויותינו 
   שבון הסופי מיום ____________ סכום בחעל פי המכרז הינו ה ו
 

 .(_________ )כולל מע"מ(  )להלן: "התמורה הסופית"___של ___ שהינו בסך כולל
 

לתמור .2 תהיינהפרט  ולא  לנו  אין  הסופית  ו  ה  מין  מכל  דרישות  או  טענות  תביעות,  כל  שהוא  לנו  סוג 
ו/א מטעמכם,ו  כלפיכם  או  מכוחכם  הבאים  ב  כלפי  הקשרו  עניין  הנובע  חוזהו/אבכל  ו/או  הכרוך  ו 
יא שה  תרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור ביןמוו ן, אנו  במישרין או בעקיפיממנו והכל  

 נו.תיד, ואנו פוטרים אתכן מכל חבות כלשהי כלפינו כיום ובין שתיוודע לנו בעידועה ל 
 
לעיל .3 באמור  עכ   אין  המוטלת  כלשהי  מחובה  לגרוע  בענד  החוזה  לפי  אחרלינו  ותיקון  יין  בדק  יות, 

 . פגמים וליקוים
 
 אף לשון יחיד משמע. – ביםבלשון רכל האמור לעיל  .4
 
 
 
 

 :ולהלן באתי על החתום
 

 
 

__________    _____                _    _____________            ____________   _____________ 
 חותמת       מה חתי  מס': ת"ז/ ח"פ    שם הקבלן 
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  6טופס 

 

 
 

 אש העין בע"מ החברה הכלכלית לר
   21/33מס' רז מכ

 ית  בראש העין   בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשת
 ח ש" מיליון   31.445עד מסגרת מכרז 

 נויים המחוייבים( )בשי לת עבודהחנוסח צו הת
 
 

 תאריך:................... 
 00000-צו

 ד כבול
 ______ לידי:____ נמסר ביד     ...........      .............................

     ............................... . .ת"ז/ח.פ
 בתאריך:_______________         
    
מת  חתי        

 :___________ המקבל
 א.נ., 

 ........ ז ....מכרדון: ביצוע ................................. בראש העין הנ
 
 עבודה צו התחלת

 

יש     ז מס' .......................... בראש העין מכר................... לביצוע    000000מס'  בהתאם להצעת המציע   .1
העבודות  להתחיל במיד  בביצוע  והנ"ל  הי  זמן  כולל  ביצוען  את  ומסירה  לסיים  היתרים,   ,השגת  תארגנות 

 ............ ....:  יך סופית לעירייה הכל עד לתאר
החברה, כתנאי לביצוע    כ"ל של מנ  אש ובכתבמר  ת אישורמחייב  י כל עבודה נוספת/חריגה,בזאת כ  מובהר  .2

 .שלוםוכתנאי לת 

 (.  מע"מ  %17 )כולל₪ .................ת של  צו התחלת העבודה מתייחס למסגרת תקציבי  .3
למסגרת   .4 מעבר  זה  אלו  מבנים  במסגרת  העבודות  ביצוע  זתקצהמשך  לצו ו  יבית  הגדלה  התחלת    מחייבת 

מבנה  י שהובהר לא ניתן לנייד תקציב מ כפ  בנפרד,פרויקט   לכל מבנה    העבודה חתום ומאושר ע"י המנכ"ל
 אחד לאחר. 

 .נה בכיסוי תקציבי מתאיםמות"י החוזה, ביצוע יתרת מרכיבי העבודה עפ  .5
וג  ה מכל ס קבלן לא תהא כל טענ ות, ולמני בלן יפעל עפ"י הנחיות המפקח בביצוע העב' עפ"י התוכניות הזהק .6

 ע. יצוכון תוכניות לבה, כולל עד, בגין שינויים במהלך העבוד
 000000000000..................נייד: ......המפקח על העבודה הינו  .7
יחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם לתקנות  בלעדי לנקיטת  כל אמצעי הבטפן  אחראים באוהנכם   .8

)נוס ח הבטיחות  לת   1970  –דש(  ח  בהתאם  ה ו/או  במקנות,  הקבועים  אחרים  וצווים  המכרז וראות     סמכי 
 ל  דין. מסמכי המכרז והמחוייבים על פי כם בושאינם קבועי

 להעבירו לידי החכ"ל במידי. ה והאתר העבוד יש לתעד בסרט לפני ביצוע העבודה את  .9
 אנו מאחלים לכם הצלחה בביצוע הפרויקט.  .10

         
 בכבוד רב,    
       

 אברהם יאיר  עו"ד,         
 מנכ"ל            

 
 
 

 ראש העיר -  ה שלום בן משמר  העתק: 
 עירייהמנכ"ל ה  -  אילן הררי מר 
 מהנדס העיר - בום בררומשה למר  
 מהנדס חכ"ל  -  חיים מתנהמר  

 חכ"ל  מנהלת כספים  - ו מית ישעיהכר 'יגב
 פיקוח  -  .................  
 מהנדס  עוזרת -  ר גב' עופרה עט 


