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 עין בע"מ לראש הת ליכהחברה הכל

     34/21מס' מכרז 
 

מכרז מסגרת   –בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין 
 בלתי מוגבל  

 
 

   לליות למשתתפיםאות כתנאי המכרז והור –מסמך א' 
 

 יםדים ונתונמועלוחות 
 
 
 

 

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

ל במשרדי חכ"   

              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 ולא יאוחר מהשעה 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:   בלתי מוגבל  5-'סיווג ג  100

דרשת לקיום נקאית נבערבות    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 +    מועדי תשלום חשבונות חלקיים 

 חודשיים  : 

זה ובטבלת קנסות  לחו 51יף עכקבוע בס  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש  



 

 _____ _חתימת הקבלן_________________________

3 

 

  גיש מינכם להדת בזאת להזתכב( מ "החכ"ל"  או   "החברה "  :בע"מ )להלן  הכלכלית לראש העיןהחברה  

  –גרת )להלן  ל מכרז מסבמתכונת ש  בראש העין  תית  ח תשפיתו של  ות  שונלביצוע עבודות    צעתכםלה ה

  ט להלן.רו כמפלפי התנאים ל כה, "(המסגרת מכרז " או "המכרז"

 

 ועיקרי ההתקשרות  נשוא המכרז

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

ש של  עבודות  תשתית  ונות  ה ברא  פיתוח  מוגבל    עין ש  בלתי  לסכום   ,"(העבודות"  –)להלן  עד 

 .המסגרת  בהתאם לתנאי מכרז

  הצעות הטובות ביותר במכרזהבתור    ש הצעותעד חמ בחור  לרה  כוונת החב, בזרכלתנאי המכפוף  ב .2

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

  "(. חוזה ה: "כרז )להלןכי המלמסמ ך ג'במסמהמצוי בנוסח  

כולן או חלקן,  ת,  דובוהע צוע בפועל של  יבין בזכייה במכרז כדי להבטיח למי מן הזוכים  א יודגש כי   .3

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

צוע  להציע הצעה לבי  ,ומכוחוהמכרז  לך תקופת  במה   החברה  על ידי  יוופנה אלשת בשנה(  אחת    היפנ

  באותה עת   "(ה רייעה"   :להלןין )עהת ראש  , שביצוען יידרש לחברה ו/או לעירייעבודות מסויימות

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

   זה.  כאמור במסמך

  . עבודהלכל לסכום בלתי מוגבל    בהיקף כספיעבודות ל נה תתייחסים לזוכניות פה 

כי   ולהג יובהר בזאת,  ידיצ ה  שיהימנעות מלהיענות לפניה  על  )מעפנ לה  כוזה  עה  לפנייה  בייה  ר 

ובאחת בשנה יסודית של ההסכם  ית לממש את  א ה, החברה תהא רשה זמקר( תיחשב כהפרה 

  .ת הזכיהולבטל א כםערבות ההס

ספק .4 הסר  ל  חברהלאין  כי    ,במפורש  ,מובהר  ,למען  בפועל התחייבות  עבודות  מהזוכים  הזמין 

כלשהוב ל  היקף  של  ו/או  אחיד  לבי  צעותהלבקשות  קצב  כי    ,בזאת  בהרמו  .דותועב ע  צומחיר 

  ,חברהה  ברשות  לתקציבים המאושרים שיהיו  םתאבה  ,תוזמנהעבודות  עות מחיר לת להצהבקשו

העיאמב ל ואירייה,  צעות  המסגרת  קבלן  באם  ני  לתביעה  עילה  ו/או  לא  כל  תבוצענה  תוזמנה 

ה  ברהחעוד מובהר כי    .תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבההעדר  עבודות בגלל  

רשאת לפנוהיה  לחלק ית  ובהתאכים  מהזו  ת  דעתה  שיקול  לפי  פעם  לבכל  העבודות  היקם  ף 

כים  הזמנת עבודות בפועל מהזו  לזוכים ו/או איניה  צוע פאי בי.  עת  באותה  כיםהזוהמבוצע על ידי  

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

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

, לצורך  עבודות והחברה תהיה רשאיתבביצוע ה  דיות כלשהיזוכים בלעמקרה לא תוקנה למי מן ה

ללא מכרז, הכל     ןאו להתקשר עם מי שתבחר לביצוע  , לפרסם מכרז נפרדעבודות,  איזה מהביצוע  

או  ו/  לא תהיינה כל דרישות ו/או תביעות  ,לפי העניין  זוכים,ציע/ למל .  יןד  אם להוראות כל תהב

 כך. בקשר ל יהכלפי החברה ו/או העירי  טענות

הזוכים במסגרת מכרז מסגרת    שתופסק ההתקשרות עם אחד  ובהר, כי במקרה  , יסר ספקלמען ה .5

א למי  הת  לאו  א בתור אחריו,בה"ל רשאית להתקשר על הזוכה  , מכל סיבה שהיא, תהא החכזה  

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

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

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

 :במצטברים  הסף הבא  איתנל על כות למכרז עצהה

ה .6.1 אדם  המציע  תאוא  או  ישראל  תושב  אחד  אחד  משפטגיד  פרטי  שותפות,  )י  או  חברה 

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

יצרף להצעה תעודת התאגדות של החברה אצל    מציע שהוא חברה שם החברות  ררשומה, 

 רה.   של החב חו"ר /"דמאושרת ע"י עו  א ורשימה של מנהליה כשהי

יירות ערך ו/או הרשות  ה לנ בורסשל התדפיס עדכני  גם  רף  ויצה ציבורית,  מקרה של חבר ב

ער האחניירות  לגבי  בחברך  להצעתו  ה.זקות  יצרף  רשומה,  שותפות  שהוא  תעודת  מציע 

של   וצל רשם השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיאהתאגדות של השותפות 

ח  "רו/ד "גיד יש לצרף אישור עול כל תאלהצעה ש ת.    השותפו חובות  ל  תויו חרכל שותף וא 

     יד.ב בשם התאגם ולהתחייתאגיד המפרט מי הזכאים לחתול הש

 . "דבייסו  ותר השתתפות של "מיזם משותף" או "חברהת לא

   הינו עוסק מורשה. ציעהמ .6.2

להצעתו יצרף  המשתתף  זה,  סף  תנאי  הוכחת  היויא  לצורך  בגין  מורשה,וע  תושור    סק 

אצל יצרף המציע אישרש  ומספרו  כן,  כמו  א   ור מפקידויות המס.  חשבון  השומה  ו מרואה 

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

  1976  -חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס( התשל"ו  

  .וריכוי מס במק ל נ יד שומה עקפ  אתוכן אישור מ

סעיף מ .6.3 תנאי  בו  שמתקיימים  עלחוב'  2  ציע  ציבוריים,  ק  גופים    1976  -התשל"ו  סקאות 

  עובדים זרים כדין.  מינימום והעסקת שכרתשלום בדבר 

פי  הריוב על  כי  מספר  ,  ממשלה  מיום  2003החלטת  המציע  15.07.2010,  על  איסור  חל   ,

עקיפין, בין אם על ידי המציע,  ן בבמישרין וביחוץ, בין    יחומזרים, למעט מ  םילהעסקת עובד

היזם. הפרת    עמו התקשרגורם אחר    שנה או כלן כוח אדם, קבלן מצעות קבלן אם באמובי

  הוראות המכרז.   שלסעיף זה תהווה הפרה יסודית 

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

עלחוב'  2'  ע ס  ות הורא גופיםק  התשל"ו  סקאות  המצ  1976-ציבוריים,  ך  כמסמורף  בנוסח 

 .3א'

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

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

    .( י מוגבל)בלת 5-'ג"( בסיווג  ףנעהופיתוח(  )להלן: "

עדכני )בתוקף ליום ההצעה( המעיד    ישורלצרף א   ל המציעבתנאי סף זה, עלהוכחת עמידתו  

   , עם הסיווג האמור.ס הקבלניםכקבלן בפנקל רישומו ע
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בתחום  פרויקטים    2לפחות  של    בביצועהמעוגן באסמכתאות  מוכח  יון  ס ינבעל  מציע הינו  ה .6.5

ב  פיתוח  מיל )שלושים    ח"ש  35.000.000קף  יהעבודות  שוחמישה  (  "יון  מע"מ,  ח  כולל  לא 

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

התעלם ממרכיב  ובה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי  פרויקטים תהיהיקף הקת  בדי

  , רהתאורת וחשמל ,ושודות עפר, תקתנאי סף זה: עב" משמען לצורך  עבודות פיתוח " . המע״מ

 .(החלופות  )די באחת עולסלילה, תי

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  בנוסח    רההצה (א) ובה    1-2מסמך  המכרז,  שם לתנאי  מפורטים: 

מזמין    ו המלא שלות שבוצעו בו, שמהעבוד   ,"ממעל  כול  לא  ,עלותו  ,קט, מקומוהפרוי 

 קשר.    רך יצירת ט וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצו העבודה המפקח ומנהל הפרויק

  .י העבודותמינ ממז לצותמה (ב)

 מפורט להלן:   כ תיעוד מפורט לביצוע הפרויקטים כנ"ל (ג)

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

 או מנהל הפרויקט.   ן העבודהע"י מזמי  מאושריםחלקיים  ואפיים וס ותונחשב •

מיליון     ארבעיםלים:  במי₪ ) 40,000,000 -ך משאינו נמומחזור הכנסות שנתי היקף בעל  הינו   המציע .6.6

   . 1920 -ו 2018,  2017מהשנים   חתבכל אשקלים חדשים  ₪(  בשנה 

  ף להצעתו:  רצלהוכחת תנאי סף זה על המציע ל

כספיים של  חזור הכנסות שנתי, על פי הדוחות הי למציע משל רואה חשבון כ  מקורחתום ב  ורשיא

שקלים חדשים  ₪(  בשנה,  בכל  יון  מיל    ארבעיםבמילים:  )  ₪  40,000,000  -החברה שאינו נמוך מ

     לא נכללת בדוחות הכספיים הערת "עסק חי". י  וכ  2019ו    2018, 2017אחת מהשנים  

בתאגי  כלוכע,  המצינגד    .6.7 גם  שמדובר  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    פליליתרה  עביפיסקלי או    אהידי בית משפט, בגין עבירה שנוש

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

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

ק מניעת  ו חו למניעת הטרדה מאיימת על פי  כנגד מי מהם צ  הוא, ו/או הוצעש  פגיעה בנפש מכל סוג

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

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

 .בעלי השליטה כאמור ומנהלי המציע

נגדו .6.8 הוצא  שלא  צו    מציע  ו/או  פירוק  כינוס  צו  צו  ו/או  זמני  וכנפרוק  זמני    הוכרז   לא י  כ  או /סים 

  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

                                                                                                                                                                        .למסמכי המכרז 6-א'
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 במציע אחד מאלה:  קייםתמ .7

סעיף      (1) מוגבלות  9הוראות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  התשנ"חלחוק   ,-1998 

 "( לא חלות עליו; ותיחוק שוויון זכו)להלן: " 

 יים אותן; ו והוא מקעלית לוח  שוויון זכויות ק לחו  9עיף הוראות ס  (2)

ק עסקאות גופים לחו 1ב2לפי סעיף זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר  תנאי סף  לשם הוכחת 

ד, בנוסח  ת על ידי עו"ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, מאומ 1976 –ציבוריים, התשל"ו 

   למסמכי המכרז. 7-כמסמך א'המצורף 

 
 . על הרכישהשור החכ"ל יציג את את והוע צה זמנה לקבלתבה טרמכרז כמפורכש את מסמכי ה .8

 בוטל.  .9

 זה.   במכרזצירוף כל האישורים והמסמכים האמורים  .10

להגיש המציע  על  כי  ההצעות  ,מודגש  הגשת  להוכח  ,במועד  המתאימים  המסמכים  כל  הסף  את  תנאי  ת 

ק  ס"ב  פורטיםמכים המס מימים כל היקייה עם חוצצים כאשר בכל חוצץ קיתנדרשים כמפורט לעיל בתוך  ה

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

על   ,כים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, תהא רשאית ועדת המכרזיםהמסמ  מציע אשר לא יגיש את

  המציע.   את הצעתלפסול   ,דעתהפי שיקול 
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 המכרז חוברת 

.     www.rosh-haayin.comש העין    ראל  ית ר החברה הכלכלתאמ  את מסמכי המכרז ניתן להוריד .11

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

  ות: עשה  ןה' בי-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   בנקאית על שם המצ

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

ישאע  ימצ המרכור  את  אל    מצעות באז  כרש  יפנה  בנקאית  נגר העברה  קרן  03-בטלפון    הגב' 

קבלה/חשב   107שלוחה    9383278 עבור  לקבלת  האלקטרוניונית  הדואר  באמצעות  :  הרכישה 

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

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

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

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

כי המכרז  רכישת מסמ  מודגש, כי  רה  קמם  ותוחזר בש  מובהר, כי עלות רכישת מסמכי המכרז לא  .

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

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

ההצעה  רכ .    לפסילת  לפני  תשלום,  ללא  המכרז,  בחוברת  לעיין  רה  בחה  רבאתישתה,  ניתן 

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

  הוצאות אלה.  א יהא זכאי בכל מקרה להחזרוהמציע ל

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

המסמכ  רכ חובבשם  יכל  הינם  המכרז  הושה  רת  ני" חכ של  הם  לל  יםתנ ל,  הצעתו  מציע  הכנת  שם 

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

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

mailto:ofra@rosh-haayin.com
http://www.rosh-haayin.com/
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 הבאים:  " כוללת את החלקים  חוברת המכרז" .12

 

 .'מך א סמ -שתתפים  והוראות כלליות למ רזהמכ  יאנת .12.1

 .1-מסמך א' –בות ההצעה רע .12.2

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

ק  .12.4 הותצהיר בדבר  סעיף   יום  ציבוריים, התשל"ו  ב'  2ראות  גופים    –  1976-לחוק עסקאות 

 . 3-מסמך א'

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

 . 5-מסמך א' -ם ביטוחים  שור על קיויא .12.6

 . 6-א' מךמס –פירוק היעדר צו  רדבב ירתצה .12.7

המציצת .12.8 סעיף היר  לפי  התשל"  1ב2  ע  ציבוריים,  גופים  עסקאות  בדבר    -  1976  –ו  לחוק 

 . 7 -מסמך א'  -אנשים עם מוגבלות 

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

 .'ך במסמ -פס ההצעה, על כל נספחיו  וט .12.10

 . 'ך גמסמ - החוזה  .12.11

 ד'  מךמס –ת בטיחונספח  .12.12

 ך ה' מסמ – תטבלת קנסו .12.13

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

ווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וקיום כל ההוראות המפורטות בהם  נ"ל מה כל המסמכים ה .13

 להשתתפות בו.  מהווה תנאי

 :למכרזמצורפים   אינםת אשר יצוע העבודובל יםשטכניים הדרוים המפרטרשימת ה .14

בנייה  הכללי  ט  רפמה .14.1 ההספ)להלן:"לעבודות  הבינמשרדית    "(כחולר  הועדה  בהוצאת 

מ הביטחון  למשרד  ומעהמשותפת  המעודכן,  "צ  בנוסחן  השיכון  הבטיחות שרד  ותקנות 

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

   ים.טים הכללירפים למפרצוהמ המחירים תל ותכוי המדידה  פנ או .14.2

 מכרז.מסמכי ה לחוזה ואת כעיון רב את הלקרוא ב יעצהמ לע .15

ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה    כהצהרההגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם   .16

למציע ונהירים  ידועים  נספחיו  על  למכרז  הכ   המצורף  הידיעות,  את  לו  יש  וישורוכי    הסגולות ים 

 המכרז.  כיסמ במזה והמפורט בחו ת לביצוע כלעיות הדרושווצקהמ

פרטי המכרז ו/או  קשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מאי הבנה בטעות ו/או  כל טענה בדבר   .17

לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.החוזה   נספחיו,  ו/או   על  ו/או לתקן  למחוק  למציע    אסור 

כ   ו אואלי  לשנות את המסמכים שיועברו לראות בכלהחכ"ל רשאי  תנאי המכרז.מ  ו שהלתנאי    ת 

 תנאי המכרז ולפסול את הצעתו. ת המציע מום הסתייגוקה או תיקון כאמור משמחי , וישינ
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    המכרז  מתן הבהרות למסמכי

 

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

לתוכנו   שהמדובקשר  איזה  יק  ש א  ף עיס ל  או  פרט,  מעו  יהיה  בקבלתהוא  גע  ובנ ת  רוהבה  וניין 

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  ההקס  ת,  בהרוט 

סעיף  ל כל  למובנו המדויק ש  שרבקא  שימצפקות כלשהם  התאמות או סשגיאות, אי  ה  ,ותירהסת

או אי  / וסבירות    איבדבר    מי שלא יפנה כאמור לעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות.  פרט שהוא  או כל

   ."בצ , טעות וכיובהירות, שגיאות, אי התאמות

   ההתבנית הבאבלבד על פי    WORDבקובץ שאלות ההבהרה יועברו 

 

המסמך או הנספח   ד "סמ

מתייחסת  אליו 

 ההבהרה

 נוסח השאלה  וסעיף רלבנטיים ק פר

1    

2    

 

 תבנית הנ"ל( )החכ"ל לא תתייחס לכל שאלת הבהרה שלא תועבר ע"פ ה

של    תשובה  בכת  ל"כחכל  תהא  נציגה  של  לתו/או  תוקף  כל  ואין  בלבד  בדרך    ןשתינתשובה  ב 

א   ל "חכאחרת.   ידי    נתנופ שיי" עב  יםלהסברחראית  לא תהיה    אי בהקשר לתנ  מטעמה  מי  כלעל 

 להצעה.  רז ו/או מכה

ש  ל"חכ .19 רשאית  להתתהא  רשאית  לא  תהא  וכן  חלקן,  או  השגות,  ו/או  להבהרות  לפניות,  ייחס 

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

  פניית   ת יידח  ך כב  אויר  ההצעות   הגשת   ורךצל  בעקנש  ד ועלמ  עד  השגהאו  /ו  לפניה   ל" חכ  ייחסה תה

  חלק   אלה  יהוו,  בכתב,  המכרז  לתנאי   שינויאו  / ו  הבהרה ,  תשובה  למשתתפים  ל "חכ  מסרה.  עציהמ

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

ו"החכ .20 עת,  בכל  רשאית  יאוחר  ל  בטבל   המועדמלא  לוחוהקבוע  מועת  להתוניםנ  ם/דית    כניס , 

ות רוכשי המכרז.  ה לשאל י המכרז, ביוזמתה או בתשוב , במסמכואשהג  ים, מכל סונתיקו ים ושינוי

ים  ויצורפו, כשהם חתומוהחוזה  השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  

 כי המכרז.ע"י המציע, למסמ

ל  וייםהשינ .21 בכתב  יובאו  כ  ידיעתםוהתיקונים  יליה  מ פקסיעות  מכרז, באמצי מסמכי השכ רול  של 

ואר האלקטרוני שנמסרו בעת הרכישה  בות הדמספרי הפקסימיליה או כתו  א"ל, לפי דות  דעאו הו

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

 ל החכ"ל.  ת בידיעת מנכ" ונמצא
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 ההצעה 

המחיר .22 הנהמחירלכלל    באחוזיםידה  חא  חה נ הכתוצע    הצעת  במחיקוביים  פחות    "דקל"  ן  רום 

( אחוז  המקסימאליים"(  "המירביים  חיריםמה"  :להלן )  ( -10%עשרה  המחירים  דהיינו    .או 

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

ש נתן  של  אשר  הנחה  היא  3%יעור  מיה  לוש  השההצע   המשמעות  מינוס  דק  חירוןנה   ,   (13%ל 

מחירון דקל פחות  יותר מיה לא  כך שההצעה הכוללת תה  10%חה העולה על  נה  יעהצן לניתלא  

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

דקל ו/או  ל  עבמשולב  יתומחרו    תשתיותיכול ועבודות הכי  מובהר    .22על אף האמור בס"ק   .22.1

או   השיכוןהבינוי ו;    הכלכלה ;    החינוך    י:משרדו/או מחירונים      חותתפמבסיס  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    23מור בסעיף  אם לתאבמקרה זה ההנחה שתנתן על ידי המציע בה   .משנה וכד'(

    על המפתחות האמורים.

 

המירביים   .23 ותשלם    אינם המחירים  תוסיף  החברה  מע"מ.  היחידה    מע"מ כוללים  מחירי  עליהם. 

 נן. ר במסמך דופציה כאמוקופות האמעט בתלדים, נם צמואי

   מבוטל   –ל כ"ח לתעמ .24

בזאת,    .25 האא  עלכי  מודגש  דקלף  במחירון  המפורטים  שי  רה  ,22.1"ק  סלו/או    מור  בסעיפים 

  שרות,צוע עבודה על פי הסכם ההתקשיוגדרו במסגרת הזמנה לבי 122."ק  סלו/או   "דקל"במחירון 

כספי,    ,העבודההיקפי  :  בגיןכלשהן    תותוספיכללו    אל במבנהב עהיקף  פיגומים,    כלסוא מ  ודה 

 .  ישאקבלן ר אחוזי רווח שירותי ו  פסולת ינויופ ת  לוחומרים, מכו סוןהובלות, אח

ן ההצעה  תירה בין ההצעה בספרות לביהצעה תוצע בספרות ובמילים. במקרה של אי התאמה/סה .26

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

 ; זה תביעה לענייןטענה ו/או  לכל ותר עמו

ציע הנחה העולה על  שי  וא  החנהבמקום  ,  המירבייםספת למחירים  שיעור תו ב  ובנקמציע אשר י  .27

 דון כלל.ית   , הצעתו תיפסל ולא 10%

האח .28 ההנחה  ביחסשיעור  באחוזים  המקסימום    יד  המציעלמחירי  הצעת  את    :)להלן  יהווה 

  ,כךל  במקום המיועד"(  טופס ההצעה"  :)להלן   ב'  ךממס  –ס ההצעה  על גבי טופויפורט    "(ההצעה"

 .בהתאם לקבוע בחוברת המכרז

הכ .29 מכס,ילתישממים  יטל ל  וכיו   ם,  קניה  מס  היחצבלו,  במחירי  יכללו  שבמכרז."ב   ידות 

 

  להגשת ההצעה ום והאופן  המועד, המק

  נתונים   /םיע בטבלת לוחות מועדבוהק  מהמועד לא יאוחר  להגיש  למכרז יש  את ההצעה   .30

ן  בראש העי  ,11/1העבודה  ל, ברחוב  "חכה  ההצעות במשרדית  ולהכניסה לתיב    12:00עה  ש  עד

שקיצחד  י  )בית קומה  בדואר,,  הצעה  משלוח  עונ   לישית(.  אינו  אחרת  דרך  בכל  דרישות  או  על  ה 

 בלעדית של המציע.  המכרז והינו באחריות 
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 .יוכנס למעטפה  העותקמסמכי המכרז ותק אחד של כל  ש את הצעתו בעעל המציע להגי א.  .31

 . "12-43  מס' ז  "הצעה למכר :  בלבד  הצעה/את מספר המכרז המעטפה  גבי  מציע לציין על  על ה .ב

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

תו  ל חתימתו בראשי תיבות שרף להצע כים שיצהמסמ  על כלדפס וכן  עותק המוה המציע יחתום על   .32

 ז.  כי המכרהמיועד לכך בכל מסמבמקום   בראש כל דף, וכן חתימה מלאה

מצחתימ .33 וכהוא  ש  יעת  שותפות  )חברה,  משפטי  חו(  'צבויתאגיד  בתתהיה  התאגיד  צירוף  מת 

ובשמו   התאגיד  מטעם  לחתום  המורשים  של  רחתימתם   / עו"ד  בפני  להיעשות  חייבות  ו"ח  והן 

 חתימה בתאגיד זה.  מכויות הישורם בדבר סובצרוף א

ות ההצעה, ויתר  רב ע  , אתום על ידי המציעוא חת לעותק שידפיס כאשר ה   בנוסף, על המציע לצרף

  .  כרזמבתנאי הש האישורים והמסמכים כנדר 

 

 המכרז  ופת ותק תוקף ההצעה 

גשת ההצעות  ה להאחרון    מועד ה יום מ  120של    ופה לתק וקף  ה בתתהי  למכרז זהל הצעה שתוגש  כ .34

דרישת  ל  במכרז. א  החברה פי  המציע  ע" תל  ההצעהתוקף    תיאריך  הנדרש  כפי  נוספת  י  קופה 

 ר. ך כאמורשתוא  עהצ הה יחולו גם עלכרז. הוראות סעיף זה  ם במכיזורת הלשם בחי החברה

ועד ההכרזה  ל ממ , הח "(ותקשרההת  תקופת: ")להלן  חודשים  36בת  תהיה  ת  ההתקשרותקופת   .35

במכרז הזוכים  הפניות  על  תקופת  לזוכים  .  במהלך  תההתקשרותתפורסמנה  הבקופ.  שת    ל יצוע 

   .ת ההתקשרותתקופמ וגלחר  ועשויה בפנייהע דות תהיה בהתאם לקבוהעבו

ע  תפאחת נוסלתקופה    ההתקשרות  תקופת  ך אתיארלה  לחברה שמורה האופציה .36   דשל 

 .מסמך ג' –, כמפורט בחוזה  ("האופציה תפתקו"  :)להלן חודשים 12

האופציה)  ההתקשרות תקופת  כת  האר .37 הוד  ית מותנ  ( להלן  בכתב במתן  ל  45עד    עה  תום  יום  פני 

החוזה החכ.  תקופת  כי  איובהר,  ההתקשרומתחיה  ינ"ל  תקופת  את  להאריך  והדיבת  ן  נתו  רבת 

הבילש דעתה  והמוחלקול  האמלעדי  מכלליות  לגרוע  מבלי  יובהט.  כור,  הר,  ית  רשא  תהא  חכ"לי 

 ות. ך תקופת ההתקשרעם זוכה שהיה לה ניסיון רע עמו לאורשלא להאריך את ההתקשרות 

חירי היחידה הבסיסיים  נם מהיה  ופצי וכה בתקופת האהזנקובים בהצעת הקבלן  דה היחירי הימח .38

  ד החתימההחל ממוע  תשומות הבניהמדד    ל שעור הגידול  אמים לשית כשהם מו  וד שהוצעו על י

וע  עד ליום תחילת מימוש האופציה )מדד ידלתאריך החתימה על ההסכם( וידוע  )מדד  ם  ההסכעל  

ה על  חתימ ה  וםם מי או שנתיי  חוזהה  שנה מיום החתימה על  חילהתמפציה ה מוש האושל חודש מי

 (. ןההסכם, לפי העניי

ת  .39 לירשא  אההחברה  תקופת    פסיקה ת  א  ההתקשרותאת  בכת  ו/או  האופציה  מכתקופת  עת,  ל  ל 

 . מסמך ג'  –ת לזוכים הכל כמפורט בחוזה זאת, בהודעה מוקדמלי צורך לנמק שהיא ומב  בהסי

 

   רף להצעהע לציצשעל הממסמכים אישורים ו

  האישורים המפורטים להלן:ו יםמכ מסה כלת רף להצעתו אלצעל המציע  .40

מסמככ .40.1 מל מכרה  יל  וחאז  דףים  כל  בשולי  )  תומים  המציע  של  מחייבת  חתימות  בחתימה 

 אגיד(.  ת התחותמ+

ו/ .40.2 תיקונים  לרבות  הבהרות,  שיוספומסמך  הבהרות  ו/או  שינויים  עד   או  המכרז  למסמכי 

 . מציעייבת על ידי המחיוספו, חתום בחתימה אם   ,הת ההצעועד הגשלמ

 .  בוטל .40.3
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ש  .40.4 ת.ז. ובמקרה של תאגיד או  רישום   ותע   –ות  פ תותצלום  וכן  חברות  ברשם ההחברה  דת 

תעודת    רה של חברה ציבורית, יצרף המציעאת, במקעם זות.  רשם החברתדפיס עדכני של  

עדכני  החברה  רישום    תדפיס  וכן  החברות  הבורברשם  לני של  עריסה  הרשות  ות  ו/או  רך 

  . לעיל אמור ה, כברבחקות ערך לגבי האחזת ניירו

מורשה ומנהל ספרים כחוק    , כי הינו עוסק יד השומהקו מפך אמ סואישור מרואה חשבון מ  .40.5

פא שהוא  ו/אומלנה טור  ו  לפי    לם  הנדרש  אחר  אישור  עסכל  גחוק  ציבוריים קאות  ופים 

יד שומה  פקוכן אישור מאת    1976  –ו  "לס( התש חובת מ  )אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי

 .  כאמור לעיל מקורב מסכוי על ני

 לעיל.   מוראכ כספי רוזמחלגבי אישור רו"ח  .40.6

בר תו .40.7 ומעודכן  אישור  דין, בקף  עורך  זיהו של  גבי המסמכים  של המצ   ימתוי חתדבר  על  יע 

להצ מורש המצורפים  פרטי  בדבר  גם  תאגיד,  המציע  היה  המציע.  של  החתימעתו  של  י  ה 

בלה כדין ובהתאם למסמכי  נתק  רזמכ תו לציע להגיש הצעהמוכן אישור כי החלטת  יע,  צמה

 . ות של המציעתעודת התאגד ירוףבצ ,ולהתאגדות ש 

ב .40.8 אישור  של  מאושרר  הצילום  תוקף  כקבלןרישומו  על    מעידר  המציע  ובסיווג    של  בהיקף 

 ממכרז זה.  מתחייב כ

)  תצהיר .40.9 הניסיון  א'פירוט  א(  2-מסמך  )מסמך  המעיוהמלצ (  1-2וכן  ומסמכים  על  ות  דים 

ה לקוחות  לעיל,  6.5בסעיף  כאמור  ,  עמציניסיון  שמות  קשרו  לרבות    ופרטיו  מטעמם  איש 

 .  הניתן ככל, והמלצות

ער מאתצהי .40.10 ידיומת  ב  ל  קיועו"ד  הור דבר  סע'  ם  עלחוב'  2אות  ציבוריים, ק  גופים  סקאות 

 כאמור לעיל.  (3-מסמך א') 1976-והתשל"

המצי   .40.11 של  הרשמנהלי    /  עהצהרה  בדבר  פליליהמציע,  בעבירה    4-א'  מסמך ח  סונב ת,  עה 

 כאמור לעיל.  כרזלמסמכי המ

ו/או  ע, כי לא הוצא נהמצי   ם ר מטעהיתצ .40.12 וס נכסים  כינ צו  מני ו/או  צו פרוק זגדו צו פירוק 

כי לא ו/או  צפוי  זמני  וכי אינו  רגל  בנוסח    הוכרז כפושט  צווים כאמור,    6-א'  מסמךלקבל 

   לעיל. 6.8בסעיף כאמור  ,זרלמסמכי המכ

 למסמכי המכרז.  8-מסמך א'הצעה( בנוסח   תוב)ערערבות בנקאית  .40.13

שבכוונת צוות  האנשי  ט  רויפ .40.14 לטוב  המקצועי  להעמיד  להמציע  החברה  ביצות    ע צורך 

  ושנותיו.   יטעמו, תפקידיהם, נסיונם המקצועממנהל הפרויקט  ודות לרבותעבה

  הזאי  יצוע העבודות או ני משנה לצורך ב זר בקבל עי הכמו כן, אם ובמידה ובכוונת המציע ל 

שיאוש ככל  יד   ו רמהן,  החברעל  ויי  יוסיף  שםפרה,  את  ונסיונו  קבלן    ט  המיועד  המשנה 

המ יוסיףהרלוונטי.  שמ  ציע  ואיש  לקו ות  ויפרט  ופרטיחות  מטעמם  המלצות  קשר  ויצרף  ו 

ימות  וחות לאקל לי המשנה. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפנות  המתייחסות לקבלנ

      .יםקבלת פרטים נוספהנתונים ול

 חוברת המכרז. צילום הקבלה על רכישת   .40.15
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 יותבוער

    ההצעה תבורע .41

ובלת בנקאית  תו ערבות  יצרף להצעהמציע   .41.1 בנאוטונומית  מותנית של  ק ישראלי שהוצאה  י 

המ  ,ש"ח  00050,של  בסכום  לבקשתו   אצורף  בנוסח   הערבות "  –)להלן    1-כמסמך 

   . "(ההצעה

 
כל סטייה מנוסח הערבות  ה.צע ההל ש תגרור פסילהה ערבות ההצעה של מצאתאי ה

 ה. לת ההצעביא לפסיעלולה לה זכרמ ל 1-אך סמבמשהבנקאית 
 

     :ביוםשפורסם    2021דצמבר    של חודש    תשומות הבניהדד  תהא צמודה למההצעה  ערבות   .41.2

לפק  "(.יהמדד היסוד"  -להלן  )  15.01.2022 ערוכה  בדוהערבות תהא  עד תוקף  ת החברה 

 . 30/4/2022: ליום

זה  שרותו בחוהתק  לרבותמציע  ה  ידימכרז על  קיום תנאי הבטחת  תשמש לה  הע ההצת  ערבו .41.3

ערבות  ל בהתאם לתנאי המכרז ומסמכיו. העם החברה, הכ חברה תהא רשאית לחלט את 

  ,רה ובין היתו האמורות, ללא כל התראותיבויהתחייא עמד באיזה מבמידה ומציע לההצעה  

ה בכתב שקיבל על כך דרישמהיום  ם  ימעה י בהחוזה בתוך שעל  ום  אם המציע יימנע מלחת

 . רההחבמ

ידי החברה אין כדי לגרוע מכל   -  כולה או חלקה  -ההצעה  ת  בורעבחילוט   .41.4 זכות אחרת    על 

המכרז ו/או על    נאי י תייבויות המציע על פל הפרת איזה מהתחהמוקנית לחברה במקרה ש 

 .  יןפי כל ד 

דל .41.5 המצי  החברה  שתירפי  למתחייב  להאדאוע  עתוקרכת  ג  נוספת  ת לההצעה    תורבף  קופה 

זה יחולו גם על ערבות    רז. הוראות סעיףבמכת הזוכים  רלשם בחי  רהבחהי  הנדרש ע"כפי  

 . אמורשתוארך כ

במכרז,  .41.6 יזכו  שלא  ערבות  למציעים  לאההצעה    תוחזר  מקרה  בכל  ערבות    חזרתו   בהקדם. 

 . וזהחה ם על וחתימה עמ רה החבשל רז ע"י ועדת המכרזים כמב  יםת הזוכלפני קביעההצעה 

 
 לקיום ההסכםבות רע  .42

בערבות  ההצעה      ותהזוכה  את ערב לתוקף, יחליף  ו  י לכניסת תנאכו  חוזהעל ה  התימעובר לח .42.1

של    ההסכם  לקיום   הקבועים₪    100,000בסך  התנאים   בותער"  –)להלן    חוזהב  לפי 

 . חוזהתום על ה לחמ  תוהימנעדינה כדין ועד, מבההסכם  ות ערבההפקדה של -אי"( ההסכם

 
  ביצוע  תוערב .43

במסמך זה  ר  מוכאלקבלן פעיל,    יה והפיכתוי נבפ זכייתו    ברדעה בדמועד ההוימים מ   7תוך   .43.1

ערבות ברה,  שנמצאת בידי הח  ההסכם  לקיום  , בנוסף לערבות  לחברה  ימסור הזוכהלהלן,  

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

כהצעה הבאה    גהצעתו דור שהלזוכה  ולעבור    שבידהההסכם  ות  את ערב   טלית לחתהיה רשא

  . יקול דעתה הבלעדיל לש, הכבתור בפנייה
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   יום שנת הבדקת לקערבו .44

ת הביצוע לערבות הבדק  בו ערתעודת השלמה  תומר    עם השלמת פרוטוקול המסירה וקבלת .44.1

 יה. פני כל  של המאושר ופי הס  ןו מהחשב 5%ור יעבש

   .ייהה בפנע שנקב בדק כפי ה תקופת תום  לאחריום  60עד תום קף  בתו תהיה ערבות הבדק  .44.2

 
   לזוכים במכרזהליכי הפניה  

לכל .45 תופנה  מ  הפנייה  ותכלול  הנדרשת  הזוכים  המסויימת  לעבודה  בקשר  )להלן:  ידע  בה 

ת.  "(העבודה" כמויות,  כתב  תכיל  מפרט  הפנייה  זמנפווכניות,  לוח  תקירטי  הבם,  ש ופת  ל  יצוע 

כלשהו של  מינימלי    ףלהיקמתחייבת  ה  רה אינב כי החבהבדק. מובהר שותקופת    לרבות העבודה  

בכלל.  העבודותהזמנת   או  כ  ,  מובהר  רק  י במקרים מסעוד  לפנות  וימים החברה תהיה רשאית 

לפמהזוכים  לחלק   פעם  העיקש  יבכל  להיקף  ובהתאם  דעתה  המבוצע  ול  הזוכים  ל עבודות    ידי 

 עת  באותה

להגוכהז .46 יתבקשו  הצ ים  יד  העבודהלביצוע    מחיר  תע יש  באחו  החנה הצעת  י  על  לגבי    יםזאחידה 

בפנייה )שיותאמו  (    22.1וס"ק    22בסעיף    האמור שיהיו ע"פ  )  ם בכתב הכמויותלל הפריטיחירי כ מ

 . אשר יצורף לפנייה( 22.1ס"ק ל)ו/או  (10%פחות  למחירון דקל

על ידו במסגרת    שגו המ  וז ההנחה אח מ  זהה או נמוךאחוז הנחה  ת  יונלהגיש לפ   מתחייבים  זוכים ה .47

 –במסגרת ההצעה למכרז    צעהוהנחה שך יותר מאחוז ה ה נמוחנז הוחנקיבה בא   ז.  רכמצעתו לה

  נייה. הצעה לפ אי הגשתתחשב כ

 חולו הוראות אלה: על הצעת המחיר לפנייה י  .48

ידי הזוכים על גבי טופס  ל  ע  יירשם  אחידז הנחה  חוא   –"(  ההצעה"   –)להלן    ההצעסכום ה .48.1

 פנייה; יועד לכך במסמכי ה יש "הצעת הזוכה" 

עמע"מים  כולל  םאינ  הנייפל  בהצעה  יםירחמה .48.2 בהצעתו את מס הערך  להוסיף  המציע    ל . 

   ;המוסף בנפרד מהמחיר ובנוסף לו

בדיקת   .48.3 במהלך  רשאית החברה לתקנן  טעויות חשבונאיות,  או  סופר  טעויות  בהצעה  נתגלו 

למציע תימסר  התיקון  על  הודעה  טעו לו  תגנ  ההצעות.  סופר  ויבהצעה  טעויות  ת  או 

רתויחשבונא  החבר ,  בבמ  ןנ לתק  השאית  תהלך  התיקון  על  הודעה  ההצעות.  ימסר  דיקת 

 למציע; 

 ם  ע בהשהוצשיעור ההנחה לההצעות יבחנו בהתאם  .48.4

הצעה  בכל    ותר שניתנה במסגרת הפניה, או בת לבחור בהצעה הזולה ביייתח החברה אינה מ .48.5

 שהיא. 

הפנילהגיש הצחייבים  הזוכים   .48.6 לכל  פניה    מעטל  ,שהופנו אליהם מצד החברה  תועות  עד 

 . תתף ולהגיש הצעות, בה לא מחוייב הזוכה להשםל דעתלשיקוה,  נשת בחא

  ייב היה לעשות כן, החברהשחף  , על אשהופנתה אליו  לא הציע מי מהזוכים הצעה לפנייה .48.7

בעל ההצעה    וכים, תחתיו, אתזלמכסת הולצרף    גרתבמכרז המס  תהא רשאית לבטל זכייתו

שוטה ביותר  ב בה  הזוכאינו  תהיהובנ   .םיין  לחזכא  ה החבר  סף,  לקיום  ית  הערבות  את  לט 

    .המציעשנתן  ההסכם
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ימים    7חברה, תוך  ה   די וא למסור לימתחייב ה". ככזה  קבלן פעיל" הזוכה בפנייה ייחשב ל .48.8

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

  ביצוע ערבות ה"(.  יצועבהבות  רע)להלן: " זה  וחל , בנוסח המצורף  וספת מע"מת בבפנייה,  

צוע לערבות  או מהמרת ערבות הבי/ ממועד תעודת ההשלמה  ום  יו  60  עד תוםתהיה בתוקף  

ה  די החברתשאר ביההסכם  כי ערבות    , יובהר  ,קעה בפנייה.  למען הסר ספקבשנכפי  בדק  

ת  משךב המכרז,כל  האלרב  קופת  בתקופת  לערבו  ,ציהפו ות  קשר  ללא  וע  ביצה   תוזאת 

 זוכה בפנייה לגבי עבודה מסוימת.של ה יתוי כעם ז שתומצא

הביצוע .48.9 ערבות  מסירת  ההודעה    7תוך    ,אי  ממועד  של  ימים  זכייתו  תביא    ע, המציבדבר 

בפנייה הזכיה  א  לביטול  לחלט  רשאית  תהיה  ערבותוהחברה  ר  ולעבודה  שביההסכם    ת 

 .לעדיתה הב דע לוקיה, הכל לשיני אה בתור בפ בהדורגה כהצעה עתו לזוכה שהצ

לפניצההעל   .48.10 ההתקשרעה  ועל  בה יה  הזכייה  מכוח  החוזה.    ות  הוראות  כל  הפרק  יחולו 

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

 בפנייה. 

 

 . ירהם לבח קריטריוניבחינת ההצעות ו

יעמ .49 אשר  הסההצעות  בתנאי  ועדת  י  ףדו  בפני  לבחינה  קביעת  ו  תהצעובהדיון  ,  םרזיכמהעמדו 

 : ןהמציע, על איתנותו הכספית ועל ניסיונו, כמפורט להלה שיציע וכה יתבסס על אחוז ההנחהז

 איתנות פיננסית   .49.1

זה  קלמש .49.1.1 של המרכיב  הו  היבנוסחת  מורק'(  נ  20)  20%נו  שקלול    ר כב ממחזווהוא 

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

 : נסיתות הפינתני אוד לקחישוב הני פןאו .49.1.2

משוקלל .49.1.2.1 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

ההכנס .49.1.2.2 מחזור  בעל  ביו  ת ו מציע  הגבוה  יקהמשוקלל  לציון  20  לבתר    נק' 

ניקודי  ,יהסופ  יקבל  המציעים  יחסי    תר  באופן  ההכנסות  מחזור  עבור 

 . הכנסות כמשוקלל הגבוה ביותרלמחזור ה

 ן קודם של המציע יונס .49.2

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

בפועל הפרויק המציע  שביצע  פיתוח  טים  עבודות    ל( יע ל  6.5עיף  בס  םתר )כהגד  בתחום 

 בשנים  , ₪( לא כולל מע"מ   מיליון  שלושים וחמישה₪ )   35.000.000 לפחות  יקף של הב

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

ניק  לינתן  )כולל    10  דע  -וד  לצ  2פרויקטים  עמידרוהפרויקטים המשמשים  בתנאי  ך  ה 

   .(( ' קנ 4  -ערך  ל יוו ש שהם הסף

 : הצעת המחיר .49.3
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  .נק'(  60) 60% הוא השקלול בנוסחת זה מרכיב של משקלו .49.3.1

המ הצעו יבחת  לגובהו  נ חיר  שכללנ הה  בהתאם  ההצעה  כאשר  שהוצעה  ת  א  החה 

ההנחהאחו )  ז  ביותר  מיותא  ולהגבוה  תקבל  10%  ר  יקבלו    60(  ההצעות  ויתר  נק' 

  תאם.  בה ניקוד יחסי

ההצעלדוגמא:   עטוה  ה אם  ביותר  עדמבה  ל    10%  לה  תזכה  היא  נק',   60הנחה 

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

תה .49.4 רשאית,החברה  הבלעדי,  א  דעתה  שיקול  לנכון  לבצע  עפ"י  שתמצא  בדיקה  ו  א/ו   כל 

  א וודות נשציע לבצע את העבהמ ל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו שלכש מדרול

חוס  הפיננסית,  לכ להכ  ונהפרויקט,  איתנותו  המוכח,  י,  המקצועי  ניסיונו  המשפטי,  מצבו 

היקפו   מתנאלרבות  באיזה  ועמידתו  ולהוטיבו,  בכלל  המכרז  ומתנאי  בפרט  הסף  תחשב  י 

לרב אלה  מנתונים  מכלליות    ליםהעולה  א  ותבאיזה  לגרוע  ומבלי  היתר  בין  הבדיקה.  מן 

תה  רומהא החברה  רשאילעיל,  המצי  שדרול  תא   כספייםד  תהצג  ע מן  ולחלופין    ,ו"חות 

ה  דו"ח  השוטף,  היחס  העצמי,  הונו  בדבר  רו"ח  ביחהצהרת  הכל  החברה,  של  ס  מבוקרים 

  חת דעתה,נלה   ידע המ   וא מלה את  חברתת ל יה חייב לה יע יהמצ  .  2019  -ו  2018,  2017לשנים  

 לרבות מכתבי המלצה.  

אחרים. כן תהא   עם  שלו ם יון מוקדסבני ו ,ל המציעלהתחשב בכושרו ש  תיהחברה תהא רשא  .49.5

ו/א לעירייה  מציע אשר  של  לפסול הצעה  נסיוו לחברה  החברה רשאית  עמו  היה  טוב  לא  ן 

 ן כקבלן משנה. שי וה הקשור לעבודות דומות, הן כקבלן ראבכל 

המכרז ו/או    יכ ו השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמא ו/  נוי שי  שלה  בכל מקר .49.6

 "( רשאית החברה:ההסתייגויות" –הלן )ל  שהיא בכל דרך םביהלג סתייגותכל ה

 לפסול את הצעת המציע למכרז. .49.6.1

 כלל ולהתעלם מהן. ת כאילו לא נכתבו סתייגויולראות בה  .49.6.2

 . בדלילו מהוות פגם טכני בות כא לראות בהסתייגוי .49.6.3

  ן בכדי לשנות אתאי  מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמורוש  לדר .49.6.4

 . הבתי ו ה או פרט מ/ה ועצהמחיר ה 

   ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

שי   תהיה  החברה  .49.7 בכלל  להביא  הזוכה/ותרשאית  ההצעה/ות  בבחירת  כל  א  קוליה  ת 

רז, המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי  כהמ  מכיממסם  ליהמרכיבים והנתונים העו

ומאלהצמה מ  יע להצעתו  ור בשערכה הח  קותידבשעלו  ביצוע העבודות,  לכבה  זה, איכות  ל 

המקצועי, נסיונו  כישוריו,  המציע,  של  ה  אמינותו  אודות  המלצות  ומידתמומחיותו,    מציע 

בי מאופן  הרצון  השביעות  עמו,  צוע  קודמות  אש  הן תקשרויות  ו חריל  החברה,  הם  של  ן 

  ום אדו סיונה הקנ ע ויצמים של הקודמים או נוכחי  םילמידת שביעות רצון החברה מביצוע 

 נוכחי עמו תינתן עדיפות. ה

ביותר .49.8 הזולה  בהצעה  לבחור  מתחייבת  אינה  באחויינ)ה  החברה  ההנחה  נקובה  בה  זים  ו, 

 א. שהי  הגבוהה ביותר( או כל הצעה

התחיין  אי .49.9 משום  זה  ו/או  עבל  נותלהקת  בובמכרז  העבודות  כלל  בביצוע  למציע,  דיות 

 המפורטים בו.  םיהשירות 
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 ה החבר  וזכויותט ויקרפהביטול 

לדיון  אל .50 נותרו  לא  או  החב  2  לפחות  הוגשו  תהיה  המכרז,  בתנאי  העומדות  רשאית  הצעות  רה 

 לעשות אחת מאלה:

 או; לקיים את המכרז במכסת זוכים חסרה  .50.1

 ; או  כיםזוה רסם מכרז להשלמת מכסתפל .50.2

  לשבב ו/או  ז בשל העדר תקצירכמהחברה אף תהיה רשאית לבטל את ה   לבטל את המכרז. .50.3

 יב או בסדרי העדיפויות הקשורים בו.צקתו בל וויים שיחנשי

לעיל   .51 כאמור  המכרז  תהיה    -בוטל  המצהחברה  כל  עם  מו"מ  לנהל  חלקם  רשאית  וגם/או  יעים 

רמים האחרים הנ"ל והכל לפי  והג   או/וגםם  עיר ולהתקשר עם מי מהמצירם אחוגם/או עם כל גו

   .ישיקול דעתה הבלעד 

או  /ם וגהיקף העבודות שהוזמנו מהזוכה    את  מצםצלתה הבלעדי,  עד  לשיקו פי  החברה רשאית, ל .52

ולמציע לא    -בפועל    ןלת ביצועלחלוטין, לפני תחי  דותהעבואת    , או אף לבטלהםלעכב איזה חלק מ

ז  תהיה  טענה כל  וגם/או  תביעה  כגי ב  כות  רשאית,ר החבך.  ן  הבלעדי    בהתאם  ה  דעתה  לשיקול 

,  הלחלוטין, במהלך ביצוע   הטללב  אף  וא,  החלק ממנ ה  זיאלעכב  ו  א/ו  כל עבודהצם  מצלוהמוחלט  

 '.מסמך ג – חוזה זאת על פי תנאי ה 

רשאי .53 הבל בהתאם    ,  תהחברה  דעתה  הנתונה  ,עדילשיקול  זכות  מכל  לגרוע  ל  ומבלי  זה  לה  עניין 

להטג'מסמך  בחוזה,   לעבודה  עליל  ,  בנוסף  לו   הזוכה,  פנייה    שניתנה  ביצוע ימתוס מבמסגרת   ,  

שווי העבודה ובלבד שהעבודה הנוספת הינה מסוג  חצית ממ  עד  על  הלוי שאינו עוושב  פתה נוסעבוד

ן  העניי  בנסיבותו  עבודהבתנאים זהים ל עשה  העבודה הנוספת תי .  העבודה  העבודה, סמוכה לאתר

ים על  ר תו. המציע/הזוכים, לפי העניין, מוון או יעילותכחס  עמימט  שתדרהשמירה על האחידות נ

 .  זה יין נ עתביעה ל  וו/א הש או דרי/כל טענה ו

הכ תא  ל  החברה .54 עם  למציע בקשר  שיגרמו  נזק  ו/או  הוצאה  לכל  בכל אחריות  ו/או הגשת  שא  נת 

למכרז, האמ   הצעתו  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  לובפרט  שנגור,  הוצאות  ו/או  -אי  עקב ו  רמנזקים 

 המכרז.  לו ט ו/או צמצום ו/או בי או קבלתה החלקית ההצעהת לקב

 
 הם יתוהצהרו יהםותיובהתחיי, הזוכים

  "(.   הודעת הזכייה" -)להלן מהחברה יקבלו על כך הודעה בכתב במכרז   כיםוזה .55

 ר/ים. ם לאחזכיית ו/או להמחות ו/או להעביר אתוכים לא יהיו רשאים להסב זה .56

יחת   7  תוך י  כ  ים מתחייב  ים הזוכ .57 כאמור,  הזכיה  הודעת  מסירת  ממועד  ה  מוימים  על  רבחעם  ה 

בנוס  ג'סמכמ  ח המצ"בהחוזה  פי החוזה בהתאם כל הא  את  לה  ואוימצי  ך  על    ישורים הנדרשים 

ות חתום  אישור  לרבות  בישראל  להוראותיו,  ביטוח  חברת  מאת  ביטוחי  קף  של  קיומם  דבר  על 

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

ימים מיום שנדרש    7תום  מ  ריאוח  חברה עד לאה  עם  ל החוזהמנע מלחתום עי  םיכ וזהמי מבאם   .58

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

מבלי  ו, זאת  ההסכם   ותערב את  ט  חלל   גם/אועדי של החברה וה הבל לפי שיקול דעת  המכרז, והכל

 . ן"י כל די פ, ע הזכבמקרה  ברה כלפי המציע,לח כל זכות אחרת שתעמודלגרוע מ
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ועי שלו.  אי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצע רשצימה .59

כי  כך  ל  יםו סוד מקצועי שלו, מסכחרי אהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסמציע שלא יציין ב

להעביר את הצעתו  רבמק לעיוןוזהה שתתבקש, תהא החכ"ל רשאית  במלואה  א  של  מציעים  כה 

מובהרכז בעניין  מא בכי    ,ו.  החלטה  כל  ליתן  החכ"ל  של  המכרזים  ועדת  של  מסמכותה  לגרוע  ור 

  המלא.    שיקול דעתהחלקים של ההצעה, וזאת לפי גילוי 

, יהיה  פרטיים הסודיים שבהצעתו(העט  )למ  זכרבמ   הצעתו של מציע אחר  לם אתמציע שיבקש לצ .60

   . "לכ חהור שילקבלת א ףכפוב תוד, וזאאג' לעמ 40ת של ולערשאי לעשות כן ב 

 
 
 

 _____________________________ 
 , מנכ"ל יאיר אברהם                    

 בע"מ לראש העיןלית הכלכהחברה        
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 ראש העין בע"מ לית ל החברה הכלכ

    34/21' מכרז מס
 ין ע הבדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית  בראש 

   לבבלתי מוג מכרז מסגרת  
 

   עת המצי עצה 'מסמך ב
 
 

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

 

   34/21טופס ההצעה בעניין מכרז מס' 

  שם המשתתף: 

  :ידהתאגשום רי מס'

  ת:כתוב

  טלפון: 

  פקס: 

  נייד:

  דוא"ל:

 
 הצהרה

 
להודעתכם  תאבה .1 לידי השם  הח"מ עובאה  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 שנודאזה, וללמכרז    , החוזה, והמסמכים המצורפיםהתנאים למכרז

הנו  הפרטים  כל  לשירותיםשערכתי/נו,  לפי  געים  הננ   הנדרשים  זה,  במצ  ו /ימכרז  את    תזאיע/ים 

 אם לתנאי המכרז. השירותים נשוא מכרז זה בהת  למתן  ו נהצעת

 
והבנתקראתי/נ  .2 ותנאיו  המכרז  מסמכי  כל  את  היטב  עלי/נו  זו  הצעתי/נו  והגשתי/נו  סמך    ו 

ו/או    ת הציג כל תביעוכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלאת מסמ  ויקתי/נבד
עלדרישו שתתבססנה  ו/י  -אי   ת  הבנה  א  אודיעה  מ  תנאי  לשי  חלק  כל  או  ומסמכיו  הם  המכרז 

כי אני/ על טענות כאלה;  ואני/נו מוותר/ים מראש   ומוסכם בזאת  על עצמי/נו  מוצהר  ו מקבל/ים 
 הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות . התנאים ובויות  ההתחיי לאת כ

 

  1בסעיף  כאמור    קותי/נוידב  על סמך  זאת  ונ נו את הצעתי// ו ביססתיי/נ אכי    סכם בזאת,מוצהר ומו  .3
י  עות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של איב נהיה מנוע/ים מלהציג כל תדלעיל ועל כן אהיה/

רב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש  איזה מק  כרז אואי המנתהבנה של  -ידיעה וגם/או אי
 כאלה. על כל טענות 

 
כי  /היר צמני/ו  א .4 המוים  הידעוי חמברשותי/נו  הר ת,  האדםא הונות,  יש,  כוח  והנסיון    ישורים, 

ות, הכוחות  המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויוא  נש  העבודותשל    ןלשם ביצוע  הדרושים
 . כי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציעו שלנו  די היסוי מסמכ"והמטרות שלנו עפ 
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ורשה לבצען על  מי שמ  תבאמצעו  קרנו אך וי/ יד   על  ת יבוצעועבודוכי ה  שר/יםאממצהיר/ים וו  / אני .5
 ומיומן.נוסה ין, מ פי כל ד 

 
זה  וחחבירה ב קשר או  קשירת  וניה,  ה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנ ים כי הצע/ני/ו מצהירא .6

 אותו מכרז.ע אחר ליכל מצ עם

 

כי .7 /נו  לי  המכרז, ידוע  לתנאי  בכפוף  לבוונבכ  ,  החברה  ארבע  ר  וחת  בתעד  ת  ו עצהה  ורהצעות 
ביו  יייחשב   עליהןב ובמכרז    רתהטובות  כן  במכרז.  לזוכים  בזכ ו  אין  כי  לי/נו  בדוע  כדי  ייה  מכרז 

בפוע ביצוע  הזוכים  מן  למי  אם  להבטיח  כי  מהעבודות,  איזה  של  להיכהזכו  ת אל  במאגרלת    ל 
שת פנייה  בכל  זה,  מעמד  מכוח  להשתתף,  והחובה  ההזוכים  ידי  על  תבחבוצע  במהלך  קופת  רה 

ביצוען יידרש לחברה  ע עבודות פיתוח מסויימות, שלביצו  הציע הצעהל ם  ל הזוכיו אח וכהמכרז ומ
פנייה  .  הצעה  להגישלא מחוייב הזוכה    ביהגלבשנה  אחת    פניה, למעט עד  עירייה באותה עתו/או ל
 ת כמשמען בתנאי המכרז.יואו פני

 
ו  .8 ייה/ות  נפל   עתי/וניהצ  שיג מתחייב/ים לה  לה ואני/ו   תוההוראות הנוגעידועים לי/נו תנאי הפנייה 

  במכרז.  הוראות אלה, ככל שאזכה/נזכהתאם להב

 

ידוע לי/נו  כן  -כמועבודה.    לכל    בלמוג  תיבל כספי  בהיקף  עבודות  נייות תתייחסנה  פה ידוע לי/נו כי   .9
 . בכלל או למספר עבודות  ודות בשנה לא מתחייבת למספר עב ל "החכ   כי

 
מלי כלשהו. אי  בהיקף מיני  לעפוודות בבע ם  כיין מהזומז הת ללחברה התחייבוכי אין    וידוע לי/לנ .10

מכב מהזוכים  בפועל  עבודות  הזמנת  אי  ו/או  לזוכים  פניה  שהוא,  יצוע  טעם  דעתה  לפ ל  שיקול  י 
תזכה לא  החברה,  של  פיצוי    הבלעדי  בכל  מהם,  מי  או  הזוכים,  מוואת  והמציע  תשלום  תר  ו/או 

 זה.   ןיי לענה י החברה ו/או העירי פ למראש על כל טענה כ

ל ידו .11 כי/יע  תוכב  נו  לא  מקרה  הזול  מן  למי  העבודכקנה  בביצוע  כלשהי  בלעדיות  והחברה  ים  ות 
לצו רשאית,  איזתהיה  ביצוע  להתקשררך  או  נפרד  מכרז  לפרסם  מהעבודות,  שתבחר  ע   ה  מי  ם 

ות  כל דרישות ו/או תביע   ונ לי/תהיינה  אין ולא  .  בהתאם להוראות כל דין  לביצוען  ללא מכרז, הכל 
 שר לכך. העירייה בק וא ו/החברה  לפיו טענות כא/ו

 
הצע .12 זאת  אם  בתוך  ה  החוזה  על  לחתום  בזאת  מתחייב/ים  אני/ו  מיום    7תתקבל,  קבלת  ימים 

   המכרז. מסמכים כנדרש במסמכיולמסור בידיכם כל ה  ם הראשונהדרישתכ

 

  הסף ים בתנאי  /דמעו  ו/הינו אמת וכי הנני   היור בהצעתי/נו על נספח צהיר/ים כי כל האמו מ/הנני .13
 ה למכרז. באשר למציעי הצעסמכי המכרז מבם דרשיהנ

 
או  הצעה .14 לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  ותהא   זו  של    לשינוי  לתקופה    יום   120תקפה 

הההמ להגשת  אאריך  .למכרזצעות  מועד  החברה  דרישת  ההצעה  /לפי  תוקף  את  והערבות  נאריך 
ע  הפ הבנקאית לתקו הנדרש  כפי  בחיר  ה רבהח  "י נוספת  במכוז ת הלשם  סעי  .זכרה  זה  הוראות  ף 

 ל ההצעה והערבות הבנקאית שאאריך/נאריך כאמור. יחולו גם ע
 

ראה  תי, כל הוכחה שלעדהב   העפ"י שיקול דעתשהחברה תדרוש ממני/ו,  כך  כים/מים להנני/ו מס .15
בדבר   וכושרלנכון,  נסיוני/נו  ו/ י/נו,  המקצועית,  תפנה  ,  נו/ישלהיכולת הכספית    בדבר  וארמתי/נו 

אחר,  כ לו  י/נוי תוקוח לל אדם  בחירל  לקבללפי  לעיל   תה  האמורים  העניינים  לכל  בקשר  מידע  ת 
 תה הבלעדי. נו ולמכרז, על פי שיקול דע/לוונטי להצעתיי/נו שהוא רל עולכל מידע אחר 

 
 כדלקמן:צעתי/נו היא ה .16

 

ה  פחות עשר    22.1"ק  סל ו/או  דקל  במחירי    םיהקבוע  המחיריםמאחידה  הנני/ו מציעים הנחה  

מחו/א  המקסימום  רימחי "  ן:להל)  ( -10%)   חוזא המירביו  %    ,    ( "יםירים  של     ____ בשיעור 

 ( __________ אחוזים)במילים:

 
 

לא    לי/לנו  ידוע .17 להציע  כי  על  ניתן  העולה  יותר  שההצעכך    10%הנחה  לא  תהיה  הכוללת  ה 
הכוונמובה   .20%פחות    22.1"ק  ס לו/או  דקל  ן  ממחירו כי  למחר  מחודש    ובגרסת  ל קדון  ירה 
 2020 נובמבר
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לי/ל   .18 כידוע  המח נו  כ ים  ריי  אינם  מע"מהמירביים  החבוללים  ותשלם.  תוסיף  עליהם.    רה  מע"מ 
 האופציה כאמור בהסכם. ינם צמודים, למעט בתקופות מחירי היחידה א

 

 .מבוטל  – למלת חכ"ע .19
 

 

רטים במחירון  וים המפ שבסעיפ י  , הר22.1"ק  סלו/או    לאף האמור במחירון דקידוע לי/לנו  כי על   .20
ע  יוגדרוש  22.1"ק  סל ו/או  "דקל"   עבודה  לביצוע  הזמנה  ההת   ל במסגרת  הסכם  לא    קשרות,פי 

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

 

ק .21 מצ"ב של    ה יומלהבטחת  זאת  ב  תוב ער  הצעה  כמתחייב ש"ח  50,000סך  בנקאית    מנוסח   , 
שרהע המכוברחב בות  בתנרזת  הנדרשים  האישורים  כל  מצ"ב  כן  המכרז.,  ואני/ו    אי  לי/נו  ידוע 

בפמתח א/נזכה  אם  כי  החנייייב/ים  לידי  ונמסור  אוסיף/נוסיף  ערבות  ה,  כמתחייב    ביצועברה 
 מכרז. מהוראות ה

 
אמל  אם .22 לא  י/נוהצעת  חר אלא  לא/נמ א  מהא  נקיים/ים יקא   או  תמורכא  י/נותיבויוייתח יזה    היו , 

סעד אחר הנתון    ומבלי לגרוע מכל  מתן הודעה מוקדמתאו ל  י/נותדקק להסכממבלי להז  ,רשאים
ו/א  לכם על פי מסמכי   המצורפת להצעתי/נות הבנקאית  לחלט את הערבו  ו על פי כל דין, המכרז 

ומוק  פיצוייםכ  וזאת, מריערכבועים  לנזקים  ם  לכםה  םסדיוהפאש  להגרם     .ךכ  קבע  עלולים 


 ז. המכר  לתנאי  41 כל האישורים המפורטים בסעיף ו אתי/נ תעם להצפיף/צרו מ/הנני

 

                                                                                              _______________ ___ 
         

 ציע/ה חתימת המ                                                                                      
 פרטי המציע/ה:  

  
 _______________ ________כתובת:  _  ____________________השם: ______  

 
 
 טלפון: __________ פקס: __________    מספר הרישום: ___________________ 
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 _______________________ חתימת הקבלן________
 
 

 העין בע"מ  לראש  ברה הכלכליתחה
    34/21' סממכרז 

 מכרז מסגרת  –אש העין בר   וח תשתית תי פשל דות שונות ובבדבר ביצוע ע 
 בלתי מוגבל  

 

 1א' נספח
 להצעה  ב ערבותנוסח כת

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

 
 

 , א.ג.נ.
 

 בנקאית ערבות הנדון: 
 
 

ים  רב ו ע( אנ "המציע"  -ן  להל ______)____ צ./ת.ז. _ .ח./ ח.פ________________ _  פי בקשת-על
  -)להלן  (  ף שקלים חדשיםלא  חמישים)  ש"ח  50,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של    תאבז
פורט להלן  מכ למדד    הקרן  כוםד הנובעים מהצמדת סבתוספת הפרשי הצמדה למד"(  סכום הקרן "

  ברדב   21/34מס'   כםלש ז  במכרמציע ה שלו ות שר עם השתתפבק תזא( ו הצמדה" שי "הפר  -  )להלן
שונותעבודו  ביצוע פית  ת  העין    וחשל  בראש  מסגרת    –תשתית   מוגבל  מכרז    -)להלן    בלתי 

ע"י    מילוי   ולהבטחת"(  המכרז" והחו  כל תנאי המכרזהמציע, של  שלם ומלא,    זה שייחתם,בכלל 
 .  טרין המציע בפבל ככל שייחתם, בעקבותיו ביניכם

הצמדה    ישבתוספת הפר  רןהק  ם לסכוים עד  מסכום או סכו לשלם לכם כל    ת בזאתחייבים  אנו מ
עם  מי אלינוד  בכתב,ישדרשל    הגעתה  הראשונה  עליכם  תכם  להטיל  את   מבלי  לנמק  או    לבסס 

תחילה    הכספים כאמור, או איזה מהם,ש את  באופן כלשהו, או לדרו  ליך כלשהו אודרישתכם בתה
מש יבתב  ,המציע  תמא דרך   פטיתעה  בכל  ומבלי    או  כלפיכםטלאחרת,  הגנה   עון  י  כלשה   טענת 
 ם.  פיכב כלשהו כללמציע בקשר לחיו דכולה לעמושי

ם  כספיכל ה  ום תשל  -ואנו מתחייבים בזאת למלא דרישתכם    -וש מאתנו  אתם תהיו רשאים לדר 
בלבד,    הכספים  אותם מק  במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלו  א   ,בפעם אחת  כאמור

 .  דההצמ  פרשיבתוספת ה רןהק סכוםעל  ה ותיכם לא יעלש נאי שסך דריבתו
 

מדד    -  "מדד"  הז  בבכת התשומ משמעו  לבנות  בבניה  הלשכה  תפהממגורים  יה  ידי  על  רסם 
 כלכלי. המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר 

 
של    וביצוע  למועד  וןנכ אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה    :הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן

המדד בגין    תעלה לעומ   החדשמדד  כי ה  החדש"( "המדד    -לן  )להכתב זה  "י  פלום בפועל עכל תש
הפרשי  הקרן וסכום  ו  ו "( יההמדד היסודי"   -)להלן    15.01.2021יום  ב  שפורסם  2021דצמבר    חודש

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

 טול. ניתנת לבי אינהויה תלוי תלחוזרת וב בלתי ינה הה  זפ"י כתב נו ע ות התחייב
 כלל. ועד ב 30.4.2022: עד ליום קפה  ותישאר בת   זאת והתחייבותנ

 .  או להסבהרה וגם/ה אינו ניתן להעבכתב התחייבותנו ז 
 

 חשב כדרישה על פי תנאי הערבות ולא תיענה. תגיע בפקסימיליה לא תידרישה למימוש הערבות ש
 ______________ בכתובת:_ קבנה  לסניףופנה רבות תעישה למימוש הרד

 
 ק______________ בנ          _____ _______תאריך:_

 
 

 
 ות וללא שינויים. שמטל  ללא תוספות, ללא ה רבות תוגש בנוסח דלעיעהחשוב: 
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 "מ לראש העין בע החברה הכלכלית
    34/21מס' מכרז 

 מסגרת מכרז  –ין ש הע אח תשתית  בר ותי ל פבדבר ביצוע עבודות שונות ש
 מיליון ש"ח     31.418עד  

 2א'נספח 
 בביצוע פרויקטים  ןוסי ניבדבר  המציע תצהיר 

 
 

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

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

 :בכתב, כדלקמן הזב

  _ _____________: ___םהיר זה בשני מוסמך/כת  לחתום על תצנ או  ה/ מציע  והנני ה .2

ע עבודות בדבר ביצו    34/21  'סמציע במכרז שלכם  ./ח.צ_________________, המ.פח

בר פיתוח תשתית   "המציע"    –לן  )לה  בלתי מוגבל  מסגרת  מכרז    –אש העין  שונות של 

 (. ו/או בא כוחו

בביצועומה מוכח  סיון  י נ  מציעל .3 באסמכתאות  ע  עגן  בתחום  פפרויקטים  ח  יתובודות 

   ן: כמפורט להל

 

 נו של המציע:  ניסיופרטים באשר לטבלת ריכוז ה 
 
 
 

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

, היקהפרויקט : _______ )יש לה  פועל ע"שף כספי ב___________  ו/או  ח   ףרצ מציע  שור  יא ן סופי מאושר 

ו/או   מהמזמין  :  הפ  נהלאישור  הב________  _________רויקט(  תחילת  מועד  יצו,מועד    ,__/___/___ ע: 

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

 
 
 
ט עבודות הפרויקט  ו ר________________, פי___ויקט : ___פר _ , שם השם המזמין: ______________  

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

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

שם/____/___ :  א  ___   הקשר  תפקידו___יש  ,טל    :____________,  :  נייד/_____________ 

_____________ 

 

 רוט עבודות  יפפרויקט : ______________________, ה__________ , שם שם המזמין: _____

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

ו מנא/המזמין  אישור  _________הפ  להו   : תחי_רויקט(  ,מועד  הביצ_______  מועד     _/___/__,__  וע:לת 

 .,טל /נייד: _____________: _______________,  מנהל הפרויקט  םש  : ____/___/___סיום הביצוע
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 _____________, פירוט עבודות  __________ , שם הפרויקט : _________ן: _____שם המזמי 

__יק הפרו  : כספי  __________ט  היקף  )פב______  המציע  ע"ש  לצרף  ועל  וחן  יש  מאושר  אישור  /סופי  או 

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

 _____ _________________, ,טל /נייד: ___: ___ מנהל הפרויקט שם הביצוע: ____/___/___  סיום 

 

 וט עבודות  _______, פיר___שם הפרויקט : ___________  _______________ ,: ןי שם המזמ

, היקף כספי בפועל ע"ש המצ_____________: ____  הפרויקט )יש  _  ו/או אישור    לצרף חןיע  סופי מאושר 

_________המז  : הפרויקט(  מנהל  אישור  ו/או  _____מין  הביצוע:  תחילת  ,מועד  מועד  _ /_/________    ,_

 __________ל /נייד: ___________, ,ט___: ____ מנהל הפרויקט שם   _וע: ____/___/__יצ הב םסיו

 

 וט עבודות  ______________, פירם הפרויקט : __________________ , ש____שם המזמין: 

, היקף כספי בפועויק הפר )יש לצרף חן סופי  ט : __________________  ישור  ו/או א ר  מאושל ע"ש המציע 

מנהל/ו  יןזממה אישור  __  או   : תחיל   _______________הפרויקט(  _,מועד  הביצוע:  מועד  __/___/ת    ,__

 _______________________, ,טל /נייד: _____:  מנהל הפרויקט שם : ____/___/___  צועיסיום הב

 

 ודות  רוט עבפי__, הפרויקט : ___________________שם המזמין: _______________ , שם 

, היקף כספי בפועל_: ___________  קטוירפה )יש    שע"  ______  ו/או אישור    י מאושרלצרף חן סופהמציע 

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

 ___________טל /נייד: __, ___,: ____________ מנהל הפרויקט  םש_/___/___  סיום הביצוע: ___

 

 דות  ירוט עבו____, פ___________קט : ______י פרו__________ , שם ה_____ :ןשם המזמי 

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

הפר  מנהל  אישור  ו/או  _________המזמין   : ,מוויקט(  ת________  הבי חיעד  _לת  מועד  ___/_צוע:    ,__/_

 _______ ,טל /נייד: _____________________,  : פרויקט ל ההמנ שם_/___  הביצוע: ____/__ סיום

 

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

, היקף כספי בפועל ע"שהפרויקט : _______________  ו/או אישור  ר  ושמא  יחן סופ  לצרף  ישע )המצי  ___ 

אישמזהמ ו/או  הפרוין  מנהל  ________(  יקטור  תח:  ,מועד   __________/___ הביצוע:  מועד  __/__ילת    ,

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

 

 וט עבודות  ירפ ___,___________________ , שם הפרויקט : _____________שם המזמין: _

)י  בפועל ע"שיקף כספי  , ה__  רויקט : ________________פה ו/ף חן סופי מאש לצרהמציע  או אישור  ושר 

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

 __________,טל /נייד: ___, _____: __________  ט יקמנהל הפרושם צוע: ____/___/___  סיום הבי
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. מתירי זה אתוכן תצהתי ו תימה שמי, זו חז .4

 

 ______ _____ע :__: ______________  חתימת המצי ם המציע_________  ש: ___תאריך

                                  
 __________________ 

 חתימת המצהיר                      
 

אישור 
 
שרדי  ____, במ_______ _____הופיע בפני, עו"ד __  ___ _________ _ _  ביום   י אשר בזה כי מנ נה

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

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

  המ/זו וחתם  ה / ות הצהרתוונ כ נאת    ה/אישר  ק,חועים ב ו לעונשים הקב  ה/ יצפו  תהיה/לא כן יהיה

 בפני. ה ליע

        _____________ ______ 
  , עו"ד                       
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   זה ביחס לכל עבודה יש לצרף אישור

 לתנאי הסף(   6.5אישור על ניסיון מוקדם )סעיף 
   34/21 ' מכרז מס(   1– 2)נספח א'

וה בדרג גב ביל )אופקיד מק תאגף / או בעלי  ל הברמת מנהל אגף/סגן מנ תם ע"י גורם יחהאישור יינתן וי •
 ישור. יותר( אצל נותן הא 

 תאריך:___________           לכבוד
 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 ג.א.נ,
 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ -   34/21הנדון: אישור על ניסיון קבלן לצורך מכרז פומבי 
 
 
 _________ _________________________-__ ב_______________ _ __-שמש כי מנ נה .1

 רוני/חברה ממשלתית/משרד ממשלתי( ת מקומית/תאגיד עים גוף ציבורי )רשוש    תפקיד 

 "הגוף הציבורי"( )להלן:

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

 __._____ _______________ ____________________ _ _____________ שכללו:

ד אישורו, היה _______________  הסופי המאושר במועחשבון עבודות, על סמך ה קפן הכספי של היה .3

 ₪ )לא כולל מע"מ(. 

 העבודות הסתיימו ונמסרו ביום _____________.  .4

 

 . מידת עמידות הקבלן בהתחייבויותיה החוזיות  .5
 __________ _____________ רחה       א ית       נמוכ נובינ    טובה             גבוהה        
 

 .ביצועמאיכות ה עות רצוןמידת שבי
 גבוהה        טובה       בינונית       נמוכה       אחר _______________________        

 
 .מידת עמידות הקבלן בלו"ז

 _ ________ _______ חר _______נמוכה       א    ה       בינונית     בה        טווהגב       
 

 . לך הביצועהתנהלות הקבלן במהמידת שביעות רצון מ
 גבוהה        טובה       בינונית       נמוכה       אחר _______________________        

 
 

  נכונות המידע לעציבורי והנני מתחייב  הבפועל בוגף י אישור זה מתבסס על בדיקת נתונים שביצעת  .6

 סמך זה. המופיע במ

 

 ______________   שמספרו:  ר עימי קשר בטלפוןם נוספים ניתן ליצופרטיבלת לק .7

 

 

 

 

 בברכה,        

 

 ___________________ 

 שם:
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 העין בע"מ  החברה הכלכלית לראש 

    34/21מס' כרז מ
  ת רמכרז מסג  –בראש העין   יתוח תשתית פ בר ביצוע עבודות שונות שלדב

 בלתי מוגבל  

 3נספח א'
 
 

 1976-פים ציבוריים, התשל"ו עסקאות גו ב' לחוק2ף  ום הוראות סעיתצהיר בדבר קי
 

 
 _______ תאריך ___       לכבוד 

 ין בע"מ החברה הכלכלית לראש הע
 

 א.ג.נ.,
 

 1976-ל"והתש ,רייםים ציבוופאות גב' לחוק עסק2הוראות סע' בר קיום הצהרה בדהנדון: 
 
 

  תאגיד אותובעל זיקה ל  מייצג ו/או כליד אשר אנוכי  גאתו/או ה  בזאת כי אנו  הירצמהנני   .1
הורש ו/או  הורשע  לא  זה,  במכרז  המשתתף  מייצג,  פי  עו  אני  על  עבירות  משתי  ביותר 

 שרות ו/או כי במועד ההתק  1976  -תשל"ו  ם, ה ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריי2סעיף  
 ונה. רחרשעה הא ד ההפחות ממועלשנה אחת פה חל

 

התאגיד והנני    ו/או מנהל  ניות העיקריה ו/או בעל המאני בעל השליט  יכ הנני מצהיר בזאת   .2
 מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 

 

צהרה זו הינו  אמור בהלעיל הינם נכונים ומלאים וה היר בזאת כי הפרטים שמסרתי  מצ  אני .3
 אמת.

 
 _____ _____ המשתתף םש ____ _______ יר __ שם נותן התצה

 פ. _________מספר ת.ז./ח. __ ___________   דת זהות. תעוסמ
 ________חתימת המשתתף  _______ התצהיר ___חתימת נותן 

 
 אישור עו"ד

 

 "המשתתף"(.  –ח.פ. _______ )להלן /הדין של ________ ת.ז. ש כעורךאני משמ .1

ת.ז .2  _________ כי  בזאת  מאשר  ___הנני  בע__.  הינו  ו   ל___  המנ   או/השליטה  ת  ויבעל 
ה זו בשם ליתן הצהר  והינו מוסמך הצעות המחיר    המשתתף בהליך  ד יגיקרי ו/או מנהל התאהע

 התאגיד __________ ח.פ. _______. 

הצהיר  תיו כי עליו ל________ לאחר שהזהר  __________ נושא ת.ז.בזאת כי    הנני מאשר .3
לעו צפוי  יהיה  וכי  האמת  בהקנשים  את  יעשאם    חוק,בועים  כןלא  אישר  ה  נות  נכו   תא , 

 עליה.  םתההצהרה הנ"ל וח 

 
 
 

____ _____________ 
 תמת עוה"ד חתימה + חו
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
    34/21מס' מכרז 

 מסגרת מכרז  –ן של פיתוח תשתית  בראש העיבדבר ביצוע עבודות שונות 
 בלתי מוגבל  

 
 4-מסמך א'

 

 פלילי   ישוםר נין העדר לעע מציתצהיר ה
 גיד( תאו במציע, כאשר המציע הינטה שלי ציע ובעלי במאי משרה כ"ל, נוש ידי המנ ל לא ע)ימו

_____ז.ת  ת/בעל______________,    מ "הח  אני   את  להצהיר   יל ע  כי   שהוזהרתי   לאחר ____,  . 
,  תבבכ  בזה  ה /מצהיר,  כן  אעשה  לא  םא   בחוק  הקבועים   לעונשים   ה/ צפוי  אהיה  וכי   האמת

 : כדלקמן
 
 םשב  זה   הירתצ  על  ום לחת  כת/ךממוס  הנני *  /המציע  נינה .1

שלכם   המציע____________  __  /צ.ח./ פ.ח_____________  ____________ במכרז 
בלתי  מכרז מסגרת    –ש העין  תשתית  ברא  ות של פיתוח ודות שונביצוע עב    34/21מס'  

(. יותרמ ה את מחק*  "( )המציע: "להלן) מוגבל 
  לא שפט וכתב אישום לבית המנגדי   שגלא הוצהיר כי הנני מ :ע שהוא יחיד ציבמקרה של מ .2

בירות  )ע  297  –  290עבירה פלילית לפי סעיפים    שאה פיסקלי אובגין עבירה שנו  הורשעתי
  393  -383סעיפים  פי  העונשין"(, או ל)להלן: "חוק    1977  –ז  ונשין, התשל"וחד( לחוק העש

מרמה,   בירותע)  ונשין לחוק הע  438  –  414  פי סעיפיםל   )עבירות גניבה(, אוק העונשין  לחו
למניעת הטרדה    הוצא כנגדו צוג שהוא, ו/או  יעה בנפש מכל סוק( ו/או בגין פג סחיטה ועוש

שקדמו למועד    השנים  7-זאת ב  , וכל2001  -, התשס"בפי חוק הטרדה מאיימתעל  מאיימת  
סום המכרז. פר

  י יע וכי של המצהל הכללנני משמש כמא י  אגיד: הנני מצהיר כ יע שהינו תבמקרה של מצ  .3
נא בתאגיד ני,  הוגש  בתאגיד, ובעל/י השליטה    ושאי המשרה  כ  לא  אינגדנו  ל תב  בית  שום 

  –  290לפי סעיפים    ירה פלילית בע קלי או  שנושאה פיס  בגין עבירה  לא הורשענו המשפט ו
ל   297 שוחד(  הת)עבירות  העונשין,  העונ)להלן  1977  –של"ז  חוק  "חוק  לפי    או שין"(,  : 

לחוק העונשין    438  –  414סעיפים  ת גניבה(, או לפי  עבירו)  ןעונשילחוק ה   393  -383  יםסעיפ 
צא כנגדו צו  ל סוג שהוא, ו/או הוה ועושק( ו/או בגין פגיעה בנפש מכ סחיט  )עבירות מרמה,

ע למניעת   מאיימת  הטרדה  הטרדה  חוק  פי  התשס"ב מל  ב,  2001  -איימת,  זאת    7-וכל 
  .פרסום המכרזד השנים שקדמו למוע

לת התייחסותה ישראל לצורך קב  יר את פרטי למשטרתעבם להיארשכם  הנ  לי כיידוע   .4
. למכרז ואני מסכים לכך בחינת המציעיםמלצתה בנוגע לוה

  אמת. ן תצהירי דלעיל מי, זו חתימתי, ותוכ הנני מצהיר כי זהו ש .5


 
 
 

____ _____________ 
 יר חתימת המצה        

 
 אישור

 
 

הח ע_______  "מאני  מאשו_  ב "ד,  כי  _ ר/ת  ה _ __יום  בכתוב___  בפני  __________  ופיע/ה  ת 
__________/מר א  גב'  לי  שזיהמוכר/ת  ו/או  __ישית  ת.ז.  עפ"י  ולאחר  ___ היתיו/ה    _____

אם לא  ם בחוק  לעונשים הקבועי היה/תהיה צפוי/ה ר את האמת כי יו/ה כי עליו/ה להצהישהזהרתי 
 י. י נפ ליה בוחתם/ה עה הנ"ל רנכונות ההצהת עשה כן, אישר/ה את /שהעי
 
_ ________________    ____________ ______ 

 עו"ד       תאריך  
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    נספח ביטוחי   5 -ך אמסמ
   האישורתאריך הנפקת  מהביטוח עבודות קבלניות / בהק - וחיםאישור קיום ביט

בה.   המפורט  ידעמל , בהתאםףקתוב פוליסת ביטוחישנה    שלמבוטח מכתא לכךישור ביטוח זה מהווה אס א
במקרה של סתירה בין  יסה וחריגיה. יחד עם זאת, פולי האלל את כל תנזה אינו כו מפורט באישורה  המידע

ח למעט  יטו אמור בפוליסת הב ת הביטוח יגבר השור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסהתנאים שמפורטים באי
 . ורזה מיטיב עם מבקש האיש באישורבו תנאי במקרה ש

 :  ורשאימבקש ה
ש העין אר הכלכלית ל החברה

  םגופים שלוביומי מטעמה ובע"מ 
 ( "המזמין"עיריית ראש העין )או  ו/

 המבוטח 
........................  

חברה"  ן "ה)להל
ו/או  או "הקבלן"(  
 המזמין 

מען הנכס  
ח /  המבוט

ע  כתובת ביצו 
 העבודות* 

 * רוקש האישמעמד מב
 

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
 

 לן הקב /םזיה
 מען:   ן יע , ראש ה11/1העבודה : ןמע

 כיסויים
 פוליסה י ה פרק
י גבולות  לפ  ה חלוק

אחריות או סכומי  
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

  סחנו
  רת ומהדו

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

/   האחריות גבול
  שווי /  ביטוח סכום

 העבודה 

  בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים  טולובי

י  יש לציין קוד כיסו
 מטבע  םסכו ד'  אם לנספחבהת

כל הסיכונים"  "
 ניות עבודות קבל

א  וללפי מ     
ווי  ש

 החוזה  

 לוף,     ויתור תח 309 
   נזק צמה, 312

 ע, טב 313
 גניבה,  314

 רעש,   316
 מבוטח,    המבקש 318

   מוטבמבקש ה 324
 "ראשוניות", 328

 

  כלול      ופריצה  ה גניב
  ל  כלו     עובדים  עליו רכוש

  כלול      ך וסמ רכוש
  כלול      ברה עהב רכוש
  כלול      יסות ר ה פינוי

 צד ג' צמה, גם: ענין ; ולכנ"ל  כלול       צמ"ה  
 ולבת,  אח' צ 302

 קבלני,  307
 מל"ל,  315

  מבוטח נוסף בגין  321
 המבקש, 

 המבקש צד ',  322
 המבקש צד ג, רכוש 329

 ת,  לבאח' צו 302  8,000,000     ג'צד 
 ,  שיפוי בהרח 304

 יריה,   305
 קבלני,   307

וף למבקש,     ויתור תחל 309
 נזק צמה,   312

 מל"ל,  315
 וטח,   מבקש מבה 318
בגין  טח נוסף מבו  321

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

 ג, רכוש המבקש צד  329
 "רשלנות רבתי" 

 , 328 ,319 ,309  20,000,000     אחריות מעבידים 
 ר ות המוצבח

ת  משולב אחריו
 ת מקצועי

ויים  ג' בשינ  כנ"ל לצד  8,000,000    
 בקשים, וכן תמה

 ח',  12גילוי  332
 "רשלנות רבתי" 

ת קוד  ציין אקש האישור, יש לבין המבוטח למב  בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכםם )ותיהשיר  פירוט
 (*:ג'נספח ורטת במה המפ ת מתוך הרשיהשירו

 ת וח תשתיופיתל: ח כולוטשוא הבינ, 069, 067, 009
 
 

  יום 60אלא  ייכנס לתוקף לאביטוח,   פוליסת  שלביטול  או ור האיש  שקלרעת מב שינוי  ביטול/שינוי הפוליסה:
 הביטול.   בדבר השינוי או האישור למבקש הודעה  משלוח לאחר

 
 המבטח: חתימת האישור 



 

 _____ _חתימת הקבלן_________________________

30 

 ש העין בע"מ החברה הכלכלית לרא
    34/21מס' מכרז 

 סגרת מכרז מ –ית  בראש העין תש תח פיתו ת שונות שלודובע  ועביצבר דב
 ל  בלתי מוגב 

 

 6-מסמך א' 
 

 וקדר צו פירתצהיר בדבר היע 
 

ת בעל/ת   ,______________ הח"מ  ___אני  כי    ______,.ז.  שהוזהרתי  להצלאחר  את  עלי  היר 
וכ אהיה  האמת  כן,י  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  בכ/רהימצ  צפוי/ה  בזה    תב, ה 

 לקמן: כד
 
המציע/ .1 מוסמ  *הנני  על  הנני  לחתום  בשם תצהיך/כת  זה  ר 

ח.פ./___________ __ _____ .ח____________  במכרז המציע  ____________ צ/ 
תשתביצ   בדבר     ___   מס'שלכם   פיתוח  של  שונות  עבודות  העין  וע  בראש  מכרז   –ית  

 ר(.ותמחק את המי *( )"המציע: ")להלן בלתי מוגבל מסגרת 
ו/או צו כינוס  רוק זמני  ו צו פוק ו/אע במכרז זה צו פיריצהוצא נגד המ  יר כי לאההנני מצ .2

ז ונכסים  צפו  לא  כי  או /מני  אינו  וכי  רגל  כפושט  צווים  יהוכרז  לקבל  ידיעתי,  למיטב   ,
ר. כאמו

  ו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.יר כי זה הנני מצה .3


 
__________ _ ______ 

 יר הימת המצחת         
 

 אישור
 
 

הח"מ מאש_______  אני  עו"ד,  כי_  ה ביום    ר/ת  __________   ופיע/ה_______  בכתובת    בפני 
אישיתגב/מר לי  המוכר/ת   __________  '  ____ ת.ז.  עפ"י  שזיהיתיו/ה   ולא_____ ו/או    רח_ 

לא   ק אםחוהקבועים ב םיונש שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לע 
 בפניי. עליה  וחתם/הונות ההצהרה הנ"ל כנ, אישר/ה את תעשה כן/היעש

 
_ ________________    ____________ ______ 

 עו"ד       תאריך  
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 העין בע"מ ל החברה הכלכלית לראש  "חכ
    34/21 רז מס'כמ

 ת גרמכרז מס –העין  שבדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית  ברא
 ל  ב בלתי מוג

 
 1976 –ו ציבוריים, התשל"ק עסקאות גופים פי חור ליהתצ  - 7 –א'  מסמך
 יבורתנאי לעסקה עם גוף צי –וגבלות נשים עם מאלייצוג הולם  – 1ב2סעיף 

 2016 –שע"ו ( ת11 )תיקון
 

י ת וכאמ ה  וזהרתי כי עלי לומר את שה _____ לאחראני הח"מ ____________, נושא ת.ז. מס' ________
 ה בזה כדלקמן: / אעשה כן, מצהיר  וק אם לאחבעים פוי לעונשים הקבוצאהיה 

 יר בשם המציע. להצה וסמך( ומהמציע""___ )להלן: __הנני נציג ________
 אימה( ת המת שבצבמ X)סמן 
   סעיף התשנ"  91הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  שוויון  ן:  להל)  1998  –ח  לחוק  "חוק 

 ציע; מ חלות על ה   א ל  ("זכויות

  ים אותן. והוא מקי המציע   חלות על זכויות  ק שוויוןוחל 9הוראות סעיף 

 
 לן: המתאימה לבמשבצת ה  Xדרש גם לסמן ותר הוא נדים או יובע 100מעסיק  יעככל שהמצ

 לשם בחינת ים  תים החברתיהמציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירו

 ן.ומיות בקשר ליישלשם קבלת הנח –  דת הצורךימ, ובוק שוויון זכויותחל 9עיף פי סל יויישום חובות

 ו התחייבות, בהתאם לרותים החברתייםוהשיווחה  דה הרהעבו  כללי של משרדה  המציע פנה למנהל 

ות שנעשתה  קשרבמסגרת הת  ()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים,2)א()   1ב2לפי הוראות פסקת משנה  

וט בעבר  ההנ/הנחיות  יבל  ק  רםעמו  לביצוע  ה  חיותופועל  את  ח)מחק  ליישום  לפי  מיותר(  ובותיו 

 ת. יוכולחוק שוויון ז 9 סעיף

 
למנהל הכללי של משרד העבודה   ר זהתצהיתק מ ה במכרז, יעביר המציע העהמציע יזכ ש ר כי ככלאני מצהי

 ההתקשרות.  ועדימים ממ 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 
 
 

 אישור 
____, ________ה בפני, במקום _________ הופיע/ום _____יב__, עו"ד, מאשר/ת כי ________ ח"מה ניא

____ המוכר/ת לי אישית  ________ה באמצעות ת.ז. מס' ____תה עצמו// ____ שזיהה__________  ב'מר/ג
,  ןיעשה כ/לא תם א לעונשים הקבועים בחוק  י/הת/יהיה צפוי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ואחר

 ה לעיל./ ורתצהיחתם/ה בפני על 
 

 ________________ תימה וחותמת עוה"ד:ח   ___________ שם מלא: _____
 
 
 
 

       __________________ 
 ת המציע ימ חת              

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

,  ות המדינה )מינויים(יר א לחוק ש15ת סעיף  מך שלו שהוראו ת ס רד הממשלתי או יחידעובדים, למעט מש  25-יותר מ
 , חלות עליהם; 1959 –התשי"ט 
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 חוזה  –ך ג' סממ
   34/21מכרז מס' 

 אש העין  שתית  ברתוח תביצוע עבודות שונות של פי
 וגבל  י מת לבמכרז מסגרת 
 

 ןיב
 

 בע"מ  העין ש הכלכלית לראהחברה  
 
 לבין
 
 
 
 1חלק 

זה וכן חוימת ה מעמד חתייחתם ב :וזה רד מהחבלתי נפוה חלק הומ – זה החוי ריכוז נתונדף 
 בעקבות זכייה בפנייה.   בנפרד יחס לכל עבודהב

 
אשר  , מעט התמורהל מסגרת העבודותבבודה גבי כל עיפה כוחם לבדף,  המופיעיםהנתונים 
 .וותנאיות המכרז  להורא בהתאם ,בפנייה בלן שזכתה קהבש"ח על פי הצעת  וםכסתיקבע כ

 
בחוזה  ף  סעי

בתנאי  )
 מכרז( ה

  

 _______________ _____ _____________ 
 

 מקום הפרויקט : 

ס  סיווג הקבלן בפנק   מוגבל(  )בלתי 5-'ג בסיווג 200בענף ראשי   
 :םהקבלני

 
65 
 

     
_____  _ _%   עור של שיהנחה ב תחושב כ

    ותיוממחירי כתב הכמ

 
 וזה: סכום הח התמורה או 

66 
 

 :המדד  - ג ההצמדהוס אין

 : המדד היסודי 15/01/2022 בשפורסם  12/21  שהמדד של חוד  66
 דמי בדיקות:  מבוטל 

 מועד ההתחלה: ________ ____________ 47
 

17 _________________ ________________ 
 

 : ביצוע משך

 מועד סיום:  _ ______ ___ _______ 
 

 ח:בביטו קבלן תתפות שה  28

 : לקיום ההסכםבות רע ₪ 100,000 9
 

בלן,  יה של הקוכה בפני צעתו הז הכום סמ 10% 9
 מ. בתוספת מע"

 ביצוע ערבות 
 

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

 : לגבי כל עבודה  דקת בערבו
 

  . יום  30  יום איחור  עד רה לכל  ומן התמ  0.1%  51
נו    0.2% יום  ל  סףלכל  בנוסף  לת  טבוזאת 

 .הקנסות

 ים איחור בגין  פיצוי

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

 ניהול מתמשך  אין  
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 ותנאי החוזה חוזה  - 2ק  לח

 מפתח עניינים 
 

  תוני החוזה כוז נדף רי 
  … זהחו 

 
 החוזה   תנאי 

 
 י לכל –פרק א'  

 
 

 .1 נות ת ושוהגדרו 

 .2 בודה ויומן ע ל  המפקחותיו שתפקידיו וסמכוי  

 .3 אים  אות מילו כים והורבין מסמות ירסת 

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

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

  ורמס זכות החברה ל 
 ……………………………………………דותעבו

6. 

 .7 ..……………………………………………ים אחרים  ום עם קבלנאת 

 .8 ...……………………………… קחמפצון הביעות רביצוע הפרויקט לש 

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

9. 

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

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

 .12 ………………………………………………………זה החו בתהס 

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

 .14 ……………………………………………………………אחריות  

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

 צועובי הכנה לביצוע –פרק ב'  
 

 

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

 .17 ……………………………………..………םזמני ולוחע  צותקופת בי 

 .18 …………ומבנה שירותים המנהל רד עבור ילוט משימון וששמל, ס מים, ח 

 ביטוחהשגחה נזיקין ו – ג' פרק 
 

 

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

 .20 …………………………………………עבודה דס ומנהל העסקת מהנ 

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

 .22 …………………………………………ת ור שמירה ושאר אמצעי זהי 

  בודהחות בעבטיא בנוש ל ובפרטוסמכת בכל רשות מ ין עלד הקיום דרישות  
………………………………………………….. 

23. 

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

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

 .26 ..………………………………………………ש כונזיקין לגוף או לר 

 .27 …………………………………………ידי הקבלן  -החברה על  י ושיפ 

 .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 …………………………………………………וכיוב'  םפטנטי  ת,זכויו

 
 

 .32 ………………………………………………………………עתיקות 

 
 

 .33 …………………….……………………םקני מתו ך א לדרקים תיקון נז

 
 

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

 
 

 .35 ………………………………… להעברת משאות מיוחדים  נהי הג אמצע

 
 

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

  עובדים –פרק ה' 

 
 

 .37 ………………………………………… על ידי הקבלן םאספקת כוח אד

 
 

 .38 …………………………………………………בודה נאי עדם ותכוח א

 
 

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

 
 

 .40 ..……………………….………………………עדר יחסי עובד מעבידיה

   

  ומלאכהם חומריציוד  –פרק ו' 

 
 

 .41 …………………………………………חומריםו םימתקנ  ,ציוד אספקת

 
 

 .42  .………………..………………………קותוהעבודה ובדי ומרים  טיב הח 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

 .46 …………….…………………… סולהומלאכה פם  ילפסו סילוק חומרים

  יקטמהלך ביצוע הפרוי  – ז' פרק

 
 

 .47 …………………………………שלמתועד הומו  קטוע הפרוייצת ביהתחל

 
 

 .48 …………….……………………העמדת מקום הפרוייקט לרשות הקבלן 

 
 

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

 
 

 .50 …………………………………...……………… עבודותה יצוע בקצב 

 
 

 .51 …………..……………… מראש על איחורים  קבועיםמוסכמים ו  ייםצופי

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

 .55 ………………………………….………………ני ביצוע הפרוייקט מז

  תיקוניםבדק ו השלמה, –פרק ח' 

 
 

 .56 …………………………….…………………קטיירו לפ למהת הש תעוד

 
 

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

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

 
 

 תיהם פגמים וחקירת סיבו
 

59. 

 
 

 .60 …………………)ב( 52-)ב( ו57, 59ם  פי סעיפיל  ןל הקב מילוי התחייבות יא

  ותחתוהפתוספות שינויים,  –ט' ק פר
 
 

 .61 ……………………………………………………………שינויים
 
 

 .62 …………………………………..……………………הערכת שינויים 
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 .63 ………………………….………………………תשלומי עבודה יומית 

  תומדיד –פרק י' 

 
 

 .64 ………………………………….………………………מויותכמדידת 

  ומים שלת –פרק יא' 

 
 

 .65 ………………………………...………………………הר מוב התחישו

 
 

התייקרויות  
…………………………………………………………… 

66. 

 
 

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

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

 
 

 .69 …………………………………………………………………ז קיזו
 
 

 .70 ……………………………………………………… לקייםנות חבוחש
 
 

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

 .72 …………………………………………………………פוט מקום השי 
 
 

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

   

  צועו ת ביהמשכזה או אי סיום החו – 'פרק יב

 
 

 .74 ………………………………………וייקטמקום הפרהקבלן מ  ק ידלוסי

 
 

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

 
 

 .76 .……………………………………ביצוע העבודותת המשכת אי אפשרו 

 
 

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

 
 

 .78 .………………………………………………………………רשיונות

  נספחים

והצעת  נת  –א'  נספח    המכרז  לאי  למסמכי    סמך)ממכרז  הקבלן  א' 
 .ז(המכר

 

ב'    נספחיההפנייה    1–נספח  כל  על  לפנייה  ,  הקבלן  בכ )יצו  והצעת  ל  רף 
 זכייה בפנייה( 

 

  רתו סגדה במוז נתוני החוזה וכל עבדף ריכו  - 2נספח ב'  

ג'  בנילעבו  הכללי מפרט  ה  -נספח  הב דות  הועדה  של   רדית  ינמשה 
ה                  לרב מעודכנתבמהדורתו  הנ  כל  ות,   ט   במפר   זכריםהתקנים 

שלא                    ובין  להם  מצורפים  שהם  בין  אך    –הכללי,  מצורף   אינו 
 המכרז(.  למסמכי'  סמך דבלתי נפרד מחוזה זה )מוה חלק  מהו                 

 

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

  …………………… ויותכתב כמ  –' הספח  נ 

    תהתוכניוכת ער מ –' וספח  נ 

 ……...……………………………………… נוסח ערבות -' זח פסנ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ושחרור. כתב קבלה  -ספח ז' נ 1.1
 

 יום. תעודת ס  -ספח ח' נ 1.2
 

 תעודת השלמה.   -ח י' פסנ 1.3
 

 . ןלביטוחי קבישור עריכת א  -יא' ח  ספנ 1.4

 

 
 
 
 

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

 ם. תעודת סיו -ח ח' פסנ 1.8
 

 . הת השלמודתע  -ספח י' נ 1.9
 

 קבלן.   יכת ביטוחירעאישור   -ספח יא' נ 1.10
 

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

 ביבה. איכות הסת  חיוהנ  – פח יג'סנ 1.12
 

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

 

 

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

 . תעודת השלמה  -ספח י' נ 1.14
 

 ן. לבת ביטוחי קאישור עריכ -' יא  חפסנ 1.15
 

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

 . יבההסבת כו ות איהנחי  –נספח יג'  1.17
 
 

 

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

 

  ….……………………… חי קבלןיכת ביטו אישור ער  -(  1,2נספח יא' ) 

 
 

איכות  ה  -  יב'   נספח  )אנחיות  מהסביבה  לדרישות  ב רפות.  צוינן  התאם 
 ………………………………………………………… (עירייהה

 
 

    (רקע )אינו מצורףדו"ח ק -נספח יג'  
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    34/21 'סמ זהוח
 

 ______  שנת  _____שנערך ונחתם ב _______ ביום ______ לחודש 
 

 :בין
 

 בע"מ  הכלכלית לראש העיןהחברה   - ל"חכ
 יןראש הע  11/1העבודה  מרח' 
 (זמין"מאו "ה ה"בר"הח -)להלן

 מצד אחד 
 :לבין

 
 _____________________ 

 ("הקבלן" -להלן)

 מצד שני         
 
, כפי  בראש העיןפיתוח תשתית  שונות של  של עבודות    ןביצוע ב  ינתעונוהחברה מ   איל  וה

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

 
הזמחהו והואיל   הצברה  לביצועינה     34/21  'מסרז  מכת  צעומ בא  העבודותכלל    עות 

 ;( המכרז"" -להלן )מה שפרס
 

 הקבלן הגיש הצעה למכרז; ו והואיל 
 

 ;  ("הצעת הקבלן"  –)להלן  נבחרה בין ההצעות הזוכותן  הצעתו של הקבלו והואיל 
 

ל  לו ביצוע בפוע  חיז כדי להבטזכייה במכרבכי אין    ולידוע  יר בזה כי  ן מצהוהקבל   והואיל 
וזוכר הלהיכלל במאג  תאם את הזכוכי  ת,  העבודוכלל  מ  איזהשל   חובה  ה  אתים 

פנייה בכל  זה,  עד, למע, כמשמעה בתנאי המכרזלהשתתף, מכוח מעמד  פנייה    ט 
שתבוצע    ,ל דעתווהנתונות לשיקו   צעה להגיש ה  בשנה בה לא מחוייב הקבלןאחת  
לביצוע    ההצע  להציעכל הזוכים    אל  ו חומכו   החוזה  לך תקופת  ההחברה במ  יעל יד 

מסויימפי  דות עבו "ו תוח  )להלן:  "הפהיניהפת  או  הענייןנייות"  לפי   ,"  
 (, לפי צרכי העירייה;"העבודות" או הפרויקטו"

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

 "(;ה ההצעה לפניי)להלן: "  זאי המכרנת על פי 
 

ובמי   רמצהיקבלן  וה  והואיל  אם  א  כהכזותיבחר    נייהפלשהגיש    צעהוההדה  כי  ת  יבצע 
 ה;  ולהנחיות החבר , לתנאי הפנייהבהתאם לתנאי חוזה זה דלהלן ותהעבוד 

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

בנאיולעבודות ה  םם קבלניושיר פ  קנותוהת  1969תשכ"ט    תנדסה  בענף    –  יועל 
לביצוע תאהמ  .(לפחות)בלתי מוגבל(    5-'גובסיווג    200  שיאר) עבודות    ים 

זה,   חוזה  נשוא  העבודות  הואבהיקף  הקבועים    וכי  התנאים  אחר  בחוק  ממלא 
ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  חו,  חשבונות  עסקאות  מסתשלום  ר  שכו  בות 

   ;1976 –( תשל"ו יןדכהעסקת עובדים זרים ו םנימומי
 

הי  ירמצה   בלןוהק          אילוהו לו  יש  המ  כולת,כי  הכספיים  עייקצוהכישורים  האמצעים  ם, 
 אם לתנאי חוזה זה;     הפרויקט, הכל בהת ם המיומן לביצוע והטכניים וכח האד
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 לקמן: ותנה בין הצדדים כדלפיכך הוסכם, הוצהר וה
  
 ל:וע בפ אליו צורפוא , גם אם לותנאיו  מחוזה זה  יהוו חלק בלתי נפרד ן לכים דלהסמהמ .2
 

 ב' למסמכי המכרז(   –ז )מסמכים א' ו מכרל ןקבל ז והצעת התנאי המכר–ח א' ספנ  2.1

 .)אשר יצורפו אם ובמידה והקבלן יזכה בפנייה( יה וההצעה לפנייהניהפ    - 1 נספח ב'  2.2
  

   .דה במסגרתווב ה וכל עוזהחז נתוני דף ריכו –2נספח ב'  2.3
 

נת, דורתו המעודכ ת במהדימשרבינה ההועד  יה של בנ הכללי לעבודות  המפרט    -  'ג נספח   2.4
ובין  קניהת  לרבות כל ם הנזכרים במפרט הכללי, בין שהם מצורפים להם 

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

 

 י המיוחד. כנהמפרט הט - ד' ספח נ 2.5
 

כמויו  –'  הספח  נ 2.6 כ  תכתב  יתווסף  עבודה  כל  רלכמוי  תב)לגבי  ע א  והו  טיוונות  ל יחול 
 .(ודה ביצוע העב

 

והן יחולו על   נטיות)לגבי כל עבודה יתווספו תוכניות רלוו    מערכת התוכניות  –  'ו   ספחנ 2.7
 (ביצוע העבודה

 
 .     סכםלקיום הה נוסח ערבות   - 1' זספח נ 2.8
   .ועצ ות הבירבסח ענו  - 2ספח ז' נ 2.9

 
 ושחרור.   הכתב קבל -' חפח  סנ 2.10

 
 . מההשלדת תעו -' ט ספח נ 2.11

 
 . סיוםתעודת    - י'  ספחנ 2.12

 
 חי קבלן. יטות ב יכרעאישור   -ספח יא' נ 2.13

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

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

 
 .  רדי המנהל(לעיין בו במש ןת צורף בשלמות. נימ  ינו א ) קרקע"ח  דו –' נספח יג 2.16

 

בורתמ .3 עב   עיצות  מ וכל  המכרז העבודות  דה  ה  נשוא  ידי  החוזה  התב   ןקבל על  להוראות  אם 

ה  תמורמתחייבת החברה לשלם לו  רושים לביצועווד הדוהצי , כוח אדםכל החומרים אספקת ו

הק  בסך של  הזוכה  כל  ד  למד  ה צמוד  ,  לפנייהבלן  הצעתו  מ אחר    ם סכואו  במישרין    ןכנובע 

   (."ורההתמ" -)להלן זה לביצוע התנאים של החו

  רה יתווסף מע"מ כחוק.מולת .4
 

 ורטים בתנאי החוזה לביצוע. מפזה החוי תר תנא י .5
 
 

 הלן :  כתובות הצדדים כדל לצורך חוזה זה יהיו .6
 

 . ש העיןרא 11/1העבודה רח' כתובת החברה :      
 
 ___. __ _ ____________________ ___________ כתובת הקבלן :     
 

 ____________;_______ _____________________: ___ דוא"ל
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 על החתום:  םו הצדדילראיה בא
 
       _______________       _______________ 

 החברה         הקבלן  
 

 במקרה והקבלן הינו תאגיד: 

י  ה כ זבמאשר    של הקבלן  עוה"דכ __,  _____ ________ מ.ר. __אני הח"מ, עו"ד _  -עו"ד    אישור

למ הבהתאם  והמעו דגהתאסמכי  התקפים  רשאי  ל שם  ודכנית  הקבלן  על  ו,  זלחתם  על  חוזה   ה 

ת.ז.  י הקבלן באמצעות _____________  "(,  וכי החוזה נחתם כדין על יד החוזה פחיו )להלן: "נס

 __________ ו   ____________________ ת.ז.  לחתו___  המורשים  ם  חתימת  וכי  בשמו  ם  _ 

 .ןל בהק  יבת אתתמת החברה מחי וח כאמור בתוספת 

 

                                                                ____________________________ 

 , עו"ד                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 _____ _חתימת הקבלן_________________________

39 

   3חלק 
 החוזה  י נאת

 לי לכ –פרק א' 
 
 
 שונותות ורהגד .1
 

בחוזה שה  ,)א(  להלןכפי  מוגדר  תהוא  ל,  המהבאימונחים  יה  הנקושם  בצידם מעות  בה  
 מעת מגופו של עניין( : ת משת אחרכוונה אם )פרט 

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

  
 . העין ראשעיריית   " העיריה"
 
ה ש  מי " נהלמה" מנהל  מפרוינקבע  החבקט  אדםבות  רלרה  טעם    כל 

ל את תפקידו לצורך  קום המנהו למלא במורשה בכתב על ידהמ
ממנו חלק  כל  ו/או  ש  החוזה  מי  עלאו  מעת    ייקבע  החברה  ידי 

 .  לעת 
 
הקבלן,   "  הקבלן" של  נציגיו  המוסרש יושלוחיו,  לרבות  ומורשיו  ם   יכמיו 

צוע  בבי  ילו או מטעמו,ו, בשבמשנה הפועל בשכל קבלן מ  לרבות
 לק מהן. ח כל  או   העבודות

  
שנ " המפקח" בכתב  מתמי  לזמנה  החבמזמן  או  המנהל  ע"י  על  ן  לפקח  רה 

 חלק ממנו.   ביצוע הפרויקט או כל
 
 המתכנן" או"
  "י המנהל או החברהפירושו: האדם ו/או משרד התכנון שמונו ע  "המהנדס" 

 הפרויקט.    ןורך תכנוצל
 
מחשבמהנדס,   "  היועץ" מקכל  ו  ויותכמ  יועץ,  י  כנולוגוט  דסיהנצוע  בעל 

,  ודות או איזה מהןם העבקשר עה בי החבר יד   על   אחר שיועסק 
 פרט לקבלן. 

 
 הפרויקט" "

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

 
 דיקתן. מתן ובל שת, לרבות הע העבודוצויב " ודותבעהביצוע "
  
:    "  זההחו" לביצוע  זהחו  טופס פירושו  כל  הפרויקט,  ה    ו, נספחי   על 

 . בטופס החוזה שיהוו חלק בלתי נפרד מהחוזהוסכם שה
 
מעליהם,  " פרויקטהום קמ" או  מתחתם  דרכם,  בהם,  אשר  המקרקעין   :   פירושו 

העבודות מקריבוצעו  כל  לרבות  שיע  ןקעי,  לרשותו  מאחרים  דו 
 זה.  רך החווצשל הקבלן ל

 
פירושיותובהערמי  סכו"  "  : ו/שנקבע    וםסככל  ו  זה  ה בחוזה  שלבהצע  נקובאו    תו 

לצורך    לן,בקה מסויים,  אחוז  קביעת  ע"י  ואם  במפורש  אם 
 הקבלן.   הבטחת קיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן, ע"י

 
ה  התמורה""  : הנקובפירושו  לרברכתמו  ייהנפ לבהצעה    סכום  כה,  ל  ות 

שת לסו תתוספת  בהת וסף  הנקוב  החוזהל  אםכום  ה,  וראות 
אות  תאם להורהנקוב בה  חת מהסכוםה שתופל הפחתא כילהוצ ו

 . החוזה
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-ות עלות שהינן התוכניות המאושר פירושו : התוכניות המחייב     "תכניות"
והנושאו "לביצוע"  בחותמת  מטעמו  ומי  המנהל  חתימה  ידי  ת 

על    –  מחייבות  מאוחר יותראות תאריך  שניות הנוכ ותותאריך. ה
אלה יומוקדריך  תא  שאותהנו  פני  המתם  באם  מ ר.  או  י  נהל 

מסר  מטעמו תוכקבל   לא  כאמור  לן  התוכניות    יהיו  –ניות 
לרבות כל    –במפרט הטכני המיוחד    המחייבות אלה המפורטות

    שינוי מאושר ע"י המנהל לאיזה מאותן תוכניות.
 

 
הכ   "המפרט הכללי " לעבודול המפרט  הביןהועדת  א צבהו  יהבני   תלי    תמשרדי-ה 

משרד  תתפבהש ביאחון  הביטות  הבונכסנוי  גף  משרד  ינוי  ים, 
בינוי  ן/אגף  כווהשי אגף  בהוצאת  או  ומע"צ  והנדסה  תכנון 

לרבות כל התקנים הנזכרים    רונהה"ל, במהדורה האחונכסים וצ
ו מצורף  ני אשלא. המפרט הכללי  בו, בין שהם מצורפים לו ובין  

 ה זה. ד מחוזרפלק  בלתי נ ך  מהווה ח א
 
 י  נהטכ המפרט"

המתייחסיהמ  התנאיםלול  כמ    "המיוחד לפרויקט יוחדים  ,  הנדון  ם 
כללי ,  השונות או המנוגדות לכתוב במפרט ה/ הנוספות  דרישותה

ונוספ מיוחדים  תנאים  החוזהלרבות  ממסמכי  אחד  לכל    ים 
 .  'בנספח דכמפורט 

 
 תנאים כלליים  "
וכלליראוה " וחדיםימ  ש  ות  המפקבקהתנהגות  באופ ע  לקבלן,  מיח    וחדן 

   קט.פרוי למקום ה 
 

 כאחד.   וחדי המימפרט הטכנהמפרט הכללי וה   "המפרט"
 

ו    "חומרים" הקבלן  ידי  על  שהובאו  הפרויקט /חומרים  למקום  המזמין    או 
ים, בין  למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצר

חלק מן  להיות    םנים העתידיים וכן מתק רלא מוגמ  ןי במוגמרים ו
 ת.  העבודו

 
ספ  ניםקבל    "ריםקבלנים אח" כלשהם אשאו  יקים  עבודבצער  סות  ו  וא  וג שה מכל 

, בין  קט ע"י הקבלןתוך כדי, ובזמן ביצוע הפרוי  במקום הפרויקט
 .  מטעם החברה ובין מטעם כל צד שלישי שהוא

 
 החברה.   על ידיה  נומ שי מודד בעל רשיון "  החברה מודד"

 
 חברה. על ידי ה   ריאושלן ו על ידי הקב  המונשי רשיון בעל מודד    "בלןקה מודד"
 
בש ריביה  " חשכ"לריבית " שיתפרסם ת  הכללי     יעור  החשב  ידי  על  פעם  מידי 

להנחיות    אוצר לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאםבמשרד ה
 לזמן.  החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן

 
בשייהריב " יםרוג"ריבית פי שת  מידעור  על  י יתפרסם  הכל  פעם  החשב  לי   ידי 

  שייעשה ים  וב ריבית הפיגורלרבות חיש   וריםפיג  ד האוצרבמשר
 הנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.אם לבהת

 
העבודות   "קעיןהמקר" מתבצעות  עליהם  בפנייה,  המקרקעין  –כמפורט 

  . 1-נספח ב'
 
ק " המבנה" מבנה  כל  ארעי    ע בלרבות  על ש או  במיד   יוקם  הקבלן  רת  גסי 

 ודות. העב
 

 .גדרתם שםהי  פ  ורשו עלפיחים  פנסובה  וזרו בחגדשהו  מונחים (ב)
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חוחהוראות   (ג) זה  ביזה  על  במישריןלות  בו  והכרוך  הקשור  וכל  הפרויקט    או  צוע 
דב וכל  הציוד, המכונות,  כוח האדם, החומרים, הכלים,  לרבות המצאת    רבעקיפין, 

 . שם כךחוץ לנ ארעי, ה ןי באחר, בין קבוע ו
 
ז לחו  פחיםהנס (ד) הימנו נפר  בלתי  ה מהווים חלק זה  הוודי  ד  כד רן  הוראותאותיהם    ין 

 .  החוזה
 

 ות החוזה. משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנ ם יפית הסעכותרו (ה)

 

זה כחיקוק  יחול על החוזה ויראו את החוזה לעניין    1981  –חוק הפרשנות התשמ"א   (ו)
 תו חוק. וא בכמשמעו 

 
ן החברה י ים בהיחסחול על  לא יעת    פי שנוסחו בכלכ  1974  דבלנות תשל"חוק חוזה ק (ז)

 ה זה. חוז בין הקבלן מכוח ל
 

ייה,  עבודה נשוא פנ  יחולו ביחס לכלהמפורטות בו    והתחייבויות הקבלן  וזהתנאי הח  (ח)
 בה תזכה הצעת הקבלן. 

 
 

 הליכי הפניה לזוכים במכרז. א1
 

של  ועל  ח לו ביצוע בפלהבטי  ידחוזה זה כ  ל ובחתימה ע  יה במכרזיכזלקבלן כי אין ב  וע יד (א)
מכלא העיזה  אתבודול  אם  כי  להיכלל  ,  הזכות  הזובמא ת  להשתתף, ואת  כים  גר  החובה 

פנייה, כמשמעה בת זה, בכל  פנימכוח מעמד  עד  לא    אחת בשנה בה  הנאי המכרז, למעט 
לה הקבלן  הצעהמחוייב  ל  גיש  דעתו,והנתונות  הח  עשתבוצ  שיקול  ידי  במהלך  בעל  רה 

החוזהת הזוכים   ומכוחו     קופת  כל  הלהצ  אל  לבייע  מועבוד צוע  צעה  פיתוח  סויימות  ת 
"הפניהפנייה"  ")להלן:   העניין  יותאו  לפי  הפרויקטו"  ",  או  צהעבודות"  לפי  רכי "(, 

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

  העבודותיצוע של  ב הופת  , תקוח זמניםי לופרטוכניות, מפרט  ת   יות,ומכתב כ  כילוי  ותהפני 
 של להיקף מינימלי כלשהו    שוב כי החברה אינה מתחייבתמובהר    .קקופת הבדלרבות ת

 יכולה להיעשות בגין עבודות גם בהיקפים נמוכים.  זמנת העבודות וכי כל פנייהה
 

ורף ב הכמויות שיצתאת כ  אלות ולמ/ודה ביצוע העבל  הצעת מחיר  שיתבקש להגי  הקבלן (ג)
 . יהלפני 

 

י פניות הצעות מחיש לב להגימתחיי  ןבלהק (ד) מהצעת המחיר    נמוכותאו    זהותהיו  ר, ואשר 
ושאר מסמכי המכרז. בכל   ים הטכנייםמפרטהתאם לוב  זבמסגרת המכרשהוגשה על ידו  

  ו דשהוצע על י  חירו, כפימ יעלה על    אל  הקבלןייה על ידי  מקרה, מחיר לפריט שיוצע בפנ
 ז.  ו למכרבהצעת

 
   א' למכרז.ן שנקבע במסמך ו נתאם למנגהבע בה תקוכה בפנייהזה  צעהה (ה)
אין הוא  בה    לשיקול דעתו,,  בשנהאחת    החייב להגיש הצעות לפניות, למעט עד פני   הקבלן  (ו)

 . גיש הצעהמחוייב לה 
 
לבטל    תהא רשאית  הכן, החבר  ת ושאף שחייב היה לע  הצעה לפנייה, על  הקבלןלא הציע   (ז)

 ים. שאינו בין הזוכ  ובה ביותרטעה הההצ  את בעל  תיו,, תחלמכסת הזוכים  ולצרף  ותזכיי
 .   .שנתן המציע לקיום ההסכםחברה זכאית לחלט את הערבות יה ה, תה בנוסף
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בפ (ח) הקבלן  ויזכה  להיה  ייחשב  פעיל"נייה  העבוד   "קבלן  את  לבצע  מחוייב  נשוא  והוא  ות 
ו  ר זכייתבדב  ודעהימים ממועד הה   7תוך    ,לידי החברהלמסור  ן  בלקה מתחייב    ,ןכ.  הפנייה

, בנוסח  בתוספת מע"מבפנייה,    זוכהתו הום הצעמסכ  10%בשיעור של    עיל ערבות פ בלן  כק
לחוזה   ההביצועערבות  ")להלן:  המצורף  ערבות  בתוקף    ביצוע"(.  תום  תהיה  יום    60עד 

עה  קבנ ש כפי  הבדק    צוע לערבות יערבות הב  תרשלמה ו/או מיום הממיום קבלת תעודת הה
כל ברה במשך  תשאר בידי הח  כםלקיום ההס  רבותי העיובהר כספק  הסר    פנייה.  למעןב
 ת הביצוע שתומצא עם וזאת ללא קשר לערבוהמכרז, לרבות בתקופות האופציה    קופתת

 בפנייה לגבי עבודה מסוימת.  קבלןזכייתו של ה
 

ער (ט) מסירת  הביצוע  אי  ממועד  ימ י  7תוך  בות  בדברהם  של   הודעה  ת  זכייתו  ביא  הקבלן 
הז והחבבפניכיה  לביטול  תיה  לחלטרהיה  רה  קיום    שאית  ערבות  שביהמכאת  דה  רז 

 לשיקול דעתה הבלעדי. ר לזוכה שהצעתו דורגה כהצעה הבאה בתור בפנייה, הכללעבוו
 
   דגשים מיוחדים בביצוע העבודות  ב'.1

לב  ךיהלור בשאר מסמכי המבלי לגרוע מהאמ מ   תשומת   םיופנית לדבר המשתתפים 

 :  הבאים

והעב - לביידרהזוכה    אשר  ודות מאחר  תצש  במהלך  הע  התקשרות  קופת 

ו/א  גופים  ור עבועדות  ימ יידרש הזוכה  ו במימ שונים  גופים שונים,  ון של 

ככל  תכ המממנים,  הגופים  בדרישת  גם  לעמוד  חשבון,  כל  לתשלום  נאי 

להמ בקשר  אשישנם,  ו/או  מסמכים  לחשבוש יצאת  עריורים  או  כת  נות 

על  אי הקפדה    ה כילזוכ. ידוע  ידו  ו עלודות אשר בוצעחס לעביב בדיקות  

,  שור החשבון ו/או העברת התשלום  יאאת  מנע  דרש, תכנ  צירוף מסמכים

 ה בגין כך.  כל טענה או תביע מבלי שתהיה לזוכה

  

)ור  ואו ציבכל מקרה של עבודות בשטח מבנה חינוך  ב-   /  םגן ילדיקיים  

  בודות עם לע  יסהנ ם את הככה לתאעל הזו  -  (ני ציבור/ מב  פרת סיב/מעון  

הילגל/ת  מנה המעון    ,דיםן  מבנה  נמ מנהל/ת  בית  ,  הציבורהל  הנהלת 

כה לעמוד בדרישות כל דין  הספר ועם אחראי האבטחה שם .בנוסף על הזו

עובדים מטעמו בית הספ  בקשר להכנסת  תצהירים    ר, לרבות מתןלשטח 

שנד,ככ ה  ,שרל  בעבירלהעדר  והצגרושעה  מין  איש  תת  היתר  כל  או  ור 

 דין.  לפי דרש הנ

  

עמהעק  חל- בשכו שובודות  להתבצע  מגוריניות  מאוכלס ות  וכי  ם  ות 

ביצוע עבודות הבניה. בהגש על  ת הצעתו, מאשר המציע  קיימות מגבלות 

בא עבודות  לביצוע  ביחס  הקיימות  המגבלות  לכל  מודע  הוא  זור  כי 

)מניעת  מניעת מפגע לח תקנות  כמ  מגורים, לרבות כי    ש). כןע רים  מובהר 

  עומסי   עם  רי תנועה ראשייםבסמוך לצי  תבצעת להת עשויובודומהע  חלק

 ועל המציעים להערך גם לכך.  ורה  תחב

 
טחי העבודה וההתארגנות,  ולל דרכי הגישה אל שתכנון אתר העבודה, כ -

הג  אצל  האתר  ארגון  תוכנית  בעואישור  המתאימים  יהיה  י ריורמים  יה 

יות  התשתלי  ובע  מיותרשויות המקוה  לאישור  תלן ובכפיפואחריות הקבב

 המפקח.  ם עם תיאותוך ,
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עבי הקבלן   את  הודותיו,  תאם  בדרכי  השימוש  אתרי  את  אל  גישה 

מפקח, ולקבל  התארגנות אשר יוקצבו לו על ידי ההעבודות ואל שטחי ה

 את אישורו בכתב.  

 

בטיח כי  ע בצורה שתציבת להתבי ח  העבודה חת בחשבון שעל הקבלן לק-

וכן כי  א יופרעו  ללים  בשביבישים וש בכשימויימת, במיוחד  לות הקי עהפ

 דרכים הקיימות, לכל הגורמים. כל הית לת תמיד ישו תובטח נג

 

הבחינות, את  קבלן לבדוק מכל  ת בשטח, יהיה על הלפני התחלת העבודו-

העבודה הער   .שטח  לקבלן  יהיו  לה אם  עליו  כלשהן,  בכ  שיגות  ב  תאותן 

 ר. ל דבחראי לכ בו א ראו ודותיו בשטח ילן בעבבקגע התחיל הלמפקח מר 

בל  בכ כל העבמקרה,  קיימים תת  ת מבקרב  וצעותהמב  ודותיצוע  תקנים 

בא יהיה  קרקעיים  ועל  בעלי  ובתיא ישור  קרקעיים  הגורמים  עם  ום 

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

 שבונו. חבלן ועל קה  ע"י

 

ו/או  "ל  חכ ה  בת, מתחיי לעילמור  ע״י הקבלן, כאהעבודה    מורת ביצוע ת-

החברהזמהמ ו/או  לקבל  ינה  שכרלשלם  את  ההור  ן  פי  על  אות  החוזה 

לפי העניין, אהמפורטות במסמכי הבקשה להצעו ו  ת או מסמכי המכרז, 

הת  מסמך  להוראות  בהתאם  והכל  התמורה,  הכלליים,  בנספח  נאים 

ככלל    רהמוב התמורתכי  העביקבע  בגין  לפי ד וה  העבודות   ות    שיטת 

ה  ידה,למד ייתשלוכאשר  מד קם  לפי  בפובע  הכמויות    והכפלת על  ידת 

הכמויות,    ויותהכמ בכתב  הנקובים  זאת  במחירים  ו/אעם  ו ,החכ"ל 

החברההמזמינה   תקופת    ו/או  במהלך  עת  בכל  רשאית,  תהיה 

לקבל להודיע  לשההתקשרות,  מבקשת  היא  כי  תנאי  תונן  ההסכם    את 

ה  בשיטן תהיה  לקבל ולם  תו התמורה שתשבמסגר   רשור להסכם אולעב

מוסיינוה  -  ית ושלהפא תמורה  וקבוע,  וה  כמת  מדידת  מראש  ללא 

 הכמויות של העבודות בפועל.

 

החכ- המהודיעה  ו/או  מבקשת  "ל  היא  כי  לקבלן  החברה   ו/או  זמינה 

השיטה   לפי  להסכם  הצדד  -  שליתהפאולעבור  ומתן  םיינהלו   משא 

על לב  לשנות  בתום  מנגנ  מנת  למנאת  התמורה  כל וכ  הפאושלי  גנוןון 

להצדדי  גיעויש זה  ם  בנושא  ההסהסכמה  באופןיתוקן  שהתמורה   כם 

 . הפאושלית לקבלן תיקבע לפי השיטה  
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 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה.2
 

ל          רשאי  המפקח  העבו)א(     ביצוע  את  ביצוען  חהשגיול  תוד בדוק  לבדוק  על  טיב    וכן  את 
המבהם  שים  החומרים שמשתמ ע"י הקש שנע  לאכהוטיב  בביצוע העבוית    דות בלן 

לבדוק אם הקבמק  בין  והכל, הוא  רשאי  כן  לו.  ובין מחוצה  הביצוע  בלן מבצע  ום 
 אותיו הוא כדלקמן :  כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הור

 
לא בוצעו   ות אשרדויסה של העב שינוי והר  ,יקוןן ת לבקרשאי לדרוש מה   מפקח. ה1

לבהת לתכניאם  או  יה  ותיוהורא ות  אתוהקבלן  לבצע  חייב  ההו  יה    מפקחראות 
 חשבון הקבלן.   ידי מפקח וכל ההוצאות תהיינה על-התקופה שתקבע על  תוך

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

   .ויקטבפר ה דלעבו
 
ו עבודה אמנה  לק מל, או חבכל  ודות את ביצוע העב   להפסיק  יח יהיה רשא. המפק 3

אם  ב מסוים  המפרט  הפרואין  דעתו    לפימקצוע  לתכניות,  בהתאם  נעשה  יקט 
 הנדס.  הטכני או הוראות המ

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

 .  ם המגיע בגינןוהתשלו ןיחס לשוויי ען לרבות בו ביצ ופןאל ולטיב העבודות 
בלן  רו את הקח, לא יפטמצד המפק   ו מחדלמעשה אה,  זעיף  ר בסם דבר האמווש

ו ולא יטיל  בהתאם להוראותי מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולבצוע העבודות  
 על המפקח או על החברה אחריות כל שהיא בקשר לכך. 

  
ייתן הודע5 בוקד מ  ה . הקבלן  עבודה  ד לכסומופני שהוא עח לתב למפק כמת  ת איזו 

לאפשרבכד  שהיא ל  הלבקרלו    י  אולקבוע  את  כסויה,  הנהביצו  ופןפני  של  כון  ע 
כזאת   הודעה  תתקבל  שלא  במקרה  הנדונה.  להורות  ר  -העבודה  המפקח  שאי 

 בון הקבלן.  הרוס כל חלק מהעבודה על חשלהסיר את הכיסוי מעל העבודה או ל 
 

המ 6 בא ה  ח קפ.  ה   נו  החבר מקצוכוחה  של  כל   .העי  בקשר   את  ע  ביצועם    ההוראות 
והעבוד  והתכניות    ראישו ות  אך  הקבלן  המבאמצעורק  יקבל  והערות  פקח  ת 
 אמצעות המפקח.  בקשר לביצוע העבודות יועברו אך ורק ב הקבלן

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

 . ה זהזוכל תנאי ח  ה למילויברחהפי  כל  וית התחייבויומ
 
ונוספדות  . אישור עבו8 ל  כ"מנשל    כתבמראש ובת אישור  היו טעונויגות  חרי   או/ ות 

אישור מנכ"ל חכ"ל  , בוצעה עבודה שלא ניתן לגביה  כתנאי לתשלום  לבד ל בחכ"ה
ותו  פק אין בסמכלמען הסר ס  "ל מחוייבת לתשלום בגין עבודה זו ,בכתב אין החכ

 . יגותרחספות ו/או  עבודות נו  רלאש  קוחיפהשל 
 
מס.  9 זה  המפקח  ו  מכותאין  מ"ניה  לאשרשל  ס  תמשך"ול  הסר  למען  כל ב  פק , 

 . בחוזה זה "ניהול מתמשך" הלא יהי מקרה
 

   
הקבלן ירשום  ינוהל בשלשה עותקים ו  . היומן ("היומן"להלן :  )  ן עבודה ינהל יומ הקבלן  )ב(   

 ם בדבר :  ם פרטימדי יוו ב
 

 ת.  בודוידו בביצוע העים על  ק סוגיהם המועהעובדים לס  רם שלספמ .1
 ממנו.   איםהמוב וע אוהביצקום  המובאים למ למיניהםם ריחומות ה . כמוי 2
 העבודות.  . כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע 3
 . הציוד המכני המובא למקום העבודות והמוצא ממנו.  4
 .  תודהעבוד מכני בביצוע . השימוש בציו5
 הפרויקט.  במקום  םויר השוררי ג האואי מזנ. ת6
   .םבמשך היו ודותהעב בביצוע דמותההתק. 7
אש8 דבר  כל  הק.  לדעת  כדי  ו/או  בלןר  בו  יש  העניין,  לפי  המצב   המפקח,  את   לשקף 

 העובדתי במהלך ביצוע העבודות.     
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 :  דבר בים ט פר ןמ ורשום בירשאי ל פקח מה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, . 1)ג(           
 

 . ותעבוד צוע ה לך ביר מהבדב רותוהע ויות , הסתייגהמפקחהל או נ מהוראות ה ()א
דתי במהלך ביצוע  ש בו כדי לשקף את המצב העובהמפקח י  אחר שלדעת( כל דבר  )ב

 . תהעבודו
 

יום2 כל  ייחתם  היומן  בו,  .  הרישום  בתום  הקבלן  ,  ידי  ע"י  על  מכן  קח המפולאחר 
   ן.ללקב מסריי  והעתק חתום ממנו

 
לא    ים אלהולם רישומ א קט,  פרוי ביצוע השר לו בקביומן הערותי  לרשום   י אהקבלן רש    )ד(   

  וע הפרויקט הוראות המפקח הסר ספק מובהר בזה כי בביצ. למען  הרו את החב יחייב
 הן ההוראות המחייבות.  

 
ן  יום ציומימים    5  ךות  יומןים הרשומים בהרשות להסתייג מכל פרט מהפרטלקבלן      )ה(            

 ביומן.  רשם לן תייגותו של הקבדבר הסת פרט ביומן.ה
כאמור   על  הקבלן  הודיע   לא ג  הסתייגות  לסעיף2)בפסקה  תוך   (  מעת   5  זה,  ימים 

 ים עם הפרטים הרשומים ביומן.  הרישום, רואים אותו כאילו הסכ
 

(,  )הקטן    ף לסעיפא  יסלתייג מהם ובכפיפות  רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן מס         )ו(  
עצמם  ישמשו כשל   ם לאאול  ות בהם,כלול ות הדדים על העובד בין הצ  ה ישמשו כראי
החוזה, אלא אם צוין במפורש ע"י אחד מן הצדדים פי    ם על ל תשלות כעילה לדריש

 ר יהווה עילה לתביעה עתידית. שהדב
 

למקום    ל עתבכ  סנכ ח מורשה על ידו להי)ז(    הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כו
מהפרו ולכל  אשר  וק יקט  עבודם  נעשית  כלבו  וכ החוז לביצוע  שהי  ה  מקום   ןה    לכל 

 צים כלשהם לביצוע החוזה.  וחפ  ונותים, מכ ומרשממנו מובאים ח
 
ל המפקח כנדרש לביצוע תפקידי המפקח מבנה לשימושו ש    יקים, על חשבונו,הקבלן   (ח)

 פורט במפרט.  במקום ביצוע הפרויקט, כמ
 
 .החברהרכוש  הינומן  וי ה     (ט)

 
 

 
 ים ילואות ממסמכים והורא ה בין ריסת .3
 

ם קבלתם, לבדקם  ם עמסמכיות והתכניאת הלקרוא היטב  יב בזה  חי מתן  לבהק )א(
 י התאמה ו/או העדר נתונים בהם.  רה, אל סתיולהפנות את תשומת לב המפקח לכ

 
בין הוראה אחת מהוראגילה   (ב) או  הקבלן סתירה    קבלן ה היה שות החוזה למשנה 

עה  דח הוהמפקו שמסר  ו, א ממנ  או של כל חלק  של מסמך  רושו הנכוןבפי  מסופק  
יפנה הקבלן בכתב למפקח    -חוזה  את ה לכה  פרש כהן משלדעתו אין הקבל לקבלן  

וג  בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוהמפקח ייתן הוראות  
 סופית.    לפיו. החלטת המפקח תהיה

 
   בא :דר היות לביצוע הסהעדיפו רל, יהיה סדואר לעיכמת  ותיר סת  של בכל מקרה

 
 ביצוע.  היות בתכנ (1)
הכמויו(  2) ובמבכתבי  אם  הכמויות,    נכלל  ידהת.  כתב  דיסקט  גם    תינתן במכרז 

להורא הכמעדיפות  שבכתב  צוין  ות  כן  אם  אלא  שבדיסקט  אלה  פני  על  ויות 
 אחרת בתנאים אלה.  

    .במפרט הטכני המיוחד (3)
 כללי.  רט הפבמ (4)
 
 וע. לביצאי החוזה ותנ  חוזהה תוהורא  (5)
וישראל   ניםבתק(  6) בינ"לבהעיים,  תקנים  שיי  מקובלים,  דרם  ידי כפי  על    קבע 

 המפקח.  
 

 הסדר הבא : יהיה וסדר העדיפויות לתמחור 
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 כתבי הכמויות.   (1)
 . מפרט מיוחד (2)
 .  ביצועכניות ( ת3)
  .ה דואופני מדי כללירט מפ (4)
   ידי יקבע עלי שי , כפבינ"ל מקובליםתקנים  םים, ובהעדרישראלי   ניםקת (5)

   קח.המפ
 
ל אי התאמה בין המסמכים השונים  קרה של מאחריו. בכעדיף על הבא  דם  הקו

החמורהתחשב   המופיעה   הדרישה  הנ"ל    יותר  המסמכים  מן  שהוא  באיזה 
 י. ד עלמפקח יהיה הפוסק הב. ובכל מקום בו קיים ספק, הובעתקכ

 
 מך.  למס כהשלמה ממסמך ב הדברשחסותרות יי  אות לאהור ילגב

 
כ  אוכמו  הפן  והת מדידני  הה  שבכתבי  עדיוי כמשלום  על  ות,  המדידה  אפים  ופני 

 הכללי.   והתשלום במפרט
 

ה  רשאי  המפק)ג(     וכן  הפרויקט,  מנהל  ביצוע  כדי  תוך  לזמן  מזמן  לקבלן  להמציא  ח, 
 רויקט.  לביצוע הפ  ,צורךי הלפ  לרבות תכניות  -מות הוראות משלי

 
ן, אולם  יבות את הקבלמחי ג( )קטן  ףלסעיתאם יתנו בהח שנ המפקאו  אות המנהל הור   (ד)

 ק ט'. בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפר האמורין א

 
כלו           ואינו  החוזה  בתכניות  המסומן  או  המתואר  סעיף  כל  כי  בזאת  מוסכם  במפרט  )ה(    ל 

  סומןנו מלול במפרט ואיסעיף הכ  כמו כן כל  ורה,ול בתמלשב ככנח  תו הכמוי  וכתב
 ה. לול בתמור כ שב כת יחבתכניו 

 
גילה האמור לעהמכלליות    מבלי לגרוע  קבלן סתירה, אי התאמה  יל, מוצהר בזה, כי אם 

המס באחד  דיוקים  אי  באו  המפקח  אל  פנה  ולא  לחוזה,  המצורפים  במכים  בקשה כתב 
הקבלן הוראות  קיבל    םאסתירה, או  נשוא אותה    בודההע  את  בטרם ביצע  ן הוראותלמת

ומהמפ נהג  קח  בבלפנ   בלא  ןלפיה לא  כות  ההבהרה,  אםוראמקשת  או  שת בבקפנה    , 
כל   לאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה,רק  כאמור  הבהרה   ישא הקבלן באחריות עבור 

 .כךקים שייגרמו עקב הנז
 
 

 
 אספקת תכניות.    4
  

 disk onעל גבי    תשלום  אלדי המנהל לקבלן על יל   ימסרות  י נכמכל אחת מהת  עותק   (א)

key  .י מכל    3פחות  ל  מולעצכין  הקבלן  עם   הקבלן  בוןעל חשוזאת  ית,  תוכנעותקים 
כל   יחזיר הקבלן למנהל את  לו השלמת הפרויקט  בין שהומצאו  התכניות שברשותו, 

 ו ע"י אדם אחר.ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנ ע"י המנהל 
  
, הפרויקט קום  ן במו על ידי הקבלזקיוח  ,המהחוז  קחל  סמך המהווהממכל    יםתקעה (ב)

וכ  ,מנהלוה עלהמפקח  שהורשה  אדם  בכתביד  ל  לבדוק לתכלית    ם  רשאי  יהיה  זו, 
 . ל הדעתולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת ע
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   ו/או מי מטעמה החברהעבודות אחרות של .     5
 

א רק  כי  בזה  המבוצמוצהר  העבודות  המזהחו   לפי   ת ועותן  לרבות  מויות  כ הכתב  פרט,  ה 
או  ור ו/ו תמסאו/  ן כי החברה מסרהידוע לקבל   וזה.א החאת נשו  יהוו פות  מצורהתכניות הו

בניית מבנים, ביצוע  ונות הכוללות  רשאית למסור לקבלנים ולספקים שונים ביצוע עבודות ש 
ואספקת חומריתשתיות,   ציוד  ו/או מי שמערכות, מלאכות,  מ וב ים. החברה  יהיו    טעמה א 

לכל  זכאים שירא  למסור  לבצמי  בעיניהם  במה  וא  העבודכל    הפרויקטקום  ע  ופן  בצורה 
לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות אחרת/ות כאמור לרבות  בזה  ייב  לן מתחהקב שיראו להם ו

שבפרויקט   במתקנים  כאמור  לקבלנים  שימוש  אפשרות  והמים  מתן  החשמל  וברשתות 
אשבמקו ולקיים  הפרויקט  ה כ  תם  יוהורא ל  שהמפקח  לצו ת  לו  ביצוע    תיאום   ךרורה 
שלב  ל  מתחייבהקבלן  .  הם כאמור בסעיף זרמים אחריועם גות ודות אחרעבו  ת עםהעבודו

הקבל כל  ולאת  הזמנים  בלוח  בפרויקט  העוסקים  עבודותיהםנים  את  הזמנים    שקף  בלוח 
 הכללי שיוצג למפקח ולחברה לאישור.  

 
ודות אחרות  ור, עבבעשר עם, או  ברה בקי החפ כל  ותישדר  תביעות או  לקבלן כללא תהינה  

ו/או קבלני    ר,כאמו  ים,שונ ו/או    נוספיםי קבלנים  או על יד   ההחברידי  עות על  מבוצ"ל הכנ
 .י מטעמה בפרויקטעבורה ו/או עבור מ, משנה ו/או ספקים

 
ליתן הקבלן  מתחייב  היתר,  ה   בין  לפי  נאותה,  פעולה  קבאפשרויות  לכל  המפקח    ן לוראות 

המפקח   ידי-ה עללצורך ז ושר  שיא  כל אדם או גוף ו החברה ידי -על עסק ו/או יוסק עהמו אחר
וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר   ,בסמוך אליווהן  יקט  הפרומקום  הן ב   ,לעובדיהם  וכן

בשירותיםלהם   והאפשר  המצוי  במידת  השימוש  על  את  שהותקנו  למען  ידיו.  -ובמתקנים 
לשימוש האמור  בתמורה    שלום כלשהווש תאי לדרשהיה רי  לא  הקבלן כי    ספק מודגש הסר  
ה זכאי לרווח  הי , לא יה לעילף זסעימקרה כאמור בובכל    ישישל  צד מכל  ו/או    ההחבר מאת  

 קבלן ראשי. 
 

 תעבודו חברה למסורהזכות .     6
  

ראה בחוזה זה אשר  לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הו  5שום דבר האמור בסעיף    
 .  ויקטהפר  צוע כל חלק מן רים ביחאלאחר או ל  חברה למסורה אית רש היפל

 
   חריםנים א ם קבלע וםתא  .7
 

ם  פעול בתיאום מלא עם קבלניהקבלן מתחייב בזאת לעיל,  ל  5ף  סעי ן האמור במבלי לגרוע מ
גרם להם נזק  כך שהאחרונים  לא יופרעו ויוכלו לעבוד באופן שוטף ובנוחיות ומבלי שי אחרים
ות  בלוחהאחרים  נים  הקבלאיזה מן    מידתאי ע.  ןלותו של הקבאו אי פעיל  לותופעימ  אכל שהו

 צוע העבודות על ידו. ורכה לביהקבלן בא תזכה בכל מקרה אמנים לא יזה
 

  ן המפקחרצו ביצוע הפרויקט לשביעות.    8
 

מעולה,   בטיב  לחוזה  בהתאם  הפרויקט  את  יבצע  מהקבלן  לגרוע  בסעיףומבלי  האמור    2  ן 
רצונ ולשביע ,  ליעדל המ ת  ה ו  של  ויפמוחלטת  זה  קח,  לצורך  שלהוראותיכל    אחרימלא    ו 

 טות בחוזה.  מפורינן בין שא, ון מפורטות בחוזהח, בין שה קהמפ
 
 

 לקיום ההסכםערבות  .9

 

יותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, מוסר הקבלן לחברה, י של התחייבולהבטחת המילו    (א)
חתי ערבמעמד  זה,  חוזה  של  ישאוטונומית    קאיתבנ  ת ובמתו  בנק  -הלן)ל  לי  אר מאת 

בנההסכם  ום קיל  הערבות" הבדוגשוסח  "(    להלן,  1ז'בנספח  המצורפת    ערבות מת 
שנים   3תקופה של  ה להינהערבות  תקופת  .  ריכוז נתוני החוזה  דףשרשום ב  פיכ  סכוםב

החוזה   חתימת  לטובת  ממועד  צמהחברהותינתן  תהיה  הערבות  כהגדרתו  .  למדד  ודה 
 שם.היסודי כהגדרתו    המדדחוזה על בסיס י ה נז נתו כוריבדף 
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היהנב    (ב) ל  תהצע  ותזכה  וסף,  ככזה מתחייב  פעיל   "קבלןלהקבלן  ייחשב  פנייה,  הקבלן   ."
לידי   למסור  ממ  7תוך    –החברה  הוא  בדבימים  ההודעה  פעיל,   ועד  כקבלן  זכייתו  ר 

ב חושת מורה שתהמ 10בשיעור של % "( עצוביערבות )להלן: " תנוספערבות בנקאית 
פי   ההצעעל  ב  הסכום  המצוי    חסבנו  תהיה  עהביצות  בוערמע"מ.    תוספתלפנייה, 

תהיה צמודה למדד    הביצועערבות  .  החברה  ובת  נתן לטית  הביצועת  בוער.  2בנספח ז'
עד תום   ם ובתוקףד היסודי כהגדרתו שבסיס המד  בדף ריכוז נתוני החוזה על  כהגדרתו 

ו/אהשתעודת הקבלת  מיום  ם  יו  60 ערבות  מ  ולמה   לערבות הבדק  עוצהבייום המרת 
  עה בפנייה. שנקב כפי  רלאח

 
תשאר בידי החברה במשך כל תקופת   הסכםלקיום הק יובהר כי הערבות  הסר ספן  למע

שתומצא עם זכייתו    האופציה וזאת ללא קשר לערבות הביצועהמכרז, לרבות בתקופות  
 סוימת. עבודה משל הזוכה בפנייה לגבי 

 
מל   מבלי (ג) זה,  ה  לכגרוע  בחוזה  הבייסמ אי  אמור  ערבות  ממועד  ימי  7תוך  צוע  רת  ם 

בדההוד הז  ברעה  לביטול  תביא  הקבלן  של  רשאית  בפנייה  כיה  זכייתו  תהיה  והחברה 
שב המכרז  קיום  ערבות  את  ללחלט  ולעבור  כהצע   זוכהידה  דורגה  הבאה  שהצעתו  ה 

 עדי. , הכל לשיקול דעתה הבל תור בפנייהב
 

 
 "( תהערבולהלן: " וא יקריחד י   הביצועות בר עו  ההסכםם  לקיו)הערבות  

 

תשמהערבו (ד) לת  כבטחון  הולקיום  ש  הוראות  כל  של  מדויק  הקבלןל  ע   חוזהמלוי  . ידי 
 ין היתר להבטחה ולכסוי של: מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות ב

י  י מלו רה או א ם כל הפעקב או בקשר ע  חברהם לעלול להיגרו הפסד הכל נזק א (1)
  זה. חוזהמתנאי  הושתנאי כל

והתשל  לכ (2) להוציא    החברשה  ומיםההוצאות  לשעלולה  בהם    לםאו  להתחייב  או 
 . זה חוזהעם בקשר 

ד  ועלולה לעמ   החברהל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שכ (3)
 בהן. 

בשלב  לחברה    אם ובמידה ויתברר  –ים  כל כספלן לחברה של  החזרה על ידי הקב  (4)
   תר.כספים בי מנה כלמ לקיבן בלהקשהו שכל

 
כא  (ה) מקרה  לגבות  רהבחה תהא  מור  בכל  ס  רשאית  מקכואת  או  כולו  הערבות  צתו,  ם 

אח פבפעם  במספר  או  הה ת  ההפסדים,  הנזקים,  לגבי  מתוכו  ולהיפרע  וצאות  עמים, 
 והתשלומים כאמור.  

ו תאימו לעם את סכום הערבות ולהל מפעם לפ ייב להגדיהקבלן מתח   (ו) ם יישינולתמורה 
  ק י"אייב מהוראות ס"ח מתפה כלתקו תהיה בתוקף    תובהערבטיח כי  וכן לה  ו,רבשהצט

והכל  הלןל ל  -,  המנהל.  הוראות  הלפי  רשאית  הקבלן  כן  עשה  את   חברהא  לממש 
   הערבות כולה או מקצתה.

 ן. רבות יחולו על הקבלההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הע  (ז)

 . וז נתוני החוזהיכר  תו בדףדרכהג סדד הבסיצמוד למסכום הערבות יהיה   (ח)
 

תהיה    –רכת הערבות  אי בדבר האתנה  בותלר  –י מתנאיו  נאת  ה אוהחוזפר הקבלן את  ה    (ט)
רשאית  החב יהארה  והקבלן  מוקדמת,  הודעה  כל  ללא  הערבות,  את  מנוע    לממש 

 מור. מלהתנגד לגבייתה של הערבות כא
 

ר והמוחלט מבלי  מוגניינה ה לקיהפך החברה יעל ידי  –אם בכלל  – ות שיגבהכום הערבס    (י)
כ  ה ישתה זכות  וגם/ פי החבכלא  לבו  לשהי לקבלן  וגם/או   עצמואו  רה  ת המנהלים שלה 

מקר מי  י אל  וגם/או  מורשיה  וגם/או  מנהליה  תביעוב  וגם/או  בטענות  כלשהן  ועציה  ת 
 קשר למימוש הערבות. ב

 
ה רמלי לחב ניכם מיצוי מוסחשב לפיסכום הערבות י  –זה זה אם נקבע אחרת בחוא אל    (יא)

 קבלן.ה יע"  בגין הפרת החוזה 
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כדי    ה,ה או במימושה בפועל על פי סעיף זבר"י החמוש הערבות עלמיות  פשרבא   ןיא    (יב)

 וגם/או על פי כל דין. לגרוע מכל תרופה אחרת המוקנית לחברה על פי חוזה זה  
 

תוך    ביצועהערבות   (יג) לקבלן  תעיום     60תוחזר  מסירת  מיוםמה  ודת השלממועד   ו/או 
אחר יום ל  60ן  לקבל  תוחזר  הסכםלקיום הערבות    .בדקהביצוע לערבות הת  ומרת ערבה
לפני    וםת לא  אך  החוזה  תע תקופת  סיוקבלת  לעודת  ביחס  החוזה  האחרונה  ם  בודה 

 וח החוזה.כמשתבוצע על ידי הקבלן 

 
 עות הודמסירת .      10
 

הצדדי     במבכתובות  כמפורט  הנן  לח ם  זה  וא  כוזה  הודויראו  אחד  מצ   שנשלחה  עהל  ד 
לתעודתה    וילכא  למשנהו  משלוחה  ממועת  עוש  72תוך  הגיעה  הודעה  שוםר  בדוארד   .

, בפקס  לו הודעה ששוגרה  דעה שהתקבלה במועד מסירתה ואישנמסרה ביד תיחשב כהו
 . קס בי אישור השיגור בפשהתקבלה במועד המצויין על ג כהודעה תיחשב

  
 החוזה  ול בי.      11
 

 על הקבלן.  ולו יח  , ככל שיחול,זה  זהוולים לחב הוצאות מס   
 

 החוזה  בתהס    . 12
  

למסורר  ן הקבלאין   (א) להעביר/ שאי  או  א  להסב  ביצוע לאחר  או  ת  כולו  הפרויקט  של  ו 
המשנה,  מקצתו,   לקבלני  ומראשלאלרבות  בכתב  החברה  בהסכמת  תי א  אשר  או  ,  נתן 

לשיקות וכמפורסורב  הבלעדית  דעתה  בתנאיל  ז  ט  ואהחוזה  העסקול,  בין  עו  תם  בדים, 
העב  םלתמש  ששכרם זמן  לפי  רשכש  וביןודה  לפי  משתלם  בה  ה  שיעורם  אין  עבודה, 

 ממנו, לאחר. ת ביצועו של הפרויקט, או של חלק כשלעצמה משום מסיר

 

ה (ב) החברה  כאמור,נתנה  לפטור    סכמה,  כדי  בהסכמה  מאחריותו  אין  הקבלן  את 
פי ח על  זה  והתחייבויותיו  ישוזה  באחוהוא   ע צמב  ל מעשה/ מחדל שללכ  ות מלאהרי א 

 ם.יהבד ועו  גיהםהעבודות, נצי 
 

את זכויותיו על    ו להמחות לצד ג'ן רשאי להסב ו/אר לעיל, אין הקבל מוע מהאמבלי לגרו  (ג)
החברה מראש   קבלת התמורה החוזית, ללא קבלת הסכמתפי הסכם זה, לרבות הזכות ל

   ובכתב.
 

איות  בנ   דסהלנים לעבודות הנקב  ק רישום חולפי    לן רשוםהוא קב  הקבלן מצהיר בזה כי (ד)
לומתחיי  1969תשכ"ט   לא  ביצו מסב  א ור  קבלה  יזע  שאינו  משנה  לקבלן  העבודות  ן  מן 

   רשום, כאמור.
 
אתהחברה   (ה) לאחרים  או  לאחר  להסב  רשאית  ו/או  תהיה  מזכויותיה  חלק  או    כל 

ת אך לקבל  ורבלי צלעדי ומדעתה הבפי ראות עיניה ושיקול  חוזה זה ל  ותיה לפיהתחייבוי 
ותיה על  וייבתחי ביצוע ה ראית לאח ר  תישאברה  את בתנאי שהחז  ל. כ הסכמת הקבלן לכך

 פי חוזה זה.  
 

ות, מיוחדות לגבי מנהל הפרויקט, צוות הנדסי, חברת בקרת איכ שותדרי.   13

 . ים לביצוע העבודהיועצים, קבלני משנה ופירוט אמצע

  תושדרי וד, בין השאר, בעמלהמשתתף ש יידר המשתתף,על ידי במסגרת ביצוע העבודות 

 נו:בו חשועל  הלן  ובהוראות של

 ועמהנדס ביצ (1

יהוכהז .1 מהנדס  ה  מטעמו  להעסיק  חייב  ההנדסה  יה  בתחום  ביצוע 

ניסיון של  הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכל האזרחית   שנים    3ים בעל 

ר  יות בקשדות ולה באתר בזמן ביצוע העבו   המהנדס להיות נוכח  לפחות , על

 המפקח.ם  עותמידי ף רצו
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ת  רוטי קומור, יצרף את פרהאנדס  המה   תו את זהותצעבה  פרטהמשתתף י .2

 העתק של רישיונו.  החיים שלו ופרטי ניסיונו ויצרף

 מנהל עבודה  (2

ניסיון של  הזוכה יעסיק מנהל עבודה רשום .1   שנים  3  במשרד התמ״ת, בעל 

יפר המשתתף  מנהללפחות.  זהות  את  בהצעתו  ו  להצעת ויצרף    העבודה  ט 

קורו הח  תאת  ומסמך  שלו  במשע  דמעייים  רישומו  הל  מנהל  .  תמ״תרד 

 הביצוע   באופן קבוע ורצוף לאורך כל תקופתח וכה נודה יהיהעב

 ממונה בטיחות   (3

ף לציין את זהות ממונה בטיחות  הזוכה יעסיק ממונה בטיחות. על המשתת .1

 שלו. ולצרף קורות חיים   מטעמו

 יועץ בטיחות. (4

בטיחות    הנ וממ  ף לציין את זהותתתש. על המת  בטיחוק יועץ  כה יעסיהזו .1

 שלו.  ת חייםרוקוצרף ו ולמטעמ

 נה משלני בק (5

על   .1 משנה  קבלני  העסקת  ההורלעניין   יחולו  )הזוכה(  הקבלן  אות  ידי 

 והתנאים הבאים:

הקבלן,   .א ידי  על  בפרויקט  משנה  קבלן  כל  להעסקת  עמידה  תנאי 

הקבלן הראשי של  עובד,    בסטנדרטים  ביצוע  של  בלן  הקי  במקרה 

טעו)כשכירים(  י  שהרא ומו  ןיהיה  החברה  רו"ח  של  עד  אישור 

העובדי בחברההעסקת  כשכירים  קודם    3לפחות    ם  חודשים 

, וכן  מנהל הפרויקטשל  אישור    . בכל מקרה עניין זה טעון  קשההב

ובכתב  אישור חכ"ל   מראש  מהנדס  ו/או  חכ"ל  מנכ"ל    של 

משנה כקבלן  הקבלן  ביצו   להעסקת  לצורך  ת  בודוהעע  בפרויקט 

י לגרוע מכל  תו קבלן משנה, וזאת מבל או   ידילביצוע על    יועדותמה

 אה אחרת במסמכי המכרז.הור

הפרויקט .ב רשיהי  מנהל  לפסול  אי,  ה  דעתו,  שיקול  משנה  לפי  קבלן 

קבלן להחליף  דרוש מהט, או לן יבקש להעסיקו בפרויקאשר הקבל

מו קבלן   כבר  אשר  בפרויקטמשנה  ידו  על  הכ עסק  לפ,  שיקולל    י 

המועד ומ  של לט  ח תו  הפרויקט  חיבמנהל  שיהיה  לנלי  מק  יב 

 תו.החלט

הפרויק  .ג רשאימנהל  יהיה  עבודה,    ט  העברת  לאשר  או    מטלהשלא 

לביצוע שהוא  סוג  מכל  משנה    אחריות  קבלן  ידי  את  על  ולדרוש 

י על  הקבל ביצוען  הזוכהדי  מבלי    ן  וזאת  לנמק  עצמו,  שיידרש 

 טתו.החל

מתחייב   .ד ללהישהקבלן  הומע  שכאמוה  ראכל  פרויקט  ה  מנהל  ל ר 

נושא  ומצהיר הביא  ב  כי  בזה  הצחשבון  ולא  הגשת  אל  עתו  יבוא 

 יין זה, בענ  ביעההחכ"ל בכל טענה, דרישה או ת

ה  שנה כדי לגרוע בכל צור ודות על ידי קבלן מלא יהיה בביצוע העב .ה

 הקבלן.  מאחריות שהיא 
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ת כאמור,  דו עבו  משנה, לצורך ביצוע  ם קבלןלהתקשר ע  בחר הזוכה .ו

הזוימ כתנכציא  אותו    איה  את  בקלאישור  משנה  ים  המסמכלן 

 י המשנה:חד מבין קבלנ יחס לכל אלן, בהתירטים לה המפו

אגד ורשום כדין  לפיהם קבלן המשנה הוא תאגיד שהתרים  אישו .1

ותביש עומדים  לא  ואשר  נראל  הלילויים  חדלות  גדו  כי 

 סים. ס נכפאת הליכים או כינולרבות פירוק, הקפירעון, 

ש .2 רל  העתק  ת יתעודת  על  קפשום  המעידה  של  ירה,  קבלן  שומו 

בכלהמש על    נה,  הנדרש  בצירמרשם  דין  כל  אישור  פי  וף 

דינו   קמעורך  כדין בלן  של  רישומו  את  המאשר  של   המשנה 

 קבלן המשנה. 

הנדרשה  כל .3 והמידע  לפי  מסמכים  זה ים  שיידרש    מסמך  כפי  או 

הפרוי  על מנהל  בקידי  דעתו,  ולהנחת  עקט  הנשר  יסיון  ם 

י  על פ   שנה לעבודות מה תאים של קבלן  המ ו  ווגיועי וסצמקה

 לבצע.   הוא מיועדה, אותן מכרז ז מסמכי

קב .4 מטעם  בכתב  ההצהרה  ברור   משנהלן  כי    לפיה  לו 

  יה עם המשתתף ולא יהיה על פי מכרז זה, תה  ההתקשרות, 

טענה או  ולא תהיה לו כל  בינו לבין החכ"ל    זי ישירקשר חו

כלפי המשנ לקב אחריות  "ל;  החכ  תביעה  יחד  ב   יה תה   הן 

כלפ והקבל  יולחוד  הזוהחכ"ל  וזאן  מבלי  כה,  עלת    להטיל 

עניין  זה לנה.  המש  אחריות או חבות כלפי קבלן  החכ"ל כל

 "ל. החכ -לטובת צד ג׳   יהיה החוזה חוזה

הקבלן  .5 על  כי  ל  מודגש  איהיה  והמסמכים  המציא  המידע  ת 

ן  לקבלאישור נאי  וכת  כל קבלן משנה קודם  כאמור לעיל לגבי 

 . ההמשנ

חולו  יף זה י טות בסע ישות המפורכי הדר  ק ן הסר ספולמע   גשמוד .6

מבלי    ספק,הסר  החלפת קבלני המשנה, וזאת למען    לגביגם  

לחיי כדי  באמור  מנהלשיהיה  או  החכ"ל  את  הפרויקט    ב 

 שנה. בלני המת מי מקלהסכים להחלפ

בלן  י הקקבלן משנה או בעובד ר באלה האם מדובככל שתעורר ש .7

המר לדרושפק שאי  מדו  יןסימוכ  ח  שאכן  בעובדי    רבלכך 

באהקב רלן  הקבמצעות  ובציר ו"ח  תלושי  לן  לפחות  וף  שכר 

או  /ו לפי בקשת מנהל הפרויקט    ,   נים  אחרותלושי שכר    4  -ב

איבקהימציא  המפקח   נתון,  מסמך,  כל  או  לן  תעודה  שור 

הוכחש לצורך  היידרשו  קבלני  עמידת  בתנאים  ת  משנה 

      .כאמור

 
צורך  ודה שיידרשו לתעו  שור א ן, איכל מסמך, נתו  א הזוכה לקבלןציקט ימיהל הפרו מנלפי בקשת  

   מורם כאקבלני המשנה בתנאיהוכחת עמידת  
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   א ח ר י ו ת .14

 
בהתאםרה  החבנתנה   הסכמתה  בסעיפים     את  לעיל         הסכמה ה אין    לעיל  13  -ו   12לאמור 

ליותיייבו והתח לן מאחריותו  את הקבפוטרת    האמורה   באחריות     ישאן  והקבל   ה,החוז  פיו 
ם,  כוחם, מורשיהם, שלוחיהם, עובדיהבאי  פרויקט,  מבצעי החדל של  מעשה או מ  אה לכללמ
 .המשנה שלהם ועובדיהם  בלניק

 

 יותיוהקבלן והתחייבו רותהצה .15
 

 דית כי:זאת בהתחייבות יסותחייב בצהיר ומ הקבלן מ       

חוקקב  ינוה    (א) לפי  רשום  קריש  לן  לום  הנודעב בלנים  בנ דות  תשכ"ט  איסה    1969ות 
י  שבונות כחוק ולפוטיבן, המנהל ספרי חקף העבודות  ם היהתואפן  באווהתקנות מכוחו  

ל אישור המאפשר לנכות מכ שור תקף לאמור וכן  רשויות המס, וכי יש בידו איישת  דר
במ  -לוהמגיע    תשלום ניכוי  ממציאחוז  והוא  מ  אקור,  עותק  למזמין  א בזה    ישורכל 

 מור. כא

 

בחת   לפני  ייןע    (ב) החוזה  מסמה  כלימת  ובכל  ההתקנספחים,  הקכי  וע  יצלב שורים  שרות 
ני אך לא    , ולרבות מסמכים אשר הוזכרועצמוסח ב העבודה לרבות מסמכים אשר לא 

 רות לגביהם.ין לו טענות או העו וכי א הירים לחן אותם היטב, כי הם נ צורפו, כי ב
 

הקשורים   ם יועצים וגורמים  מים עכת, ההסו שיות, הדרוכני , התדק את כל המסמכיםב    (ג)
כל   ם אתיתא  ל שביקש מהמזמין ולא קיבל, וכימהנ"  ין מהוא   ת רצונולשביעו  וייקטבפר

הגורמים   כל  עם  לרבוהעבודות  בדבר,  בזקהנוגעים  המפקח,  רק  לא  אך  חברת ת   ,
 נוגעים לעניין. ופים והרשויות ההעיריה וכל שאר הגהחשמל, 

 
ה עידו י    (ד) כל  לו  כחום  הנדרשו   האדם  חמרים,  העבו  םיהאמצעים  תאם ה בדות  לבצוע 

, והינו מסוגל  ידו  הישגם ברשותו או בשרות אספקתם והם נמצאיהחוזה ואפוראות  לה
 תאם להוראות החוזה.לבצע את העבודות בה מכל הבחינות 

 
פקת  ה מסיכול היה לקבל תמונההסברים מתוכם    ות רצונו המלאה את כלשביעבל לק    (ה)

פרטי ש,  היקפןובודות  עה   על  בחשבון  שקבל  הההביא  מפרטים מהווים  אינם  סברים 
ה נאמנה של העבודות ואת ונן תמו מספיקים על מנת לתת לקבלולם הם הי מלאים, א

את כל הפרטים אותם, וא כללו כל הפרטים שההסברים ל  ות להביא בחשבון אתהאפשר
 ת.מפרט מלא של העבודו ים שיחדיו יהוו האחר

 

רשים לו נון הנדמכי התכבלת כל מסקבתימת חוזה זה  ח  לאחר  ךטפל סמול  ל הקבלןע    (ו)
 לאספקתם.   עבודות והמועדיםלבצוע ה 

 
ל שאר המסמכים, ן מכל מין וסוג ולכראי לתאום אספקת כל מסמכי התכנון אחהקבל     (ז)

 דות. רושים לביצוע העבוונים הדות והנתהתוכני
 

כניכ    (ח) לי  הסתו  הי  עיצו לב  עבודה אתר  רש  נה העבודות  בלב וכבר  בכד  ת  בה  אין    ידוכי 
לו, ובמפו  להעניק  כבמ  או/רש  זכות  לרבשתמע,  במקרקעין,  עכבון לשהי  זכות  לא    ות 

המקרק רקעי במק על  שיוקם  מה  בכל  או  שלן  מתחייב  והוא  ו/או  עין  חזקה  לתפוס  א 
 על המקרקעין. ן או בכל מה שיוקםבמקרקעי ת אחרת זכו

 
לב    (ט) מתחייב  אהקבלן  העצע  בת  כלאלהור  אםהתבודות  ח   יןד  ות  כל  העזר  קולרבות  י 

 ריגהאו חידיעת הדין,  הקבלן על סמך טענת אי    ביעות שלושרנה ת . לא תאבראש העין
 מהדין. 
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בזה   (י) מצהיר  כי    הקבלן  לו  ידוע  ישובמהכי  עבודותיו  ביצוע  במק לך  הפרולבו  יקט ום 
אחרים   תקבלנים  עבודות  ישתלבושיבצעו  ובנוסף  שנים  קבל   שתית  עו  ציב אחרים 

בתחוםירחפ ות  דעבו ובניה  המיו  ה  י עדים  המגרשים  ד לבנית  ומטעחידות  של יור  מם 
ק להם את כל בלנים האחרים, כאמור, ויספקות הפעול ים שלישיים.  הקבלן  יתאם  צדד

ל ר לו כל הארכה שמסכים כי לא תאוש לן והוא דוע לקבהנדרש להם לצורך כך. יהמידע 
ים אחרים נ לעם פעולות קב  שרבק שר  ונים מא מ ז  גה מלוחחרי   ו כל תקופת הביצוע ו/א

ו/או    טענהכל    עקב כך והוא מוותר מראש עלעיל ו/או  עיף זה לאמור בסספים, כאו נוו/
 תביעה לעניין זה.   

 
על א (יא) ספק,  בלמען הסר  בכל מקום  א  החוז ף האמור  לקבזה,  מוותר מראשין  והוא   לן 

זכו על  העבודוובמפורש  על  עיכבון  ו/ת  ה ת  המקראו/חומרים  או  בעי קו  סכום גין  כל  ן 
 ברה. מן החלו לטענתו   עישיג

 

 סיבה שהיא.  מכל תמשךוזה זה אין ניהול מכי ידוע לו כי בח בלן מצהיר בזה קה (יב)
 

 וע וביצועלביצ  הכנה  –' בפרק 
 

 דמותלביצוע ובדיקות מוק נההכ .16

 

לפ    (א) בדק,  כי  מצהיר  הצעתו,  הקבלן  הגשת  וסני  הפרויקט  מקום    טיבם  תיו,ביבואת 
המבניםייגרפ פווטהם  איהנתו שק)עליהם    ים מיהקי   ם,  כמויותיהם  יימים(ככל   את 

לביבוט הדרושים  והחומרים  העבודות  של  למקום הפר  יצועם  הגישה  דרכי  את  ויקט, 
כי  ביבה, בהתחשב בכך  בלות הסעפ"י מגההתארגנות הרצויה    יבתהפרויקט, וכן את סב

בפרויי מבוצעמדובר  אשר  בהקמה  בקט  עב ות  שוו  שיבצע דובולע  לבמקבי  תנוודות  ת 
ה  . הקבלן מצהיר  כקכן  השיבלן  ל  אתג  י  הידיעות  והאפכל  הסיכויים  שרויות גבי 

העל  הקבלהש  ולותהאחרות  מצהיר  כן  הצעתו.  על  הזדפיע  לו  ניתנה  כי  לבצע לן  מנות 
 ר. בדיקות כאמו

 

י   ת כו מד ו המוקקותיבדי וכי שוכנע על יסוד  ו כל תנאי החוזהמצהיר כי נהירים להקבלן      (ב)
ל הוגנת לכ  וה תמורהות, מהו ב הכמוישבכת  בות המחיריםר לוצעה על ידו,  שה מורה  תה

ה  לפי  אם  ףבכפוחוזה  התחייבויותיו  לו,  שתגענה  התמורה  בגין    לתוספות  לו,  תגענה 
והוראותשי תוספות  יהי   חדשות.  נויים.  מוותאם  והוא  כאלה.  שו  טענות  כל  על  אי  ר  ל 

 . הםשכלאו מום פגם עה, התאמה, אי ידי
 

ם שיגרמו  נזקיאחריות לן ישא בת. הקבלשתית קיימו רכות תע מב לבדוק  מתחיין  קבל ה    (ג)
 ביצוע העבודה. עם  בקשרלמערכות התשתית כאמור 

 
 ולוח זמנים  תקופת ביצוע .17
 

ביצוע  בקה    (א) ישלים את  בהעלן  שייקבעהביצוע  תקופות  בודות  פניי כפי  בכל  ופות  ה. תקו 
יימנו   הב  ועהקב  אריךמהתהחל  הביצוע  עת "צו  לעבדה"בו חלת  ביחס  כל ות  דו,  נשוא 

 . פנייה

 

לו דוע  י    (ב) כי  ביצועלקבלן  לגמר  הזמנים  ת  ח  הינו  והפרתו  יסודנאי  העבודות  זה  בחוזה  י 
 רה יסודית.  תהווה הפ

 

עת בודה הצהתחלת העקבלת צו  ימים מיום    14וך  ישור, ת לן ימציא למפקח לשם אבקה    (ג)
מפורט זמנים  ביצות  לרב   לוח  בכוונטווהשי  םוהסדרי  ועדרכי  לפיהם  את   ותת  לבצע 

בבודותהע הכל  לה ,  הב התאם  סוראות  מבחינת  המפקח  של  הפעולות   יצוע   ודרךדר 
וכנית בת לגמר ביצוע )הזמנים  חורג ממסגרת לוח  ו  ינולה לרבות התחלה וסיום ואהפע

 MICROSOFT של    MS PROJECT  2000  י תוכנהעל גב יערך  י   לוח הזמני   (.דיסקטו
 .  ה המפקחי שיורובשיטה כפ  , חי שיורה המפקפ כ , הכלךואיל 4.0  גירסה
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יההמ    (ד) רשאפקח  בלויה  תיקונים/שינויים  להכניס  הזי  לאישורו    האמור  מנים ח  קודם 
מ לגסגרת  בתוך  הזמנים  ביצועלוח  לאמור   . מר  להלןבסעיף    בכפוף  הזמנים ד'  לוח   ,

יהיהמאו בלבד  הוא  המחיישר  הזמנים  לוח  )ה  הה  "לוח   –  להלןב.  ( אושר"מ זמנים 
  בלוח הזמנים ה כמפורט  י חוזה זויקט לפצוע הפרב בביכי הקבלן חיי  מובהר מפורשות

 . בודה המפורטים בוהעלבי  ולפי שהמאושר 
 

לעילמרות      (ה) יהיההאמור  הקח  מפה  ל,  מאת  לדרוש  שי רשאי  בקבלן  הזמנים  נויים  לוח 
ת להשלמ  ה להביאטרהכל במ צעם, ב לבוהקבלן מתחייבודות במהלך ביצוע הע המאושר

 ר. הקצר ביות  דהפרוייקט במוע
 

לוח הזמנים  את    קבוע עיל, רשאי המפקח ל נים במועד הקבוע ל הקבלן לוח זמ  יאמצ לא ה    (ו)
ה ללוח  מקרה כזייחשב בו  הקבלן לכל דבר ועניןעדי והוא יחייב את  לשיקול דעתו הבל 

ו. לקבלן לא תושרהשמנים המא  כל טענה  ל  ותאו הסתייג ו/ ישה  או דר/הא  וח  ל בקשר 
נה בעתיד  או שתהיי /קיימות ושלחברה  דוע לו  כי י  ן מצהיר בזהל בים, כאמור. הקמנהז
(, שניתנו  "בעלי הזכויות"  -  ןלישיים בפרויקט )להלצדדים שפי   ת כלתחייבויות חוזיוה

  ד'נספח  כני  טהס על המפרט  תבסובההמאושר    הזמניםעל לוח  בהתבסס  תינתנה  או ש
מצה  כמו  זה.  חוזהל לוחכהקבלן    ירכן  להוכאמור,  זמנים  ה  י  הנספח  זה   חוזהמפרט 

הזכויות.   בהתחייבויותיה כלפי בעלה לעמוד  שר לחבר יאפ לבצע את ן מתהקבלי  חייב 
 . לי הזכויות  נגד החברהשימנע כל עילה מבע הפרויקט באופן

 
ש ובין  מפורקח בבין שאישר אותו המפזה ע"י הקבלן,    צאת החומר המפורט בסעיףהמ    (ז)

 . לת עליויא המוטכל שהלן מאחריות בקנה פוטרת את האיותו, א אישר  אשל
 

ך את  כנדרש לעיל יהא כדי להסמים  זמנילוח  באי המצאת  רוע מן האמור לעיל,  לי לגמב    (ח)
ת לעכב  לנכהחברה   ו/או  כשלום/תשלומים  כל  שעות  לקבלןספים  להגיע  עד   שויים 

כאמורלמילוי התחי  לשיבויות הקבלן  ה  יקול,  של  עבל דעתה  בכך ולה  חברה די  יהא  א  
     ו/או עפ"י כל דין.        י חוזה זהשותה עפ"מדות לרפות העוהתרו לגרוע מאיזה יכד

 
ו ה    (ט) נזק  לכל  אחראי  יהא  דרי/קבלן  ו/או  תביעה  ו/או  החברה  נגד  שתוגש  נגד  שה  או 

ח לו כלשהו ב חור  מאי  שיגרמו להם כתוצאה  ם בגין נזקיםשיישלי  על ידי גורמיםהעיריה  
מביצוע    שרהמאו  ם הזמני ו/או עה ו/או  ו/אוהמערכ  בודות  ל  ות  והכנה  או  / מערכות 
ו/לא  ק, שלספ   קבלני המשנההקבלן/ותים שעל  לשיר זה  פי הוראות חוזה  פי  על  על  או 

 זה זה ועל פי כלשל הקבלן על פי חוויותיו  התחייב   , וזאת מבלי לגרוע מכל ןהוראותיה 
לן, באם באמור במקום הקכ  י נזקמשלם כדת  החברם שהסכו  י כלדין. מוסכם בזאת כ

 האותי להגיע לקבלן בתוספת הוצ  סכום העשוי  לנכותו מכל   תשאיא ריהה  הי תשלם,  ת
 ל דרך אחרת.  ת לגבותו מהקבלן בכבקשר לכך וכן תהיה החברה רשאי

 
 ר  המנהל ושילוט, משרד עבו ןסימו ,ם וחשמלמי  .18
 
 ת דות לרבות הקמ בווע העצלבישים  רוהדחשמל  ם וההמי  על חשבונו את   יספק  הקבלן (א)

הקווי ופרמערכת  הרשם  הנחיסת  לשםתות  כל כ  וצים  את  חשבונו  על  ויעשה  ך, 
הדהסידורי ל רושים  האספקה  ממקור  להעברתם  כגו מקם  בהם,  השימוש  : ור  ן 

צינ  הנחת  כבהתחברות,  גוורות  צינורותלים,  תאורה,  רזרבייםפי  מכלים  עם   ,  וכד'. 
הע יפבודוהשלמת  הקבלת  האן  רק  כל  הפר וצ וי"ל  נ ת  ממקום  זאת  יויאם  וכל  על  קט 

 בד.  בונו בלחש

 : לקמןחוזה הקבלן מוזהר בזאת כדע במסמכי הבנוסף לקבו (ב)

העין    יו באמצעות עיריית ראשת מד מים, יוטלו על השתמש הקבלן במים שלא באמצעו (ג)
חכ"ל רה הל מקת תלונה במשטרה, בכוזאת בנוסף להגשפילו קנסות כבדים  נסות ואק

בתת  לא העירייה  דעה  קולשערב   של  זה. משמנ לת  הושא  שעות  קיזוז    –יוטלו  קנסות 
 לעת. גיע לקבלן  כפי שיהיו מעת  חשבון  הממ

הקנ (ד) קיזוז  לעניין  ספק  הסר  הקבלן:  למען  מחשבון  ייעשסות  בנדון  ודברים  בין  דין  ו 
 . לא התערבות חכ"לין העירייה בלבד ל קבלן ובה

יהיה אחראי  (ה) ומון  לסי  הקבלן  ובימקום    ויק שלד מההנכון  של נלצוע העבודות   כונותם 
היק והמרח  הגבהים מערכות  של  וכל ם   והכביש  בפרויקט  תשתית  אחר  ע מרג   אלמנט 

הסופית  קב למסירה  ועד  השטח  הסימוןלת  הפרויקט.  קבע   של  נקודות  לפי   יתבצע 
 קח.  המקומיות ו/או המפ  ישות של הרשויותות ובהתאם לכל הדר ת בתכנימסומנו
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לסימו אוכל ההוצ (ו) הפרויק  לתבתחי  ןת  י  טביצוע  על  ובמהלכו  כולל חשבון ההיו  קבלן, 
 לן אין קשר עימם ואינו מקבל לקב   פילו ם אחרים של החברה, אן לקבלנים וספקיסימו

עבודתם. על  למכשי  אחוזים  לדאוג  הקבלן  מדידעל  מעולירי  הפרויקט ה  במקום  ם 
 המפקח.   יועמדו גם לרשותש

 
והן  יקט   למקום הפרו  ץודות קבע הן מח קושל נ   ן ושלמות  מןעל קיו  שמוריב להקבלן חי  (ז)

נמח  מקום הפרויקט.ך  בתו נקודות הנהרסו או  ן או מקצתן,  כול   קבע, קו או טושטשו 
והקבלן  במידה    ם בפעם.על חשבונו הוא מדי פע  ידי הקבלן-האלה על  יחודשו הנקודות

ואף ל  לא חידש את    ידי -כן על  תשונדרש לעחר שם לאימי  3א עשה כך תוך  הנקודות, 
   .ל הקבלןונו ש החברה על חשב קח, תחדש אותןהמפ

 
א חייב לתקן על חשבונו את ת ו/או אי דיוקים בסימון ויהחראי לשגיאו הקבלן יהא א  (ח)

מ הפרולקי  ח נבנו  אשר  השגיקט  או  הדיוקים  אי  במתוך  כיאות  אם, דידות  גם  אמור, 
ת במיד אפשרות  ואין  הפה  חלק  ייהרס  הברויקיקון,  מדו ט  ומחד  וייבנה   יקלתי  כל ש, 

 קח.  ת המפחיות והוראונה פי -זאת על
 
האלי  במ (ט) מן  בסעיף  לגרוע  ש  , דלהלן  60מור  פרק/שלב  כל  העבודות  בסיום  פי     -ל  על 

המפקח בי  דרישת  בגמר  מקרה  מודובכל  יגיש  העבודות,  הקבלןצוע  עדות  תוכניו  ד  ת 
הצועבילאחר   תהינ.  שכבותתוכניות  מפרט  פי  על  ע שיק  ה  הבע  ידי  ותוגחבל  נה שרה 

במילאיש המפקח.  תהינשתוגש והתוכניות    הדור  לאנה  המפר  ה  פי  הקב על  יחויב  לן  ט 
למפב התוכניות  העברת  פי  עלות  על  המתאים  השכבות  מרט  השיכון  תעריף  שרד 

 משרד.  לשעות עבודה  -מדידה  לעבודות
דעתו, התשלום   ל וקשי   יפ שתידרש על    פתנוסהקבלן כל מדידה  המפקח רשאי לדרוש מ  ז(  )

 ות.כתב הכמויב יפיםסעב לות ככלו  הן תחשבנהו דרבנפ  ולםלא יש ידותהמד  בגין
  

יום מיום קבלת צו    15חשבונו, בתוך  -על    יםשלט  2  ר  קבלן מתחייב בזאת להציב באתהח(   )
לשינוי הצורה,   –התחלת העבודה. דוגמת השלט כפופה להוראותיה של החברה לקבלן  

 בי השלט, לרבות באשר לכל סמל/ים ציור וכיוב'. הכיתוב והתצוגה על ג
מ', הוא ייוצר מלוחות עץ    X3.00 מ'     2.00של    בכפוף להוראות המנהל יהא השלט בגודל      

; הכיתוב    4בקוטר "  מ"מ; רגלי השלט ייוצרו מצנורות מגולוונים  1ציפוי פח בעובי  עם  
 ות ולשינויים מאת המנהל. שבשלט כפוף להורא 

קום הפרויקט כמתחייב על פי  באופן שוטף את כל השילוט למעל חשבונו  ן יתחזק  הקבל       
   דין.

 
 בנה עבור המנהל מט(   )

חשבונו  1)      על  באתר  ולהציב  לספק  הקבלן  על  העבודות    –(  המנהל  נה  מב  –בגדר  עבור 
ל  מטר רבועים לכ  12ובגודל של  חדרים  בן שני  מנהל"(  "המבנה עבור ה  –זה זה  )בחו

 כדלקמן:  יוד וריהוטכו צ בתו אשר יכלול הפחות, 
   מנעולים ומפתחות.   ת משרדיים עם מגירות מצויידות בשולחנו 2         

 כסאות.   8         
 מתלה לתוכניות.   1         
 במנעולים ומפתחות. דים נות פלדה מצוייארו  2         

 פעיל. מחובר לרשת ו  – ל או אלחוטיקו טלפון רגי   1         
 . מכשיר פקס 1,  פוןי טלכשירמ  2         
בין    –ג אויר פעיל  מערכות תאורה ומיזו  יה מחובר לרשת החשמל ויותקנו בוהמבנה יה          

 אם לכל חדר ובין אם מזגן מפוצל לשני החדרים. 
יוצב במק             וזיוודו  המבנה  ע"י המנהל והקמתו  ימים מיום    7תוך  יושלמו בום שיקבע 

 התחלת עבודה. קבלת הצו ל
אחראי            יהא  היומיומי,ל  –חשבונו  על    –  הקבלן  לנקיונו  המבנה,  לאספקה    שמירת 

 ון אליו וכן לפעולה התקינה של מיזוג האויר.     מל, מים, וטלפסדירה של חש
הקב2)     ויסלק  (   יפרק  תעודתלן  קבלת  עם  מיד  האתר  מן  המבנה  ובהתאם    את  הגמר 

 להוראות המנהל. 
 

 ת שלא ימדדו עבודו  (י)
עדן, רואים אותן  לא ישולם ב דו ומדעבודות המפורטות למטה לא יה

 ותן מפורטות:מכרז / חוזה מבלי הי ככלולות בשכר ה
ביצוע העבודות שיו .1.1 כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך  זמנו הנן  מובהר בזאת 

 קבלן וייכללו:     ע"ח ה
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ות  א המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבכל הוצאות  שיוצי .א
למ ויותשלומים  שירותים  נותני  מעצ תכננים,  שסוג  ים  כל 

 וא. שה

ל .ב והחומרים,  ציוד  עבודה,  זה  כל  ובכלל  הפחת  מוצרים רבות 
לביצוע  מכאניי הדרושים  עזר,  וחמרי  לוואי  עבודות  ם, 

 חיו.  ההתקשרות ונספ  העבודות ע"פ הסכם

קב .ג כולל  הגורמים,  כל  עם  הגז,  תיאום  חברת  אחרים,  לנים 
ב חשמל,  הטלוויזיהחברת  כאמור    זק,  וכיוצ"ב,  בכבלים 

 פחיו.תקשרות ונסם ההסכבה

הפרע .ד למניעת  זהירות  האמצעי  לפעילות  ותקלות  קיימת  ות 
 רבות סילוק מי גשם ושאיבת מים.בפארק ל

כלי  .ה מכני,  בציוד  ושימוש  פיגומי  אספקה  טפסנות,  עבודה,  ם, 
ציוד   וכל  זמניות,  הרכבתם, דרכים  הוצאות  לרבות  אחר 

בא פיאחזקתם  העבודה,  ביצוע  תר  בסיום  וסילוקם  רוקם 
 ת . בודוהע

ע שיזכה, המוצרים  כל החומרים שיסופקו על ידי המצי הובלת   .ו
אחו/ ציוד  כל  מאתר או  סביר  למרחק  או  העבודה  לאתר  ר 

ה זה  ובכלל  החזרתם  ופריקתם  העבודה,  הסעת  עמסתם  וכן 
    עובדים לאתר העבודה וממנו.

וציוד ושמירתם וכן .ז י עבודות  שמירה על חלק   אחסנת חומרים 
 למסירתם. עליהם עד   הגנהו שיסתיימו, אחזקתם

, ע"י מודד מוסמ .ח ל  וקו וחידושו שך, וסימון לרבות פירמדידה 
 הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.

הנדרשות לביצוע כל עבודה    מין וסוג שהוא,כל ההוצאות מכל   .ט
התוכנ בשל  לפי  הנגרמות  ההוצאות  כל  לרבות  ביצוע  יות, 

עים  מנטים משופואל  ותבאלמנטים עם זוויות לא ישרהעבודה  
הוצאו כל  ולרבות  מעוגלים  החיאו  הטיח,  הריצוף,  או  ת  פוי, 

ישרות  הציפו  לא  זוויות  עם  אלמנטים  של  שהוא  סוג  מכל  י 
 .   עים או מעוגליםואלמנטים משופ

העתקי .י להכנת  הנדרשות  ההוצאות  מסמכים    כל  או  תוכניות 
 ספחיו. ם ההתקשרות ונאחרים על פי הסכ

זמניות .יא דרכים  וחידושן במשך עוקפות, אחאו  /ו  הכשרת  זקתן 
הבי תקופת  גמכל  לאחר  וביטולן  העבודצוע  ביצוע  וזה  ר  ות. 

 הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני.

על .יב הנדרשות  ההוצאות  ו  כל  התוכניות  הסכם פי  מסמכי  שאר 
  ( ונספחיו  לצורך ההתקשרות  צורפו(  לא  או  צורפו  אם  בין 

בעבודות, הה ברגים  תקנה  של  מהן,  חלק  בכל  ים,  עוגנ,  או 
ל  עזר וכיוצ"ב, הטיפו   , חיבורים, ריתוכים, צבע, חומריטריזים

חומרי פתחים,  השארת  גומחות,  שרוולים(,  בלי  או  )עם  ם 
למע  שקעים  או  כבחריצים,  צינורות,  או  בר  תעלות  לים, 

 מעקות וכו'.   לקביעת דלתות, חלונות

 פים ממנו.  וק פסולת ועוד ניקוי אתר העבודה וסיל .יג

 כאלה. יהיוש  דמי בדיקות ככל .יד



 

 _____ _חתימת הקבלן_________________________

57 

ב  דמי .טו לקרנות  מיסים  למיניהם,  והטבות  ביטוח  יטוח 
קניה,  סוציאלי מס  סוג  ות,  מכל  והיטלים  אגרות  בלו,  מכס, 

 שהוא. 

כ  .טז שילוט  להצבת  הסכהוצאות  פי  על  ההתקשרות  נדרש  ם 
 ם השוטף. ולהכנת לוח זמנים ועדכונ

 ונספחיו. סכם ההתקשרות  אספקת מים וחשמל כמפורט בה .יז

 ש לעיריית ראש העין.    החזקה במגרירת מסהוצאות הכרוכות ב .יח

 אחר  ים או כל מתקןבגין הקמת מבנים ארעהוצאות  .יט

הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות הפעלה, ספרי מתקן,   .כ
 דרכות וכיו"ב.  ה

שיזכה  .כא המציע  של  והנזקים  ההוצאות  מילוי    כל  עם  בקשר 
 שרות ונספחיו. ות בהסכם ההתקהתחייבויותיו המפורט 

ההוצאות   .כב מין  נזקיוהכל  מכל  למציע  ם  שייגרמו  שהוא  וסוג 
 .ם בתקופת הבדקבקשר עם בדק ותיקונישיזכה 

עבודות גישושים ככל שיידרשו וממצאי הגישושים למתכנן ו/או   .כג 
 אגיד העירוני "עין אפק" ו/או לחכ"ל.עירייה ו/או לתל

בעבודות .כד ומדובר  )וככל  הקבלן,  ב   רווחי  שלא  ביטוי  נוספות  לידי  או 
פרק ט' ב  הקבועריגות יהיו ע"פ המנגנון  ו עבודות חו/א  ותבכתבי הכמוי 

ת  – והפחתותשינויים,  שבמחירון    וספות  היחידה  "מחירי  לב  בשים 
כ תוספת  כל  ללא  סופיים  קבלניוהנם  רווח  כל   גון  וללא  וכ"ו  משנה 

 (.תוספת שהיא"

פחיו )  ההתקשרות ונס ל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכםכ .כה
ה התקורה של המציע שיזכה  (  ובכלל זורפוצ  בין אם צורפו או לא

וצאות האמורות כולן  ויות, בין שהההוצאות המימון והערבלרבות 
 יד.  ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעת

  8% -דות השווה לברה לרבות פיקוח, תכנון וניהול העבוהוצאות הח .כו
 . ברה מכל חשבון שיוגשאשר ישולמו לחאחוזים מהסך הכולל  

ודות הר"מ שיוזמנו  הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העב כי התמורה בזאתר מובה
 :  וייכללונן ע"ח הקבלן ה

 תיאום עם כל הגורמים.  .1.1.1
ונק  .1.1.2 שטחים  גידור  האתר,  השילוט  אמצעי  כל  המשתמעים  יטת  בטיחות 

 תר. מביצוע העבודות  בא
 קיימת בשטח.לות לפעילות האמצעי זהירות למניעת הפרעות ותק  .1.1.3
 ד וחומרים.ציו וןמבני עזר לאחס  .1.1.4
 ימון.מדידות, סימון, פירוק וחידוש ס .1.1.5
 ביצוע העבודות.  מל לאתר לצורךאספקת מים וחש .1.1.6
עבודה  קבלן. עם גמר הסילוק עודפי חומרים ופסולת הנוצרים מעבודת ה .1.1.7

עו כל  העבודה  מאתר  הקבלן  אגרת  יסלק  כולל  והפסולת  החומרים  דפי 
 לת:כפסו ו ודתו. לצורך סעיף זה יוגדרה הכרוכים בעבמטמנ

 כמילוי.  ר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזרכל חומ ▪
 ל לשימוש.ובא לאתר ונפס כל חומר שה ▪
 כל חומר המתקבל מפירוקים, הריסות וכו'.  ▪
אחר המצוי באתר העבודה, בין אם    צמחיה וחומר זרכל לכלוך,   ▪

 עבודת הקבלן ובין אם לא. עקב
 לסלקו אל מחוץ לאתר.  ר שהמפקח יורהכל חומר ז ▪
ופסולת  חומרי  עודפ ▪ חשבים  ועל  הקבלן  ע"י  יסולקו  ונו  כאמור 

הע לאתר  מחוץ  הסאל  מקום  המובילות  בודה,  והדרכים  ילוק 
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וב במקום  להשתמש  הרשות  וכן  וממנו  כלאליו  הנ"ל,    דרכים 
 ועל חשבונו. אלה יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו 

 ל תחזוקתה. הכנת דרך גישה לאתר כול ▪
 

ה כי לא ישולם עבורה  מכרז / חוזכי הסמל עבודה אשר לגביה נאמר במכ .1.1.8
 בנפרד 

עבודהבעבו .1.1.9 או  פעולה  כל  להמשך  ר  בזמן    שתידרש  המתחם  תפקוד 
 העבודות,  
אפש .1.1.10 העסק,  לבתי  גישה  אפשרות  ופימתן  להספקה  או  רות  סחורות  נו 

פינ העסק,  מבתי  אאמצעים  לפנות  יידרש  הקבלן  אם  )גם  אשפה  ת  וי 
 למתחם העבודות.הפחים מחוץ 

 .  ידורהג כל עבודות  .1.1.11
גלים,  מס' פעמים  שלטים, דידרש להעביר ולהזיז ולמקם מחדש  הקבלן י .1.1.12

ו )לרבות  גדרות  נוסף  לקבלן תשלום  יינתן  לא  זאת  בעבור  עוד אמצעים 
 ה, התקנה, הצבה, פירוק זהיר וכו'(ס, חידוש, החלפ ביסו

והנדרש  ה .1.1.13 המיוחד,    במפרט  40בפרק  קמת מתחם לדוגמא ע"פ המפורט 
 .  4קטן ף סעי  40.2תת פרק 

חפ במידה   .1.1.14  / גישושים  לבצע  הקבלן  צינורותויידרש  לגילוי  ו/או    ירות 
ת לצורך  -תכבלים  מיוחדים  במכשירים  שימוש  לעשות  או  קרקעיים 
י חפיר גילויים,  הקבלן  ועבצע  הקבלן  באחריות  יהיו  אלו  גישוש  ל  ות 

לשל הקבלן  אחראי  מקרה  בכל  החשבונו.  המתקנים  ומניעת  מות  נ"ל 
אם   מהם.  כדתונזקים  יך  העבודה  נזק  י  כל  כלשהם,  שירותים  יפגעו 

 כפיפות לסעיפי הסכם זה. הקבלן הכול ב יגרם יתוקן על חשבון שי
נן ו/או  הגישושים למתכ  עבודות גישושים ככל שיידרשו וממצאי   .1.1.15

 ני "עין אפק" ו/או לחכ"ל.  לעירייה ו/או  לתאגיד העירו 
 וק. וסילי העתקה של עצים  כולל פינו  או עקירה ו/אוכריתה ו/ .1.1.16
ינתנו  הנחיות של הממתג שי  יתות מבנה משרדי הקבלן יהיה לפיגמר חז .1.1.17

 מועד הנדרש, ויכללו הגדרות לגוונים, כיתובים גרפיקה וכדומה לקבלן ב
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 חה, נזיקין וביטוחהשג –' גפרק 
 

   הקבלןם השגחה מטע.   19
 

המוס    כוחו  בא  או  השגח הקבלן  לצורך  הפרויקטמך  במקום  מצוי  יהיה  עליו  ישגיו  ה  ח 
היפות  ברצ משמרות  כל  ובמשך  יום  הבעבודה   בכל  תקופת  העבודבכל  של  לצורך  יצוע  ות 

יהא טעון אישורו  לצורך סעיף זה  ביצוען של העבודות. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן  
זמן שהוא  או לבטלו בכל  המפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו  המוקדם של המפקח, ו 

נימוק ל ל-ינויו של באשר המפקח מ. איכךמבלי לתת  פלוני או סירב  ביטל את  כח  אשרו או 
זהאיש למינוי  בחוזה    -  ורו  הקבלן  עליו  שנטל  התחייבות  מכל  במאומה  הדבר  יגרע  זה.  לא 

הקבלן ימסור לחברה  בלן כדין הקבלן.  הוראות מהמפקח, דין כל בא כח של הק  לצורך קבלת
"(. נציג הקבלן"  –נייד )להלן    טלפון וטל' בת,  תוי בא כוחו, כאמור, לרבות כאת זהותו ופרט 

 לן תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו. כים לנציג הקבודעה ו/או מסירת מסמה
 

 עבודההעסקת מהנדס ומנהל     .02
 

 לגרוע ממנו. לחוזה ואינו בא   13יף זה בא להוסיף סעא(  )
 

מנהל   וכן  המהנדס  ימצאו  )ב(   זהעבודה  בכל  הפרויקט  ביצוע  ת  העבודו  וע  ביצ  מןבמקום 
   .יצועו של הפרויקטוישגיחו עליו ברציפות לצורך ב

 
הקבלן  ) אלג(    הפרויקט  ביצוע  ממקום  העבודה  מנהל  ו/או  המהנדס  את  יעביר  מקום    לא 

 ר של הקבלן.  עבודה אח
 

ו המהנדס  מינוי  המוקדם)ד(    אישורו  טעון  יהא  העבודה  והמ  מנהל  המפקח  יהא  של  פקח 
את   לתת  לסרב  בורו  אשרשאי  לבטלו  לאו  חייב  אינו  המפקח  שהוא.  זמן  את כל  נמק 

הר כי במינוי, כאמור, אין כדי לפטור את הקבלן מאיזה  ן הסר ספק מובלמע  החלטתו.  
 רה על פי חוזה זה. יותיו כלפי החבמהתחייבו 

 
הקבלן, כדין הקבלן,  הל העבודה של הוראות מהמפקח, דין המהנדס ו/או מנ ה(  לצורך קבלת)

 מך אחר שאושר על ידי המפקח. כוח מוס-באונה מ אלא אם
 

ה) ימנה את  של הקבלו(  הקבלן  פי  מהנדס  על  שידווח  לביצוע העבודות  כמהנדס האחראי  ן 
תהליך ההכנה    ו כן יהיה המהנדס של הקבלן אחראי עלין לרשויות. כמהחוק וע"פ כל ד

 רויקט.  לקבלת  תעודת השלמה לפ
 

קבלן  צע לרישוי ו/או להיתר, מתחייב הה זקוק המביצועלבלכל עבודה בגדר הפרויקט ש  )ז(  
 ן כאמור. רשום/בעל רשיולהעסיק רק מי ש

 
 הרחקת עובדים.  12
  

המפ מטעם  דרישה  כל  ימלא  מ הקבלן  שהיא  בין  דעתו  קח,  שיקול  לפי  שלא,  ובין  נומקת 
והסופי של המפקח, בדבר הרחקתו מבלה ידי  מקום הפרויקט  עדי  על  של כל אדם המועסק 
לפי דרישה  אדם שהורחק    .העבודהקט, לרבות את המהנדס ו/או מנהל  מקום הפרוילן בקבה

באמור    ן בעקיפין. איןלא יחזור הקבלן להעסיקו במקום הפרויקט, בין במישרין ובי   -ור  כאמ
 להלן.  40 לעיל כדי לגרוע מהוראת סעיף

 
  ירותשמירה ושאר אמצעי זה .  22

ת הביצוע של העבודות ובמהלך  מלפני התחלהחל , תחייב להתקין, לספק ולקייםהקבלן מ (א)
העבודות  כל   של  הב  –ביצוען  חשבונו  פנסים   –לעדי  על  לרבות  אזהרה,  תמרורי  גידור, 

ר, באתר העבודה ולבטחונו ולנוחותו של הציבו  זהירות לבטחון  מהבהבים ושאר אמצעי
של כל ראה  הוזה וגם/או הדין וגם/או כל    חוזהישות של  ובסביבתו הקרובה, בהתאם לדר

 . המפקח או המנהלדרישות מוסמכת וגם/או  רשות

 
ם בגידור האתר ולהיות אחראי על תקינות הגדר ושלמותה  יב לתקן כל פג קבלן מתחי ה (ב)

תוספות ככל שידרש ע"י  דות באתר וכן להוסיף לה כיסויים או  מהלך בצוע העבובכל עת ב
 . זמיןהמפקח ו/או המ
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ח. ולכן, על הקבלן להתקין על  מתחם פתו  ו הינ  ות בזאת במפורש כי מתחם העבודובהר  מ (ג)
עים אשר ימנעו כניסה ו/או  מעבר של זרים דרך אמצ  -ר יידרש  בכל מקום שהדב  -בונוחש

העבו ביצוע  זה  מקום  ובכלל  שידות,  ככל  ומחסומים  גדרות  שערים,  וככל התקנת  ידרש 
 או נציגיו מפעם לפעם.  ל ו/או המזמיןשיורה לו המפקח ו/או המנה 

 
מתבלקה (ד) בזאת  ן  תאוחייב  כל  למניעת  יכולתו  ככל  התפוצצ לעשות  מפולות,  ות,  נות, 

ור על כל  קלות באתר ובסביבה הקרובה לו, במהלך ביצוען של העבודות, ולשמשריפות ות
 ת הדין באשר לבטיחות ולגהות. הוראו

 
זה  בלי  מ (ה) פי חוזה  על  פי הולגרוע מאחריות הקבלן  על  דיןו/או  כל  הקבלן מתחייב    ראת 

עספל הק,  חשבונו  ומכוניל  לאנשים  הגנה  כיסויי  ז וא:   אמצעי  שאר  וכן  הירות  ות, 
והוראות כל   ו ונוחיותו של הציבור בהתאם לדרישות של חוזה זה, הוראות הדיןלביטחונ

 ות מוסמכת  לרבות המפקח. רש
 

לגרמבל (ו) ומתחי י  מצהיר  הקבלן  לעיל  האמור  מן  כיוע  ה  יב  ע"י  אמצעי  יינקטו  זהירות 
 וע העבודות. תקופת ביצ ך כלמשהקבלן ב

 
 

 א בטיחות בעבודה לל ובפרט בנושבכ וכל רשות מוסמכת קיום דרישות הדין .23

 

ית המוסמכת ת המקומרשוכל דרישות הדין ואחר  ל הקבלן למלא אחר כל דרישות הע    (א)
עי זהירות  לנקיטת אמצרט  לביצוע העבודות בכלל, ובפבקשר    אחרתוכל רשות מוסמכת  

ומחלקת מהנדס   מחלקת הפקוח על הבניהלרבות  רכב  וכלי    רגל  ולכיה   וביטחון להגן על
 הקבלן. וכן על עובדי    העיר

 

הה    (ב) וההתחייבויות  החובות  כל  אחרי  למלא  מתחייב  בפקודת  קבלן            הבטיחות מוטלות 
חדש(ב )נוסח  ובתקנהפקודה"   -  )להלן  1970תש"ל    עבודה  בע"(  הבטיחות           בודה ות 

         כפי   שהותקנו מכוחו  וכל תקנות  "(התקנות"     -)להלן    1988  -שמ"ח  הת  -(  )עבודות בניה
ב העבודות  שהן  ביצוע  בעת  בתוקף  ששיהיו  וכפי  היום  קב תוקף  אחר  כל ולמלא           יעת 

 טיחות.  חקוק, פסיקה או דין בנוגע לנושא הב
 

  ,פקודהת מה יב אינם נושאים באחריות המתחי,  האו בא כוח/ וחברה  דוע לקבלן, כי ה י    (ג)
לקיים צו   ל הקבלן החובה טיחות. כמו כן חלה ענושא הבבכל דין  או מכוח  /קנות ו מהת

מכו של  בטיחות  בדבר  עבודה  מפקחי  ע"י  הניתן  אובטיחות,  ציוד  או  חומרים   נות 
שיפור, צו  או  סכנה,  עפ"   המהווים  כנדרש  העובדים,  של  ורווחה  ארגון  גהות  חוק  י 

פרה וראות החוק, הנה עבירה ומהווה האי מילוי ה .  1954-  ג פיקוח על העובדים, תשי" ה
. למען הסר ספק, מובהר בזה, כי ה ת תנאי החוזה  של חוזה זה לרבו או    חברהלביצוע 

והאיכות, ללא כל קו אך ורק לוחות זמנים, טיב העבודה  (, יבדהן מפקחי)כגו   הבא כוח
ה תנאי החוזבקבע  ייחות בביצוע הפרויקט, כפי ש ות לנושא הבטיהתחייבות ו/או אחרי

 לביצוע.  
 

  רפגיעה בציבו.    24
  

כ בהק מתחייב  הפרוי לן  ביצוע  השימוש  י  לזכות  יפריע  ולא  הציבור  בנוחיות  יפגע  לא  קט 
של   בכביש,  המעבר  אדם  שליכל  לצד  יפריע  לא  ובפרט  מדרכה,  כן  דרך,  כמו  שהוא.  כל  שי 

לד זמנית    אוג להתקנה של מתחייב הקבלן  ו/או דרך  הצורך,    במידת   –נו  חשבו ל  ע  –מדרכה 
הפר במקום  שוטף  ולניקוי  לניקיון  הויקט  אגרדרכי  מכל  מגישה   ואבק,  פסולת  גטים  כל 

הקבלנים ועבודת  מעבודתו  מע  האחרים,  הנובעת  להימנע  שיורה  וכן  בשעות  רעשניות  בודות 
ה שתחוב  המפקח.  סכום  בכל  החברה  את  ישפה  שיקקבלן  כך  עקב  נושאת  בו  היא  כי  בע 
 תוצר לוואי של ביצוע הפרויקט.   כלשהם שהם רדיםמטבאחריות ל
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  ויקטקין למקום הפרנזי   . 52
  

זה,  א(  ) מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה  צו התחלת העממו מבלי לגרוע  ועד למתן  עד  בודה 
קטע   לכל  השלמה  עפ"י  תעודת  להלן,בפרויקט  זה  בחוזה  אחר   האמור  הקבלן  אי  יהא 

ול  הפרויקט  מקום  שמי   מבלי  .עליוגחה  השלשמירת  לרבות  האמור  מכלליות  רה לגרוע 
נים והדברים האחרים שהובאו על ידי הקבלן למקום , הציוד, המתקוהשגחה על חומרים

ידי החברה. בכל שות הקבלן לצורכי ביצוע הפרויקט על  או שהועמדו לר  ביצוע הפרויקט
לפרויקט,   טעמומ  תו של הקבלן ו/או של הבאיםשנגרם ברשלנו  מקרה של נזק או אבדן

די כך שעם שרי ולהביא לישבונו הוא בהקדם האפיהא על הקבלן לתקן את הנזק על ח
 וראות החוזה.  השלמתו יהא הפרויקט במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לה

 
גם תחולנה  )א(  קטן  סעיף  הוראות  תוך    )ב(  הקבלן  ידי  על  שנגרם  נזק  כל  עבודות  על  כדי 

בתית ידו  על  שבוצעו  ובדק  הקוקון  לאחפת  אף  הפרויקט, בדק  השלמת  תעודת  מתן  ר 
 להוראות חוזה זה. אם בהת

 
להלן יהיה    )ד(  ידי סיכון מוסכם כאמור בסעיף קטן-ה נזק לפרויקט שנגרם על)ג( בכל מקר

אם ובמידה והמפקח ידרוש ממנו לעשות  הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי,  על  
 תיקון יחולו על החברה.   כן, והוצאות ה

 
בח)ד "סי(  זה  פירושו  וזה  מוסכם"  פלי  -כון  מדינמלחמה,  פעולת  אויב,  או  שת  אויבת  ה 

 בות )בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו(.  קר
 

פרטים  חישובים סטטיסטיים , בתוכניות או במ כתוצאה מטעות ב )ה( נזק שנגרם לעבודות  
ש  שימומ  או המפקח או אך ורק כתוצאהעות של המנהל  או במישרין על ידי הוראות מוט

א  של החברה העבודות  מן  בחלק  מי מטעמה  תעודת  או  ניתנה  בטרם  עבורו, ף    השלמה 
 דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם 

 
 ף או לרכוש נזיקין לגו   .26

  
אבד ) או  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן  ע  ן,א(  השתתפות  הפצלרבות  של  במקרה  עלת  מית 

די הבאים מטעמו תוך כדי או עקב ו/או על י  ידו   עליגרמו במישרין או בעקיפין  שי  ביטוח, 
ו/או הפרתו    או על  ,שר לכךביצוע הפרויקט או בק ידי אחר אולם עקב רשלנות הקבלן 

טי כל שהוא,  ו לרכושו של אדם כל שהוא או גוף משפלגופו אה זה,   איזה מהוראות חוז
מכלל לגרוע  ומבלי  הקבלרבות  האמור  שלוחיו,  יות  עובדיו,  עצמו,  קבלני  רשיומולן   ,

ע המ החברה,  וכן  ועובדיהם,  שלו  שלוחי שנה  מורשוובדיה,  כל    וי ,  ג'  מן  וצד  שהוא 
החהציבור את  וכן  כאמור  אדם,  כל  לפצות  מתחייב  הקבלן  נז.  כל  בגין  כאמור  ברה  ק 

או מי מטעמה  ישה ראשונה. הקבלן פוטר את החברה ו/מיד עם דר  -שייגרם למי מהם  
 מור. ק כאנזכל אחריות לכל אובדן ו/או מ

 
בסעיף)ב(   לעיל  האמור  מן  לגרוע  ומאחריותו   מבלי  )א(,  כאמ   קטן  הקבלן  מתחייב  של  ור, 

בסעיף קטן )א( או אבדן כאמור  בזאת הקבלן לנקוט בכל אמצעי סביר למניעתם של נזק  
   .לעיל

 
  ידי הקבלן-על שיפוי החברה  .27

 

יב  מתחי  זה זהבחו  רתיל או תקפה של כל הוראה אחלע  26ות סעיף  בלי לגרוע מהוראמ    (א)
בגין    ט לשלמואו תחליתחויב  גין כל סכום שהחברה  בזאת הקבלן לשפות את החברה ב

תביעה   דרישה  כל  צד  או  כל  של  שהוא  סוג  מכל  שהוא  שהיא  עצמו  רבות  לג'  הקבלן 
  ומורשיהשלוחיה  ,חברהעובדי ה   ,בלני המשנה שלו ועובדיהםק ,מורשיו , שלוחיו ,עובדיו

יה גם בגין כל השיפוי, כאמור יה.  26ל פי סעיף  חראי להם עלן א קבשהשעילתה בנזקים  ו
 האחרות שנשאה בהן בקשר לדרישה האמורה. ות המשפטיות וההוצא

 

יד    (ב) על  ביטוח  כאמורעריכת  הקבלן,  הק  28בסעיף    י  את  משחררת  אינה  בלן  דלהלן, 
 הלן.מאחריותו והתחייבויותיו לעיל ול

 
כשלהו    שולם    (ג) תשלום  החברה  )א(מור  כא  -ע"י  כזה   -דלעיל    בפיסקה  תשלום  יחשב 

רה מאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה. וב המגיעה לחבההוצאות המשפטיות כחבצרוף  
 ל תשלום  המגיע ממנה לקבלן. תשלום כאמור מכהחברה תהא רשאית לקזז כל 
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י חוזרת לחברה לנכות מכל  בלן הוראה בלתי לגרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקמבל    (ד)
זה ממנו    חוזהע לחברה על פי  כל תשלום שיגי   חוזהחברה על פי היגיע לו מהום ששלת

 י מילוי איזו מהתחייבויותיו כלפיו. בשל א
 

ל     (ה) בזאת  מתחיייב  החברה  הקבלן  את  לעבודות   פצות  בקשר  לה  שייגרם  נזק  כל  על 
רשלנו וגם/או  מקצועית  משגיאה  הזנחכתוצאה  וגם/או  המקצועית ת  חובתו  במלוי  ה 

כם/וג משמואו  לקוי תוצאה  באביזרים  וגם/או  בחומרים  מטש  כתוצאה  וגם/או  יב  ים 
 ידו וגם/או ע"י כל מי שמטעמו. -ו כתוצאה נזקית שנגרמה עללקוי וגם/א 

 
המוקנים לחברה על פי חוזה זה   יף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד  אין בהוראות סע     (ו)

 על פי כל דין ו/או  
 

  יטוחב .28
  

מצהיר כי ערך בחברת חוזה זה או לפי כל דין, הקבלן    הקבלן לפי  ריותאחמבלי לגרוע מ    (א)
טוח  ניטין פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלן: "בי ביטוח בעלת מו

החברה ו/או על העירייה ו/או על  על  בלניות"( על מנת להגן על עצמו ו/או  העבודות הק
ו/אוה הבאיםעל    מנהל  על  ו/או  המשנה  אבדן  כוחםמ  קבלני  אחריות  מפני  או  נזק   ,

במשך תקופת ביצוע העבודה ועד  נשוא חוזה זה בעים מביצוע העבודות הקשורים או הנו
העבודות ביטוח  הבדק.  תקופת  יכלו   תום  המפורטים הקבלניות  הביטוח  פרקי  את  ל 

 להלן: 

 

  ויים שייגרמו לעבודות במשךזיים ובלתי צפנזק רכוש: אובדן או נזק פי  –(  1רק )פ (1)
כו  קופת ת האמוהביטוח  מכלליות  לגרוע  מבלי  גם,  הציוד  לל  החומרים,  ר, 
בר אחר  שהובא לאתר העבודה לצורך העבודה. הכיסוי יחול גם  המתקנים וכל דו

אחרים מטעמו, בין    ו אשר נמסר לקבלן על ידי החברה ו/אורכוש במלוא ערכ על  
 דה ובין שלא.שהובא למקום העבו

)פ (2) צד    –(  2רק  כלפי  חבג'אחריות  צד:  כלפי  נז  ות  או  גופנית  פגיעה  בגין  ק  שלישי 
  2,000,000$  -ע, בגבול אחריות שלא יפחת מ ך תקופת הביצו לרכוש שייגרמו במש

מפגיעת  ב לחול גם על תביעות בגין נזקי גוף  הכיסוי יורח  ח.לארוע ולתקופת הביטו
 ומי. לא תביעות מצד המוסד לביטוח   לבטחן וכן על כלי רכב מנועי אשר  אין חובה

ר  ית הנגרמת באתדים בגין פגיעה גופנ אחריות מעבידים: חבות כלפי עוב  –(  3ק )פר (3)
כדי ועקב ביצוע העבודות, בגבול אחר  יפחת  במשך תקופת הביצוע, תוך  יות שלא 

 לתובע, למקרה ולתקופה.  5,000,000$ -מ
 

 ים:כן יערוך הקבלן את הביטוחים הבא    (ב)

חובב (1) פג יטוח  בגין  דין  פי  על  כנדרש  גויעה  הה  עקב  וכן  פנית  רכב,  בכלי  שימוש 
אחרי  צד  ביטוח  של  רכוש  בגין  השיות  עקב  שלא  שלישי  לסך  עד  רכב  בכלי  מוש 

 בגין נזק אחד.  80,000$ -יפחת מ 

המוצר יטוב (2) אחריות  יפחת  ח  לא  פיו  על  המבטח  אחריות  ,  500,000$מסך    שגבול 
נז או  פגיעה  כל  להגרםבגין  העלול  ו  ק  בעבודות,  כלשהו  פגם  למזאעקב  כל  ת  שך 

חוז התקו לפי  זו  אחריות  קיימת  שבה  דין. פה  כל  לפי  או  קיוםאי  ה  בדבר    שור 
סעי לפי  העבודות  מסירת  במועד   למפקח  יוגש  מוצר  אחריות  להלן    56ף  ביטוח 

 1 -בנספח י"א ה בנוסח הקבוע ויהי
 

 .חברהיהיה ה ( לעיל 1א( )על פי סעיף ) במקרה נזק המכוסהטב לתגמולי הביטוח המו   (ג)
 
 ח בהתאם. משך העבודה, תוארך תקופת הביטו הארכתשל  ה במקר   (ד)
 
התח בכפוף      (ה) כל  מקרה  למילוי  בקרות  כי  מוסכם  החוזה,  פי  על  הקבלן  של  ייבויותיו 

לעבודות נשוא חוזה זה, ( של ביטוח העבודות הקבלניות  1פרק )המבוטח על פי    ביטוח,
לקבל  ה חברה   תמתחייב  הביטו להעביר  תגמולי  מתוך  כספים  בפו אשר  ח  ן  על  יתקבלו 

בגין   יתקבלו(  )אם  המבטח  אומאת  לקבלן  שנגרם  למבטח   הנזק  ל  להורות    ו לשלמם 
 הקבלן.  לעבודות על ידיבמישרין עד לסכום  הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק  
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צם את בטלם ו/או לצמעל פיו המבטח אינו רשאי ל  –י מפורש  ביטוחי הקבלן יכללו תנא    (ו)
ו/או שלא לחדש כן מסר   אלא  ם, היקפם  רשום    אם  בדואר  הודעה  לחברה  על  המבטח 

 יום מראש.  60כוונתו לעשות כן 
 
ראשו     (ז) ביטוחים  הינם  פיו  על  מפורש  תנאי  יכללו  הקבלן  ביטוחביטוחי  לכל  אחר    ניים 

 .השנערך על ידי החברה או לטובת
 

המפורש    (ח) הקבלן  בביטוחי  המבוטח  בסעיפים  ד טים  לכלול  לעילם  יורחב  החבר,   ה, את 
א  רייה העי המוכן  סענהלת  יכללו  הקבלן  ביטוחי  ויתור.  בדבר  מפורש  זכותו    יף  על 

)לתח משפחותיהםSUBROGATIONלוף  בני  המבוטח,  מיחידי  יחיד  כל  נגד  וכל (   ,
 הקשור לעבודה.  וף  שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, אואדם או ג

 
על  ך איסמ, מזה  חוזהרה במעמד חתימת  חב מציא לידי ההקבלן מתחייב לה     (ט) שור 

של  עתקים חתומים  , ההכן מיד עם דרישתהמצ"ב, ו  י"אבנספח  וחיו כמפורט  ביט
ביט  בהעתקי  האמור  בין  התאמה  אי  של  מקרה  בכל  הקבלן.  הקבלן  ביטוחי  וחי 

ייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים  , מתחחברהחוזה זה, לדרישת הבהאמור    לבין
מנת  הא על  זה.  מורים  חוזה  להוראות  במפורשסכם  מולהתאימם  אין    בזה  כי 

ות אישור בדבר  נויים כדי להום, בהמצאתם ו/או בשיבעריכת הביטוחים האמורי 
ה על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  בכך  ואין  תצמצם    ברהחהתאמתם  את  ולא 

   ו/או על פי כל דין.זה  חוזהאחריותו של הקבלן על פי 
מתחייב  ה  (י) תנאיקבלן  את  פ   לקיים  על  הנערכים  הביטוחים  מת   חוזהי  כל  כן  חייב  זה. 

 על פיהם.  החבר ל זכויות הלשם שמירה ומימוש ש חברההקבלן לשתף פעולה עם ה
 

היקף הכיסוי הביטו כ (יא) כדי לצמצם את  בו  לידיעת ל שינוי שיש  יובא  בכתב,   חברה ה   חי 
 אש ובכתב. מר ה ויהיה כפוף לאישור

 
 יובי הקבלן לפי חוזה זה. באות לגרוע מחוראות סעיפים אלה אינן ה (יב)

 
ות החוזה, תקשר בהם על פי הוראן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו לההתקשר הקבל א  ל    (יג)

, לאחר תרשאיה  חברשלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, ה או  
או  / ( ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו)חמישה עשר  15לקבלן התראה של    נהשנת

דמי   ריבית  לשלם  דמים,  לרבות  לפ   פרשיוהביטוח,  במקרה הצמדה,  הביטוח.  חוזי  י 
יחו הוצאותיו על השכזה,  כל  כדי לגרוע מחובות קבלן. אין בהולו  זה  ראות סעיף קטן 

   חבות כלשהי.חברה על האו כדי להטיל  הקבלן המפורטות בסעיף זה,
 

 
 החוזה. רה יסודית של הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפ  זה 28סעיף 

 
 

 ח המפקי פיקוח על יד.  29
  

א אמצעי להבטיח כי  וע הפרויקט אלשניתנה למפקח על ביצאין לראות בזכות הפיקוח     )א(         
וע מהתחייבויות ואחריות  אין בה כדי לגר הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו, ו 

ו/או   ו/אוהקבלן  לקבלן  כלשהן  זכויות  להוסיף  כלשהו  כדי  ג'  ליחסים  לצד  מעבר   ,
 . 1974"ד י חוק חוזה קבלנות, תשל פ -בלן עלן עבודה לקמזמין משפטיים שבי

 
 זה זה.  לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי חו  פיקוח הנ"לה  )ב(      

 
 התחייבויות כלליות –' פרק ד

 
 

  ודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרותמתן ה . 30
  

הכרו  הקבלןב  ךבכל  ימלא  הפרויקט,  הוקפדנ ב  ביצוע  אחרי  על  ות  החלות  דין  כל  ראות 
הפרויקטוהרלבנטיו  לביצוע  ות  הוראות  ומבלי  הוראות  ,  לרבות  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע 

 .בדבר מתן הודעות
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   נטים וכיוב'זכויות פט  .31
  

נזק   כל  ימנע  דריהקבלן  תביעה,  כל  על  אותה  ויפצה  נזקמהחברה  הליך,  היטל  שה,  הוצאה,   ,
כורוכיו"ב שיתע  בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלתוצאה מפגירו  דועה  זכויות  מות  י מסחר או 
-ם שיסופקו עלוש. תוך כדי ביצוע הפרויקט, במתקני החברה, במכונות או בחומריבדבר השימ 

צורך לביצוע הפרויי יהיה  זכות הנאה או שימוש כלשהו  די הקבלן אם  כגון לצרכי  קט בקבלו 
האמורה  יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות    -כות דומה  כל זו  יבה או נטילת עפר או חול אחצ

 יידרש.  ום תמורתה אם מבעליה ולתשל
 

  עתיקות .32

בכל      (א) או  בפקודת העתיקות  עעתיקות כמשמעותן  בדבר  מזמן  דין אחר  תיקות שבתוקף 
חפצים   וכן  אלזמן,  או  גיאולוגי  ערך  בעלי  כלשהם  או  אחרים  טבע רכיאולוגי  אוצרות 
באמצעי זהירות נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט    -ם הפרויקט  במקוו  אחרים אשר יתגל

 ידי כל אדם שהוא. -יעה בהם או הזזתם שלא לצורך עלים למניעת הפגמתאימ

לאחרמ    (ב) ול   יד  החפץ  למפקח גילוי  הקבלן  יודיע  ממקומו  הזזתו  ויפעל    פני  התגלית  על 
הורא  לפי  לכך  כן  בקשר  המפקח.  הורות  את  לקיים  הקבלן  הדאויתחייב  בדבר ת  ין 

גייקותעת חפירות  כולל  חשבונו  על  ויידרש,,  במידה  הצעו  שוש  בכל  דים ינקוט 
 בצוע ולא תגרוםוהאמצעים בכדי שמציאתם ומציאותם של העתיקות לא תעכב את ה

 לפיגורים בלוח הזמנים. 
 

ישו    (ג) כלא  פיצוי  ו/או  בטלה  דמי  כל  לקבלן  עיכ למו  בגין  עקב  לשהו  בעבודות  שחל  וב 
 סעיף זה.  ות כאמור ב עתיק ת  הימצאו

 
 למתקנים  תיקון נזקים לדרך או .33

 

  מלגרום כל נזק או קלקול לדרך או למתקנים, לרבות המערכות תחייב להימנע  קבלן מה   (א)
ביצוע הפרויקט על ידו,   "(, תוך כדיניםקהמתרקעיות )להלן : "ק-קרקעיות והעל-התת

 אמור. זק כנ ים על מנת לוודא שלא ייגרםהאמצעים הדרושולנקוט בכל  

 

הה    (ב) כל  לאיסוף  בלעדית  אחראי  לקבלן  מנת  על  הדרוש  מגרימת  מידע  לדרך הימנע  נזק 
חר מן הרשויות  יות וכל מידע אולמתקנים, לרבות, אך לא רק, בדיקת נתוני תכנון, תכנ 

גורמים אחרים הק וביצוע הדרך או המתקניו/או  מספק ם. העדר מידע  שורים בתכנון 
של   מאחריותו  יגרע  בכל  בלן  הק לא  ה לנקוט  למניעת  הדרושים  הזהירות  נזק אמצעי 

 זק או הקלקול כאמור בס"ק )ג( להלן.  נו לתקן את ה לעיל ומאחריותכאמור בס"ק )א( 
 

דרכה, שביל, רשת מים, ק  או קלקול  שייגרם  לכביש, דרך, מאחראי  שכל  נז   בלן  קה    (ג)
ח תעול,  הטלגרף,  ביוב,  דלשמל,  להעברת  וצינורות  כדי וכיו ק  הטלפון  תוך  ביצוע    "ב 

ה הכרחי וצפוי מראש, ובין שהיו מעשקלקול נגרמו באקראי  העבודות, בין שהנזק או ה
של המנהל ושל כל אדם או    ולשביעות רצונויתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר  

רשת מים, ביוב,   מדרכה, בשביל, כים לפקוח על הטיפול בכביש, בדרך, ברשות המוסמ
חשמ הטלפון הטלגל  בתעול  מובילי  רף,  או  דלק  להעברת  וכיו"ב וצינורות  אחרים  ם 

   ר.כאמו
 

כולל  קבלןה    (ד) עבודותיו  ביצוע  המתאימות  והרשויות  הגופים  עם  מראש  ת  קבל  יתאם 
ונת  )מפות  בסעיף  לעיל  הנזכר  כל  על  המוסמך וכ  ב(ונים  הגוף  ידי  על  סופי  אישור  ולל 

 או הממשלתית או הפרטית.  ברשות המקומית
 

 ועה רעות לתנהפיעת מנ .34
  

 רעי, לא תהיינה הדרכים ת כל פרויקט אביצוע הפרויקט, לרבוהקבלן אחראי שתוך כדי    
   תקשה על התנועה הרגילה בדרכים לצורך לתנועה שלמקום הפרויקט נתונות שלא    המובילות 

  ה רשיון הדרוש לכך מהרשות ים יתקבל תחילורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחד האמ
יה והמשטרה ,  ה מאושרים ע"י העיריהסדרי תנועכל האמצעים, לרבות:  ויינקטו  כתמוסמה

ה  כל האפשר ההפרעכך שתמעט כ בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, 
 לדרכים.   מנע ככל האפשר נזק לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויי 
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 מיוחדים  תת משאועי הגנה להעבראמצ .35
  

לביצ צור החו  וע אם  יהא  שהה זה  במקום  שהוא  כל  חפץ  להעביר  נזך  לגרום  עלולה  ק  עברה 
גשר, באמצ  לכביש,  ישתמשו  לא  באם  וכיו"ב  כבל  צינור,  טלפון,  חוט  חשמל,  הגנה  חוט  עי 

ה  -ם  מיוחדי לפני  למפקח,  בכתב  הקבלן  ועל יודיע  להעביר,  שיש  החפץ  פרטי  על    העברה 
 ת אמצעי הגנה מתאימים. תכניתו להבטח

 
 וע ההעברה האמורה. ורים הדרושים על פי כל דין לביציג כל האישן ישבלהק

 
  רויקטניקוי מקום הפ .36

 
מ     והאשפה  החומרים  עודפי  את  לזמן  מזמן  יסלק  הפרויקט.  הקבלן  גמר  מקום  עם  מיד 

מ את  הקבלן  ינקה  מתקניהפרויקט  כל  את  ממנו  ויסלק  הפרויקט  החומ  קום  רים  העבודה, 
וימסור את מקום הפרויקט עיים מכל סהאר  יםהמיוחדים, האשפה והמבנ כשהוא    וג שהוא 

 רצונו של המפקח.   מטרתו לשביעותנקי ומתאים ל
ת כל דין לרבות לעניין שמירה  יל על פי הוראוהקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסילוק דלע

 ות הסביבה בהתאם לנספח יב'. על איכ 
 

 עובדים - 'הפרק 
 

  פקת כח אדם על ידי הקבלןאס .37
 

, את ההשגחה  דרוש לביצוע הפרויקטפק על חשבונו הוא את כוח האדם ה מתחייב לס  קבלן ה
 ליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. ע
 

  ותנאי עבודה כח אדם .38

 

מקה    (א) עובדים,  להעסיק  מתחייב  גבוקבלן  ברמה  מעולה  מטיב  ואחרים,  הה  צועיים 
הדר תוך  ובמספר  הפרויקט  ביצוע  לשם  לכך  ועד  המ וש  ובעבודה הנקוב  בחוזה, 

צור יש  ד ך ברישום, רשיון או  שלביצועה  כל  לפי  מי  היתר  ין, חייב הקבלן להעסיק רק 
כמו כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו    ור, לפי הענין.שרשום או בעל רשיון או היתר כאמ

 רויקט בשעות העבודה על מנתמקום ביצוע הפ ו לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה בא
 מסרה לקבלן.  חו של הקבלן, יראו אותה כאילו נח או בא כוהמפקש

 

בכתב  פל    (ב) דרישה  מנהל  י  את  או  המוסמך  כוחו  בא  את  הקבלן  יחליף  המפקח  מאת 
 אין הם מתאימים לתפקיד.    אם לדעת המפקח  העבודה,

 
בביצוע הפרויקט, והקבלן  כל דין לעסוק  יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי    קבלןה    (ג)

לעו  שכר  לםיש עלעבודה  שיועסקו  הפר-בדים  בביצוע  עידו  תנאי  ויקיים  בודה, ויקט, 
או בכל חוזה הקיבוצי החל עליהם, אם חל עליהם, ובהתאם לקבוע בכל דין  בהתאם ל
 ל הרשויות המוסמכות לכך.  הוראה ש 

 
המעיד  קבלןה    (ד) אישורים  הפרויקט  במקום  העוביחזיק  כל  כי  במקום  ים  השוהים  דים 

בביצועו  וסקיועהפרויקט   כדין.  ם  ידו  על  עובמועסקים  ו/או  העסקת  זרים  דים 
קבלתם מראש של כל האישורים הנדרשים על ידי מדינת ישראל  נאים מותנית בפלשתי

לחברה בכל עת מייד על פי  ידה מן הקבלן. אישורים כאמור יוצגו שות מוסמכת על וכל ר
 דרישה. 

 
מתחייב ה    (ה) על  קבלן  שהועסק  עובד  בעד  בביד-לשלם  הפרויו  לקרנות  יצוע  מסים  קט, 

פי החוזה הקיבוצי החל עליו, אם ותו העובד על  בשיעור שיקבע לגבי אוציאלי  ס   ביטוח
  חל עליו, ועל פי כל דין.  

 
מתחייב ה    (ו) הלאומי  קבלן  הביטוח  חוק  הוראות  אחר  התשכ"ח    למלא  משולב(    -)נוסח 

על  והתקנו  1968 שהותקנו  המת  הבריאות  חוק  פי  ועל  למכתי  מלפיו  נהל  ולהמציא 
לא לביטוח  המוסד  של  התחיאישורים  את  קיים  כי  לפי  ומי  זה. יבויותיו  קטן  סעיף 

ולא יתפרש כמטיל    -לא לגרוע מהן הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ו
 פי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.  חובות על החברה כל
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מתח ה    (ז) ותקבלן  בטיחות  תנאי  להבטיח  לנאייב  בריא ים  ורווחתם שמירת  העובדים  ות 
בחוק, חוקית,  כדרוש  דרישה  ע  ובאין  שיידרש  חוק -ל כפי  במובן  העבודה  מפקחי  ידי 

 .  1954 -ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד 
 

קומות  ים בביצוע הפרויקט סידורי נוחיות וממתחייב שיסודרו לעובדים המועסקקבלן ה    (ח)
נ לשביע אכילה  הפרויקט  במקום  המפקרצו  ותאותים  של  יתוחזקו  נו  אלו  מקומות  ח. 
 ות ושוטף.  באופן נא

 
   ח אדםפנקסי כ .39

 

המפקחקה    (א) רצון  לשביעות  ינוהלו,  הפרויקט  ביצוע  שבמהלך  מתחייב  כח  בלן  פנקסי   ,
בד קצועי של כל עובד ומספר הימים בהם ע, בהם יירשמו שמו, מקצועו, סווגו המאדם

 . בודתו ושכרווכן שעות ע

 

ימה    (ב) לפי דרא למ ציקבלן  כוח האדם החודשית הפקח  והיומית,  ישה את מצבת  שבועית 
 קת העובדים על פי מקצועם סיווגם ותחומי העסקתם.  תכלול גם חלו אשר

 
 עובד ומעביד  היעדר יחסי .40
 

חריות לכל  ן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו ישא באלמניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבל
עובדיםהזכ של  הסוציאליות  )א   ויות  תשלומניכו  -כגוןלה  לאומי,  ובטוח  הכנסה  מס  ים  יי 

מ איגודים  ותשלולקרנות  דין  קצועיים  עפ"י  החלות  החובות  ולכל  אחרים(  סוציאליים  מים 
על מעביד כלפי עובדיו. כן    ונטי ו/או מכח כל נוהג או חבות אחרת קיבוצי רלו   וזהחו/או מכח  
במ קי מוצהר  לא  כי  ומעביד  פורש  עובד  יחסי  כל  ה ביימים  ה  ברהחן  וכל  לבין  עובדיו  קבלן, 

בבצוע   אי המשתתף  והמזמין  כלפי  העבודות,  חייב  או  נו  במישרין  הנובעת  חובה  בכל  הנ"ל 
ומעביד. עובד  מיחסי  את  בעקיפין  ישפה  דרישת  חברהה  הקבלן  כל    הלפי  בגין  הראשונה 

 ר. או עובד כאמו/ תביעה שתוגש כנגדה על ידי כל פועל ו
 
 

 כהומלא ם ציוד, חומרי –' ורק פ
 

  ציוד מתקנים וחומריםאספקת  .41

 

ב  קבלןה    (א) כי  ומתחייב  הציומצהיר  כל  לביצועו  רשותו  הדרושים  והמתקנים  הכלים  ד, 
וע הפרויקט בהתאם לחוזה, ולשביעות רוש להשלמת ביצהיעיל של הפרויקט בקצב הד

הר דעתו  שיקול  ולפי  במקרה  המפקח.  והסופיצון  ו/או  בלעדית  הציוד  המפקח,  של  ת 
הקבלן    וע הפרויקט, יהיה עלינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצחלק מהם א  ם או ליהכ

לעדי והסופי  ו על חשבונו שלו, לשביעות רצונו של המפקח, לפי שיקול דעתו הבלהחליפ
המפקחוב ידי  על  שנקבעה  הזמן  תקופת  שהיא תוך  כל  נוספת  תמורה  ללא  וזאת   ,

 ים. בוע בלוח הזמנ מהק

 

להבט ה    (ב) מתחייב  השואת    יחקבלן  יחואספקתם  שלא  כך  הבניין  חומרי  של  כל  טפת  ל 
ה בביצוע  לו  פרויקט עיכוב  זה  לפי  חוזה  להוראות  בהתאם  שייקבע  הזמנים  הכל   -ח 
 המפקח. להנחת דעתו של 

 
ההקב    (ג) לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  במיפרטים, לן  לאמור  בהתאם  עבודות 

בכתב הכמבתוכנ כיות,  ובשאר מסמכי החוזה.  למיניההחומל  ויות  יהיו חדשים רים  ם 
כפי שנקבע בחוויתאימו לדרישות ה של   זה. אם מצוייםתקנים  יותר מסוג אחד  בתקן 

אם נקבע בחוזה סוג אחר   של החומר, פרט  יתאימו החומרים לסוג המובחר  –חומרים  
 מתאים.  מתוך התקן ה

 
 ותטיב החומרים והעבודה ובדיק .42

 

מהמיהקבלן      (א) בחומרים  ורק  אך  והמשון  ישתמש  ביותר  והוא  בח  מספיקות  בכמויות 
 בעלת רמה משובחת ביותר.  העבודות תהיה  מלאכה שתיעשה בביצועמתחייב שה
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בביצוע      (ב) ישתמש  שלא  מתחייב  בחוהקבלן  אלא  כשרים העבודה  ונמצאו  שנבדקו  מרים 
 ל ידי המפקח. לתפקידם ע

 
תכונותיהם  מו באיעם מכון התקנים הישראלי יתימים תקנים מטחומרים שלגביהם קי    (ג)

לתקן אחר יבים להתאימם  חי  -יהם תקן ישראלי  לתקנים האמורים ובמידה שאין לגב
חייבי לבנין  כל החומרים שיגיעו  ידי המפקח.  על  תקן. במקום ם להיות עם תו  שיקבע 

בכמ מבחין  הישראלי  אחרשהתקן  הוראה  ובהעדר  חומרים,  של  רמות  במפרטים ה  ת 
 יותר.ן הגבוהה בהתק  מתוכניות, יתאימו החומרים לרובת

 
ול     (ד) לספק  מתחייב  המפקהקבלן  הוראות  לפי  מהחבצע  דגימות  והמלאכה  ח,  ומרים 

צוע בדיקותיהם ים הדרושים לבישנעשתה, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצע 
ת, מוכרת ומאושר   או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדהבמקום ביצוע העבודות  

 הכל כפי שיורה המפקח.  
 

בוצע ישירות  שיבצע את הבדיקות, יהתקנים או למעבדה או לכל גורם    שלום למכוןהת    (ה)
 .הקבלן  "י ע

 
רים וכיו"ב, העולים  , אביזרים, מוצלא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים    (ו)

 ו/או הקבוע בתכניות ו/או במפרט.  בטיבם על הנדרש  
 

ונמצאו כשרים בחומרים שנאלא  ט  ב שלא ישתמש בביצוע הפרויקהקבלן מתחיי    (ז)  בדקו 
 די המפקח. לתפקידם על י

 
ים על ידי החברה אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של  חומרים מסוימ   סופקו    (ח)

 בודה.  לן לגבי טיב העהקב
 

שהקבל    (ט) להורות  רשאי  שיסהמנהל  בחומרים  העבודות  בביצוע  ישתמש  ידי  ן  על  ופקו 
 ן. גיעים לקבלם הממיחברה ושתמורתם תנוכה מהסכוה

 

תספ    (י) שהחברה  במפורש  לביצועהותנה  החומרים  את  כול  ק  מקצתם, העבודות,  או  ם 
 כדלהלן: יחולו עליהם ההוראות   -והחומרים סופקו בהתאם לכך

 
 וע העבודות;ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצ  הקבלן (1)

יהיה הק  -למקום הפרויקט ם או חלק מהם  עם הבאת החומרים האמורי (2) ן  בל לא 
להוציא  רש הפרואי  ממקום  מהם,  חלק  כל  או  רשאותם  קיבל  אם  אלא  ות  יקט, 

 ב מאת המפקח;   מוקדמת בכת

מה  (3) חלק  כל  או  האמורים  שהחומרים  מתחייב  בהקבלן  יוחלפו  לא  חומרים  ם, 
 דמת בכתב מאת המפקח;  אחרים, אלא אם קיבל רשות מוק

מתחייב  (4) לחברה  הקבלן  ידי  להחזיר  על  שסופקו  החומרים  ושהקבלן    חברהה  את 
 ם; חומרים האמורין כל עודף ושארית מהא השתמש בהם לביצוע העבודות, וכ ל

 

ברה לן לשלם מיד לחלא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, כאמור, חייב הקב (יא)
 ל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום. תמורתם סכום שייקבע על ידי המנה

 

 המלאכה   טיב החומרים ו .43
 

בחו .א ישתמש  מ מרהקבלן  המשוב ים  במפרטים,  המין  לאמור  ובהתאם  ביותר  בתכניות  ח 
הכמוי ובכמויות  ובכתב  ברמה  ות,  תהיה  שתיעשה  שהמלאכה  מתחייב  הקבלן  מספיקות. 

 משובחת. 
 
קוח .ב שלגביהם  הישרא מרים  התקנים  מכון  מטעם  תקנים  תכונותיהם    -לי  יימים  יתאימו 

האמור תקןלתקנים  בהעדר  הישראלי  ים.  התקנים  מכון  בתכונותיתאימי  מטעם  הם  ו 
 לתקנים הזרים המתאימים.  

 

עבודה  בד .ג או  זר תביקת תהליך  קיימות  לפי תקן  ואם  הזר,  לדרישות התקן  וצע בהתאם 
 וין באחד ממסמכי החוזה. לפי המצ -ביות בתקן דרישות אלטרנטי
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 תקנים הנ"ל.  שלא יתאימו ל לא ישתמשו בחומרים ובמוצרים למיניהםלא יבואו ו  .ד

 

כל .ה תינתן  עבו  וספתת   לא  מוצר כספית  אביזרים,  בחומרים,  שימוש  העולים  ר  וכיו"ב,  ים 
 ו/או הקבוע בתכניות ו/או במפרט.    טיבם על הנדרשב

 

ב .ו ישתמש  שלא  מתחייב  הפרויקט  הקבלן  כשרים ביצוע  ונמצאו  שנבדקו  בחומרים   אלא 
 פקידם על ידי המפקח.  לת

 

חומרים .ז י  סופקו  על  כשלמסוימים  זו  עובדה  אין  החברה  געצדי  מאחרימה  של ורעת  ותו 
 הקבלן לגבי טיב העבודה.  

 

א ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה  על חשבונו הו  הקבלן מתחייב לספק .ח
ע בדיקותיהם  האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוכל הכלים, כוח  שנעשתה וכן את  

 ח. פק ת מעבדה, הכל כפי שיורה המהחומרים לבדיקהעברתם של לאו   הפרויקט

 

דגימותמחשבונות    .ט בדיקות  דמי  יקוזזו  המופיעב  הקבלן  האחוז  הח  שעור  נתוני    וזה.בדף 
שהוצאו  שבו רק סכומים  כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמור ייח

לעיל   זו. על אף האמור  גם סכומים העולים  למטרה  לחברה  על הסך השווה  ישיב הקבלן 
מדמי    ה באם סכומים עודפים אלה נובעיםך כל התמור ה מסוזלאחוז המופיע בדף נתוני הח 

 מתאימות לשימוש בפרויקט. שנמצאו כבלתי בדיקת דגימות 
 

   קדםאישור מו .44
 

לקבל את הן ביחסשל המפקח  אישורו המוקדם  הקבלן חייב  יש    החומרים  ותלמקור  ,  בהם 
פנים    בשוםי  אולם מוסכם בזה במפורש, כ  .חומרים  םאות  לטיבוהן ביחס  בדעתו להשתמש  

המקואין   ה   ר באישור  לטיב  אישור  מאות חומרים  משום  ו המובאים  מקור.  רשאי  המפק ו  ח 
מת הם  אין  אם  ידו  על  שאושר  ממקום  חומרים  משלוחי  שיקלפסול  לפי  דעתו,  אימים,  ול 

טיבם.   המבחינת  מכל  בחומרים  אלא  הקבלן  ידי  על  יירכשו  לא  שסוגים  מוקדם  ל  אישור 
דרוש   בהם  במקרים  הקבשור  איהמפקח.  מוקדם  מעבדה,  אישור  לקבל  חייב  יהיה  מן  לן 

 המעבדה.  
 

 נועדו להיות מכוסיםחלקי פרויקט שבדיקת  .45

 

הסתה    (א) או  כיסויו  את  למנוע  מתחייב  כל  קבלן  חלק  של  מהפרויקט,  רתו  נועד  ש שהוא 
 .ו מוסתר, ללא הסכמתו בכתב של המפקחלהיות מכוסה א

 

ח     (ב) יו  ה אווס ק מהפרויקט שנועד להיות מכלהושלם  בכתב   דיע הקבלן למפקח  מוסתר, 
זור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את בלן יאפשר ויעמור מוכן לבדיקה והקהחלק האש

 תו.  כיסויו או הסתרהחלק האמור מהפרויקט לפני 
 

  ח י הוראות המפקויעשה חורים בכל חלק של הפרויקט לפ   קבלן יחשוף, יקדח קידוחיםה    (ג)
ול בחינתו  בדיקתו,  מכן   ידתו מדצורך  רצונו    ולאחר  לשביעות  לתיקונו  של יחזירו 

הלהמפקח.   מילא  הוראא  אחר  המפקח קבלן  רשאי  זה  קטן  סעיף  לפי  המפקח  ות 
ו קידוחים  לקדוח  בכ לחשוף,  חורים  להחזירו לעשות  מכן  ולאחר  הפרויקט  של  חלק    ל 

 לתיקונו.  
 

  קיים הקבלן אם    רט"ק )ג( תחולנה על הקבלן, פודה האמורה בסהוצאות הכרוכות בעבה    (ד)
והבד )א(  ס"ק  לפי  הוכיחו שהמלאכהאת התחייבותו  לשביעו  יקות  של בוצעה  רצונו  ת 

 המפקח.  
 

זזן מכל סכום שיגיע לקבלן  רשאית החברה לקוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן,  ה    (ה)
 כל דרך אחרת.  הוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בבכל זמן ש
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  פסולהאכה מל פסולים וסילוק חומרים  .46
  

לקב) להורות  רשאי  יהיה  המפקח  לבצע  א(   לזמן  מזמן  של  לן,  חשבונו  כדי  על  תוך  הקבלן, 
 מהלך העבודה :  

 
תקופת זמן אשר תצוין בהוראה    ם הפרויקט בתוך על סילוק כל חומרים שהם ממקו .1

 לתפקידם.   רה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימיםבכל מק
 

ם החומרים האמורים בפסקה פקידם במקום לת מיל הבאת חומרים כשרים ומתאיע .2
1 . 

 

והע .3 ידי  קמתו מחדש של  ל סילוקו, הריסתו  על  של הפרויקט שבוצע  חלק כל שהוא 
מתא בלתי  בחומרים  במלאכהשימוש  או  לתנאי    ימים  בניגוד  או  מתאימה  בלתי 

 . החוזה
  

ס"ק    לפי  של המפקח  כוחו  דב ))ב(    לכל  יפה  בדיקה שא(  כל  אף  על  ועניין  ידי  רכה  נער  על 
 אכה האמורים.  ע בקשר לחומרים ולמלקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצהמפ

 
ה רשאית  ק )א( תהא החברשעות אחר הוראות המפקח לפי ס"  48)ג(   לא מילא הקבלן תוך   

ת הכרוכות הקבלן ישא בכל ההוצאו.  תקורה  15%פת  לבצעו על חשבון הקבלן ובתוס
כותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל בותן או לנת לגאי צוע ההוראות והחברה תהא רשבבי

 .הקבלן בכל דרך אחרתשאית לגבותן מזמן שהוא, וכן תהא ר
 
 
 

 מהלך ביצוע הפרויקט –' זפרק 
 

 ומועד השלמתו  ביצוע הפרויקטהתחלת  .47

 
הה בביצוע  יתחיל  ידי  קבלן  על  שיקבע  בתאריך  בהורא א   החברהפרויקט  המפקח  בכתב  ו  ה 

תוך התקופה  צוע בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט  וימשיך בביה",  ודשיקרא "צו התחלת עב 
י החוזה ובהתאם ללוח הזמנים פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה  דף ריכוז נתונשנקבעה ב

 . להלן 49ובכפוף לאמור בסעיף   רשת בניגוד לכךמפו
 

  קום הפרויקט לרשות הקבלןת מהעמד .48
 

להלפני   ההוראה  במתן  או  הפרויקט,  בביצוע  מתשע תחיל  הור ת  אותה  יעמיד  ן  המנהל  אה, 
דרוש להתחלת ביצועו של הפרויקט  תו חלק ממנו ה מקום הפרויקט או או  לרשות הקבלן את 

המנהל לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים  אחר מכן יעמיד  והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים. ל
י  על פו  ויקט בהתאם ללוח הזמנים, ארש לביצוע הפר נוספים ממקום הפרויקט, הכל כפי שייד

 ם נוסף שיוציא המפקח. לוח זמני
 

  קטקיצור להשלמת הפרוי ארכה או .49

 

ידי המנהל פקודת שינויים או תכנית שינוי המחייבת את ביצו   יתנהנ    (א)   עה של עבודה על 
קביעת  נו לצורך  בחשבון  שהובאה  לזו  את ספת  המחייבת  או  הפרויקט  השלמת  מועד 
ה לאחר קבלת בקשו  ביוזמתו א  נהל,המרשאי    ו, מהפרויקט או הפסקתיטולו של חלק  ב

הקבלן  השלמת לקבו  מן  במועד  שינוי  ובת  ע  הקבלן  הפרויקט,  ידי  על  שמולאו  נאי 
 ד(. ) -דרישות סעיפים קטנים )ג( ו

 

המנהל    על ידי תנאים אחרים שלדעת   בביצוע הפרויקט על ידי כוח עליון אוגרם עיכוב  נ    (ב)
לקבלן    לא לו  הייתה  הייתה  ולא  עליהם  את    שרותאפשליטה  רשאי    -  העיכוב  למנוע 

קבוע שינוי במועד השלמת יצוע מהקבלן לבקשת הארכת תקופת ב  לאחר קבלת  המנהל
 )ה(. -קטנים )ג(,)ד( ו דרישות סעיפים  הפרויקט ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן 
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 מתן ארכה הינם אלה:התנאים ל   (ג)
 

הנסיבות    ארוע ם  מיויום    30תוך  שהיא כאמור  עקב כל סיבה    קבלן בקש ארכה ה (1)
 לעיכוב בביצוע הפרויקט.  וגרמש

ות רצונו של המנהל, לרבות יומן הפרויקט,  ראיות, לשביע  קבלן יהא חייב להביא ה (2)
 ב בביצוע הפרויקט. עו וגרמו לעיכושהסיבות האמורות איר

 

משרד העבודה    וחזקים וכן כילכך שמעת לעת מוטל סגר על השטחים המקבלן מודע  ה    (ד)
מדיניו צת  מנהיג  מספר  של  כלמצום  אף  על  בישראל.  הזרים  הקבלן    העובדים  אלה 

כי להעמ   מצהיר  שביתות  ביכולתו  כי  בזה  מוסכם  לפרוייקט.  הדרוש  כ"א  את  יד 
ומשליכה   כל התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיניקים או סגר או  בשטחים המוחז

בל ן וח רווחזקים על ידה ביהודה ושומאל והשטחים המעל הקשר בין שטח מדינת ישר
ו/א ו עזה  זרים  לעובדים  רשיונות  הקפאת  זר/ו  עובדים  גירוש  כאו  יחשבו  לא  סיבה ים 

 למתן ארכה.  

 

ר גורמים לעיכוב בביצוע  תחות אחרת כאמובמידה ויתברר כי שביתות/סגר או כל התפ     (ה)
מתח תוספ הפרויקט  לכל  זכאי  שיהיה  בלא  הקבלן,  בגין  ייב  תמורה  בכל ת  לנקוט  כך, 
כוח ארשותו לנטרים למד האמצעים העו זו, לרבות העסקת    דם שאינו תלוי ול השפעה 

   תחות מסוג זה.בהתפ
 

עה בכתב פרויקט ע"י הודאי לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של ההמנהל רש    (ו)
 מן הנקוב בה. לארכה לביצוע הפרויקט על פי משך הז לקבלן ודחייה זו תהיה אישור

 
עפ"י    י לגרוע מכל זכות אחרת של החברההמנהל, מבלשאי  ר  רג הקבלן מלוח הזמנים ח    (ז)

את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח זמנים הדין, לחייב    חוזה זה ועפ"י
 על ידי המפקח.  חדש שיקבע  

 
 עבודותקצב ביצוע ה .50

 

זמן    (א) ביצוע הפרויק  אם בכל       די להבטיח את ט איטי מדי בכשהוא המפקח בדעה שקצב 
הפ הקבועיקט  רוהשלמת  שניתנה  להשלמתו  בזמן  הארכה  תוך  או  יודיע    -להשלמתו  , 

והקבלן ינקוט מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח   קח לקבלן בכתבהמפ
     תו ויודיע עליהם למפקח תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה להשלמ השלמת הפרויקט את

  .בכתב

 

לפ בלבדעה שהאמצעים שנקט בהם הקיה המפקח  ה    (ב) בכדי א(  )י ס"ק  ן       אינם מספיקים 
א בזמלהבטיח  הפרויקט  השלמת  הקבועת  שניתנה  תולהשלמ   ן  הארכה  תוך  או   ,
הי  –להשלמתו   בפני  על כך  ינקכתב  קבלן בתריע  האמצעים שיש וט מייד בכל  והקבלן 

עובדים בשעות   לרבות העסקת ו  על מנת להבטיח השלמת הפרויקט במועד  ,לנקוט בהם
ובמש ע מר נוספות  הקבלןות  לרבות.  "ח  זה,  לעניין  במשמרות  לילה.    עבודה  משמרת 

ד בכל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים בדין ועל פי דרישות מתחייב להצטייהקבלן  
שבונו מבחינת כל הציוד לביצוע משמרות, כאמור, ולהיערך על חויות המוסמכות  הרש

 ות.  יחת תאורה מתאימה ואמצעי  בטרשים לכך לרבווהאמצעים הנד
 

בצע את  רשאית החברה ל  -ב(  )בותו לפי ס"ק  שעות אחר התחיי  48לא הקבלן תוך  א מיל    (ג)
אחר דרך  בכל  או  אחר  קבלן  ע"י  מקצתו,  או  כולו  הקהפרויקט,  חשבון  על  בלן.  ת. 

נכות את ת בכך והחברה תהיה רשאית לגבות או לוהקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכו
בתוספת  ההוצא האמורות.  מ  חשבוייש  15  % ות  שיגיע כהוצאות  סכום  מכל  שרדיות. 

תן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף יה רשאית לנכוכל זמן שהוא. וכן תהלקבלן ב
זכות   לחברה  תהיה  זה  בכקטן  להשתמש  שנמצאים מלאה  והחומרים  המתקנים  ל 

 . פרויקטבמקום ה
 

המפקא    (ד) לדעת  צורך  יהיה  שהם  זמן  בכל  הפח,  ביצוע  קצב  את  להחיש  כפי  יקט  רו וא, 
תו  ות כמיטב יכול ן והקבלן מתחייב לעש תחילה, יפנה המפקח בכתב אל הקבל שנקבע  

הקב  מתחייב  וכן  המפקח,  ידי  על  כמבוקש  הפרויקט  ביצוע  כללהחשת  אחר  למלא   לן 
   העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. הוראות המפקח לצורך זה בנוגע לשעות 
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 ג(.  )הוראות ס"ק (, תחולנה  ק )דס" הקבלן אחר התחייבותו לפי  א מילאל    (ה)

 

ד(, לא יהיה רשאי הקבלן לתבוע  )  -)ב( וסעיפים קטנים  ן את התחייבותו לפי  ילא הקבלמ    (ו)
 ו.  וי התחייבותו ז הוצאות נוספות עקב מיל

 
ה שבין המועד  וע הפרויקט בשיעור השווה למשך התקופ קבלן יחשב כאילו פיגר בביצה    (ז)

ר מועד שבו השלים הקבלן האחר הנזכזה ובין ה  חוזהי  שנקבע להשלמת הפרויקט על פ
הפרוי)בס"ק   את  שאם  ג(  ובלבד  בתום  קט  הפרויקט  את  השלים  לא  האחר  הקבלן 

שהו לתקופה  השווה  בחותקופה  לקבלן  כאילו  קצבה  האחר  הקבלן  את  יראו  זה,  זה 
 בלן.  קלשם כך לקופה שהוקצבה לים את הפרויקט בתום תקופה השווה לתהש

 
 . ה זהוזי בחודי ויסתונה תנאי מהזה הף וראת סעיה

 
 ש על איחורים ים מראועמוסכמים וקבפיצויים  .51

  
ן, בגין כל  ה זה ועפ"י הדימבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה כלפי הקבלן עפ"י חוז     (א)

לע העבודות  בביצוע  הזמנים  איחור  בלוח  הקבועות  הדרך  אבני  או  המאושר  ומת 
 שלם הקבלן לחברה פיצויים קבועים י,  פיגור"("  -  לןלמת ביצוען של העבודות )להבהש

בשיע  מראש  של  ומוערכים  מ  יתר יעש)  0.10%ור  התמורההאחוז(  צמודי)כשה  ן   הא 
ויקט שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת הפר  איחורנדארי של  למדד( בגין כל יום קאל

  יגור הפ ל. למרות האמור לעיל, עלה  ד השלמתם בפוע או חלק מהפרויקט כאמור ועד מוע
 . מן התמורה  0.2% סף בשיעור של ם, יהיה הפיצוי  בגין כל יום נוימי  30על 

 

)א(    (ב) כל סכום הפיצויים האמורים בס"ק  לנכות  ע  מכל סכום שיגי  החברה תהא רשאית 
כויות. ל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערלקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכ

ניכויים או גבייתשלום   ת הקבלן מהתחייבותו להשלים  ם פוטרים א אינ  תםהפיצויים, 
 החוזה.  בות אחרת לפי  פרויקט או מכל התחיי את ה

 
תעו    (ג) לקבלן  המנהל  נתן  כולו  הפרויקט  השלמת  לפני  לגבי  אם  השלמה  כלשהו  דת  חלק 

  יום לאחר מתן  או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כלמהעבודות, והמזמין החזיק  
חלק האמורה,  ההשלמה  מראש מהפיצויים  חסי  י  תעודת  והקבועים  המוסכמים 

 לק העבודות האמור לבין העבודות כולו. היחסי שבין ח בס"ק )א(, לפי הערך האמורים
 

זה  ל    (ד) סעיף  ביצוע"   ה" צורכי  תעו  -שלמת  קבלת  לרבות  הביצוע   השלמת  דת  משמע 
הרשויות   ואישור   גםהשלמ  בדברהשלמה  העבודות,  העבודות    ת  מחלקי  איזה  אם 

שני    י ותמריץ נאות להנחתנסות האמורים משקפים אינטרס כספהק   דם לכן.ם קושלהו
ל במועדהצדדים  הבניה  לערך  מוסכמת  הערכה  משקפים  והם  בפועל,  הבניה   סיום 

   ועד נדחה. המקורי ובכל מ
 

 לגרוע מזכות החברה לכל סעד אחר. אין באמור בסעיף זה כדי
 

ו/או  ספק מ להסרת      (ה) כי אין בקביעת  ו/או תשלום בכל דרך ו/או תביע  רישתבדודגש,       ת 
החברה,   לפגוע בכל זאת ו/או סעד אחר של  ם דלעיל בכדי  של הפיצויים המוסכמישהיא  

 . ם גבוהים משיעור הפיצוי המוסכם, לתבוע פיצוייעל פי החוזה ו/או דין
  

 ם.הו בגין הקדמת לוחות הזמני יצוי כספי כלש מען הסר כל ספק, הקבלן לא יקבל כל פל
 

קרה  בכל מ בזה כי    בגין איחורים מוסכם  לגרוע מהאמור לעיל בנוגע לפיצויוסף ומבלי  בנ (ו)
יבצע   או לחילופין לא להסכם זה במסמך ה'שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות 

לפי   התחייב  להן  מהפעולות  דיןאחת  כל  מהוראות  המתחייבת  או  זה  על    הסכם  החל 
את החברה בפיצוי  הקבלן  יפצה    וע הטובים,המקצי  העבודות או לחילופין מכלל  ביצוע

    .במסמך ה'שסכם, כמפורט בטבלה מו
בר יצוי מצטהיה הפבגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים י ובהר כי  מ

בטבלה    בהתאם. ה'(  הסכומים  ממו)מסמך  לצרכן  המחירים  למדד  צמודים  עד  יהיו 
 ם ואילך. חתימת ההסכ

רשאית   אלקהחברה תהא  הפ זז  לקבל ת סכומי  מהתמורה שתגיע  המוסכם  ן  יצוי 
  ותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית. רך העומדת לרשו/או לחייבו בכל ד
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 הפסקת עבודה .52
 

י     (א) ביצוע  הקבלן  את  מסויםפסיק  לזמן  מקצתו,  או  כולו  לפי    הפרויקט,  לצמיתות  או 
המפ מאת  בכתב  לתנא הוראה  בהתאם  בהוראהקח  שיצוינו  ולתקופה  יו  ים  חדשו לא 

א בכתאלא  הוראה  המפקח  ע"י  לו  ניתנה  כךם  על  יהיה  .ב  א  הקבלן  לחדש  ת מחויב 
החברה,   דרישת  לפי  הפרויקט  תוך  ביצוע  מתן    7והכל  מיום  חידוש, הורא ימים  ת 

 . אמורכ

 

כול    (ב) הפרויקט,  ביצוע  הקבהופסק  ינקוט  )א(,  ס"ק  לפי  מקצתו,  או  באמצעים  ו  לן 
 מפקח. הרו על ידי יאושש , כפיבטחת הפרויקט ולהגנתולה

 
כולו או מקצתו לתקהפסקת ביצוע הפרויקט    (ג) יום לא תזכה את הקבלן    30ופה של עד  , 

לרבות   תשלום  ו/או  פיצוי  בכל  מקרה  ציודבשום  בטלת  ניהול  בגין  ו/או  אדם  כוח   ,
 ם המותרת"(. "מכסת הימי   –רכת לוחות זמנים )להלן מתמשך ו/או הא

 
ביצוע     (ד) זמני  באופן  הפרויקט  מ  לקח  הופסק  ביוזמתן  המותרת  הימים  למכסת   מעבר 

ת הקבלן לביצוע חלק אחר של הפרויקט והקבלן  רשאי להפנות אהחברה, יהיה המפקח  
מנים ח. במקרה כזה יאריך המפקח את לוח הז ם להוראות המפק מתחייב לפעול בהתא

לשיקו  כפי שתידרש  נוספת  הבלעדיבתקופה  דעתו  מ ל  כי  מודגש  הסר ספק  למען  ר עב. 
  ום ו/או פיצויי במקרה כזה לכל תשלזמנים כאמור, הקבלן לא יהיה זכא ארכת לוח הלה

רכת מתמשך ו/או הא  בגין הפסקה כאמור לרבות בגין בטלת ציוד, כוח אדם ו/או ניהול 
 יין זה.  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לענ לוחות זמנים והוא מוותר מראש על

 
הפ    (ה) ביצוע  זמני  באופן  ונגרמו  ביוז  כולו,יקט  רוהופסק  החברה  הוצאותבמת  כך,    של 

אלה   הוצאות  החבר לקבלן,  על  תשלום יוטלו  לבקש  רשאי  יהיה  לא  שהקבלן  ובלבד  ה 
אם אלא  כאמור  תוךהוצאות  מ  30  ,  המפקח  יום  הוראות  קבלת  ההפסקה  יום  בדבר 

  עוריתשלום ההוצאות כנ"ל. ש נתו לדרוש את  נתן למפקח הודעה בכתב על כווהזמנית  
ל מהקבלן  קיבלאחר ש, בכפוף ו62על פי האמור בסעיף  ידי המפקח    קבע עליות  הוצאה

ולאחר שינתן  קבלו ו/או חשבוניות ו/או ראיה מספקת אחרת עליהן  לן להשמיע לקבת 
 תיו. טענו

    
ידי    פה מסוימת, עלכולו או חלקו, לצמיתות או לתקוויקט  ביצוע הפרופסק  המודגש:      (ו)

ו/או  בהחברה   מעשה  שמחשל  הקבלןדל  לקבלן    -  ל  שנגרמו  ההוצאות  ב עקתחולנה 
וזאת מבלי    מפקח לפי סעיף זה על הקבלןילוי הוראות התוך כדי מההפסקה,   בלבד, 

או הוראות ה לחברה כלפי הקבלן על פי כל דין ו/תעמוד במקרה כזלגרוע מכל זכות ש
 זה. חוזה

 

ת החוזה, אחרי חתימ  תות,מיפרויקט, כולו או מקצתו, לצהופסק ביצוע העוד מודגש:      (ז)
בודה, אך הקבלן טרם תן צו התחלת עת עבודה או אחרי שני אך לפני שניתן צו התחל

 ן כל פיצוי. החל בביצוע העבודות בפועל, לא ישולם לקבל
 

מקצ    (ח) או  כולו  הפרויקט,  ביצוע  החבלצמיתותתו,  הופסק  ידי  על  שניתן  אחרי  צו  ,  רה 
יה הקבלן זכאי לקבל מהחברה יה  , בפועל ויקטפר בודה, והקבלן החל בביצוע ההתחלת ע

למועד הפסקת העבודה. הקבלן יהיה רשאי    ביצע בפועל עדתמורה עבור העבודה ש את ה
לט של דר בס"ק )ט(, וזאת לסילוק סופי ומוח א יעלה על המוגלתבוע  פיצויים בסך של

פסד ו וה תייוצא מן הכלל, לרבות הוצאו ה כאמור, ללא  כל תביעותיו בגין הפסקת העבוד
לצורך  רווחים )י(.  בס"ק  לאמור  בכפוף  שב ,  העבודה  ערך  על קביעת  בפועל  ידי    וצעה 
ופסקה, ממנו, שהקמתו העשנה מדידות סופיות לגבי הפרויקט כולו או חלק  ית   הקבלן,

לפי העניין ניתנה הודעה    7תוך  לכל המאוחר    ,הכל  בו  בכתב, כאמור, ימים מהתאריך 
 . לקבלן

 
במחירי    25%-ל  ור, יופחת מן התמורה סכום השווה צויים, כאמהפי  בה לצורך חישוב גו    (ט)

יופחת  היחיד וכן  היחידה. ה,  במחירי  בפועל  שבוצעה  העבודה  לערך  השווה  סכום 
בוהיתרה   המ.  2.5%-תוכפל  המוסכם  הפיצוי  שהוא  המתקבל  בגין  הסכום  לקבלן  גיע 

דש שקדם בחו  דדשבין המדד היסודי לבין המ  ן בהתאם להפרש הפסקת העבודה, יעודכ 
 ודש בו הופסקה העבודה.  לח
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ישאו  הפיצוי זה  ס"ק  לפי  פיגוריםים  הנקוב   ריבית  למועד  ועד  העבודה  הפסקת  מיום 
ספק, למניעת  )יא(.   כי    בס"ק  בזה  של  מוצהר  בשיעור  החוזה  א  75%ביצוע  ו  מהיקפו 

 צויים כלשהם.  יותר, לא יקנה לקבלן זכות קבלת פי
 

   X=לפי חוזה   מורהת )נוסחת החישוב תהא: סה"כ 
  Y=  בודות שבוצעו סה"כ תמורה עבור ע                            

   Pפיצוי=                             
     P=(75%X-Y)*2.5% )     

 
 

    (י)

לפי   (1) המתקבל  הסכום  מחצית  את  הוצאות  רואים  בגין  הקבלן  כשיפוי  )ט(  ס"ק 
רווחים, פרט    כולל הפסד  ודה,עב לו בקשר וכתוצאה מהפסקת ה  יוחדות שנגרמו מ

המתק הקמת  ומלהוצאות  להלן,  כמפורט  כשנים  הסכום  בגין  חצית  הקבלן  יפוי 
גישה   דרכי  הכנת  העזר,  מתקני  של  ופירוק  יוכ הקמה  אם  כי  וכיו"ב.  הקבלן,  יח 

אלה   בסעיפים  הסכהוצאותיו  מחצית  על  עולות  המתקנים(,  כאמור,  )הקמת  ום 
ובנוישו הסכום  מחצית  לקבלן  ישולמו  על    סףלם  עבור  כך  נוספים  תשלומית  לו 

לי ייצור, לרבות היסודות לנ"ל, דרכי  ר, גדרות, מפעירוק של: עבודות העזהקמה ופ 
א  ומערכות  מים  קוי  עבודוגישה,  וכן  "המתקנים"(,  חרות  )להלן:  עזר  ושירותי  ת 

בכתבה פורטו  לא  אלה  שמתקנים  בתנאי  ובתנ  כל  הקימם  הכמויות  הקבלן  אי 
 חוזה זה.  דות על פי  העבוע לצורך ביצו 

הוצאו (2) יהי הוכיח הקבלן את  לעיל,  זכאי להחזר  תיו כאמור  הוצאותיו הישירות  ה 
לל של החוזה.  מתך ההיקף הכו  בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה

ריבית ישאו  אלה  ועד    הוצאות  המתקנים  ביצוע  מתאריך  הנקוב  פיגורים  למועד 
 ס"ק )יא(.  ב

 

  (יא)

שיגי (1) סלקב  עוהסכומים  פי  על  ללן  ישולמו  לעיל,  )י(  )ט(  )ח(,  לכך  "ק  בכפוף  קבלן 
סופי  שיגי חשבון  מש  יאוחר  ס'    60-לא  והוראות  העבודה,  הפסקת  מיום    71יום 

 בים, גם על תשלום הסכומים האמורים.  בשינויים המחיייחולו, 

ה (2) בתוך  הסופי  החשבון  את  הקבלן  הנקובה  הגיש  )תקופה  ישאו  1בפיסקה   ,)
כאאו  /ו   הפיצויים בסההוצאות  פיגורי"מור  ריבית  )י(  )ט(,  הפסקת  ק  מיום  ם 

 ת החשבון הסופי.  ועד ליום הגש העבודה 
 
 

 פקת מים ו/או חשמל סהפסקות בא .53
 

ו    (א) אסבמידה  לקבלן  יהיה  נדרשת  הפרויקט,  ביצוע  לצורך  מים  להכין  פקת  הקבלן  על 
רזרבי מכלים  עבורבפרויקט  למים,  בא  ים  הפרעה  תהיה  בהם  הספהמקרים  מים. קת 

ותכולתם   מיקום גובהם  וגודלם,  ל  המכלים,  שיוכלו  כך  לצורכ יחושבו  מים  י  ספק 
 העבודה והשימוש במקום הפרויקט לכל זמן שיידרש.  

עיריית ראש העין ,  יר נושא מד מים באמצעות מח' הגביה בעל הקבלן להסד   בכול מקרה  (ב)
 ם חשבונות הקבלן  וה תנאי לתשלוהסדרת מד מים יהו

 

במקום  ן להכין, על חשבונו  ועלים בעזרת חשמל, יהיה על הקבלדי הקבלן פוציו ה  מידב    (ג)
ל למקרה פרויקט, גנרטור אשר יוכל לספק זרם מתאים להפעלת כל הציוד הנ"ביצוע ה 
 קת חשמל ברשת הכללית.  של הפס

 
   ונותפום ושטהמי ת ,ני גשמיםפב הגנה.  45
 

ההקבל בכל  ינקוט  אזור ן  להגנת  הדרושים  הציוד,פרוי ה  אמצעים  והחומרים    קט,  הכלים 
ח עבודתו בפני מי גשמים ומי תהום,  ושים להגנת שטוכן בכל האמצעים הדרלהקמתו    שהובאו

 .  ונו הואיוזמתו ועל חשב הקבלן ינקוט באמצעים אלה ב
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   ניהול מתמשך / יקטפרוהזמני ביצוע  . 55
 

 . דין כלבמקום הפרויקט יהיו על פי וימי העבודה  עות העבודה ש  . (א)

דברים, ללא  יכה להיעשות, מטבע הא( חלות על עבודה שצר)ראות ס"ק  ין הוא   (ב)
נמנעת  הפ ובלתי  הכרחית  שהיא  עבודה  כל  או  רצופות,  במשמרות  או  סק 

ר או  נפש  הלהצלת  מקום  ו/או  הפרויקט  לביטחון  או  ואולם    -פרויקט  כוש 
  יבות נס יע מיד למפקח מראש על כל העל הקבלן להודבמקרה של עבודה כזו  

 . מפורששבעבודה ב

 בה שהיא . מתמשך מכל סי חוזה עניין של ניהולבכל מקרה לא יחול על ה   (ג)
 
 

 
 

 םקוניבדק ותי  ,שלמהה –פרק ח' 
  

 לפרויקט  המשלהת ודתע .56
 

ממנה  ה    (א) חלק  או  הקבלן  עבודת  והמפק  -ושלמה  בכתב  למפקח  הקבלן  כך  על  ח  יודיע 
תוך  בבדיקיתחיל   הפרויקט  מיו  15ת  הבדיקה  ת ההודעה.    קבלת ם  יום   לביצוע  נאי 

אדם מטעמה ככל שדרוש לקבלת כל ע לחברה ולכל זה  הוא שהקבלן יסיי כאמור בסעיף 
המפקח ישלים את הבדיקה תוך    השלמת הפרויקט. אישורי הרשויות המוסמכות בדבר  

חוזה ומשביע רצונם עומד בתנאי ה  מפקח את הפרויקטה  מצא  מיום שהחל בה.יום    30
א ביש וניתן  מהנור  של  העבודוכתב  להשלמת  העין  ראש  העיר  רצונו  דס  לשביעות  ת 

 ' טח  ספכנלקבלן תעודת השלמה בנוסח המצורף  המפקח  ייתן    -יריהלתן על ידי הע וקב
לא, ימסור לקבלן רשימת   עם תום הבדיקה ואם"תעודת השלמה"(    –)להלן  חוזה זה  ל

הדר והתיקונים  לדעתו  התקופ ושים  תוך  לבצעם  חייב  י שתקבה  קבלן  על  לכך  די  ע 
התיקונים   השלמת  לאחר  המפקהמפקח.  ידי  על  תעודתואישורם  תינתן  השלמה  ה  ח 

למה גם לפני  לקבלן תעודת השואולם, המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת    לפרויקט.
 ורה.  עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמ  ביצוע התיקונים ו/או את

 

יהיה המנהל  ך התקופה ש ר תומוביצע הקבלן את התיקונים כאלא      (ב) קבע לכך המפקח, 
כון על חשבון הקבלן והחברה תנכה הוצאות דרך שימצא לנ  לבצעם בעצמו או בכל רשאי

ו  יות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת  אה להוצאות משרדכתמור  15%אלה בתוספת  
שתיראה   דרך  בכל  מהקבלן  אותן  חילותגבה  לרבות  הערבויות.  לה  הכרחי  ט  תנאי 

העולת חלקיתדת  העבודות  שלמה  של  מסירה  הינו  מלאה  ולגורמי  או  ם למתכננים 
 , לרבות מילוי כל דרישותיהם. ראש העיןיית יר המוסמכים בע

 

רויקט גם אם ותה של החברה להחזיק ו/או להשתמש בפק )א( גורע מזכאין האמור בס"    (ג)
עבוד בפרויקט  בוצעו  וטרם  התיקונים  תעוד/ות  ניתנה  ולא  ההשלמה  ה, השלמ ת  או 

על  ה שנקבעה לכך  ות ההשלמה תוך התקופחיב לבצע את התיקונים ו/או עבוד והקבלן  
 .   עניןהזמנים ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות ה  ידי המפקח

 
לקחה    (ד) להכתיב  הזכות  את  לעצמה  שומרת  אותם  ברה  השונים  הפרויקט  קטעי  את  בלן 

על  טרך הקבלן להשיצ זו של החברה דדים, שפעו י הצידלים תחילה. מוסכם בזאת  לה 
 פת הבדק.  ו של הקבלן לגבי תקולא תגרע מחובותי 

 
שימסור  ה    (ה) הקבלן  מן  לדרוש  רשאית  מוגדר    –חברה  זמן  ו/או    לשמוש   –תוך  החברה 

לפנ   –יריה  הע אף  וזאת  מהעבודות  חלק  הזמנ כל  לוח  פי  על  העבודות  סיום  מועד  ים י 
   ן.העני ת שה כאמור תהא סבירה בנסיבו ובלבד שדרי

 
, ותקיםע   בחמישהפקח,  בלתה ימסור הקבלן למני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקלפ    (ו)

על   העתקים  בחמישהו( ממוחשבות של כל חלקי הפרויקט,  AS MADE)תכניות עדות  
יוגשו על פי מפרט שכבות של החברהגבי תקליטור מודגש כי כל השרטוט ובתאום   ים 

י במיד.  ו/או מהנדס החברה  דד החברהעם מו פי  ה והקבלן  על  גיש את השרטוטים לא 
לשעות העבודה של מודד החברה )על פי  יחויב בהתאם    השכבות של החברה הואמפרט  

לעבוד השיכון  משרד  מדידה  מחירון  לפורמט   שעות-ות  להעברה  שתידרשנה  משרד( 
 ות של החברה.  השכב
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  דק ואחריותבדק , ערבות ב. 57
 

בעה  חודשים או תקופה אחרת שנק   12של  שה: תקופה  פירוק  לצורך החוזה, תקופת הבד     (א)
בתנא או  אבמפרטים  המיוחדים  של ים  מניינה  המאוחר.  לפי  והכל  דין,  כל  פי  על  ו 
ה לגבי  או במקרה של תעודת השלמה השלמ העודת  ל מתאריך מתן תתקופת הבדק יתחי

הפרויקט   של  שונים  התעמת   -חלקים  מתן  החלקים אריכי  לגבי  האמורות  ודות 
תקופת  ינה שלוש שנים מתום  במני  תהיהסר ספק תקופת האחריות  למען ה  ם.  מוריהא

  וגדרת בחוזה זה.  הבדק המ
 

תוך נ    (ב) ממנו,  חלק  בכל  או  בפרויקט,  נ  תהווה  הבדק,  לדעת  תקופת  אשר  קלקול  או  זק 
כת  המפקח בחומריםנגרם  שימוש  או  לקויה  מעבודה  מ  וצאה  או  סיבה פגומים,  כל 

או תל בקויאחרת הקשורה  בפרויה  חייבלן,  בחומרים שסיפק,  או  ב הקבלן  קט שביצע 
לבנ  או  נזלתקן  כל  מחדש  ולשביעות  ות  המפקח  דרישת  לפי  הכל  כאמור,  קלקול  או  ק 
ובתוך המורצונו של המ  ובלבד  פקח,  ידי המפקח,  על  שדרישה כאמור  עד שייקבע לכך 

יאוחר   לקבלן לא  מ  3  -מתימסר  הדין חודשים  ; הוא  או  גבי  ל  תום תקופת הבדק  נזק 
בכל  קלק הבדק  תקופת  תוך  שנתהווה  לכביש,ול  שבוצע   מדרכה,    תיקון  שביל  דרך, 

או   לקויה  מעבודה  כתוצאה  המפקח,  לדעת  נגרם,  ואשר  בחומרים וכיו"ב  שימוש 
 . פגומים

 

דלעי)ין בסעיף קטן  א    (ג) לגרוע מהאמור בס"ק  ב(  כדי  ו/א   59ל  כפי  תקופות הבד מו  )ב(  ק 
 ביניהן. י הארוכה מלפ  ןדישקבועות בהוראות כל 

 
במ הה    (ד) הכרוכות  הקבלןוצאות  התחייבות  ק  ילוי  סעיפים  ו)טנים  לפי  על  יחולו    )ג(  -ב( 

תיקונים רשאית החברה לקיים   ייבותו לבדק אוהקבלן. היה והקבלן לא יקיים את התח
 ן הקבלן. באמצעות אחרים על חשבו עיריהיבותה ל את התחי

 
  לבצע סקר ביחד עם מי שהוסמך לכךן  לייב הקבקט ח וימת הפרלשחודשים מה  12בתום      (ה)

לאיתור ליקויים ותיקונם בתוך פרק הזמן שיקבע "(  מוסמךה : "  על ידי המפקח )להלן
 ים יהיו על חשבונו של הקבלן.  רצונו. התיקונ  המוסמך ולשביעות

 
ביצועלהב  (ו) טיב  העבוד   ןטחת  ת   ותשל  בתקופתוביצוע  הקבלן    יקונים  ימציא   הבדק, 

תום    סמוך ב   חברהל העבוד לפני  החות  ביצוע  לתשלום  הסופי וכתנאי  ולהחזרת   שבון 
הביצוע בנקאית  ,ערבות  ישראלי    ערבות  בנק  של  "( הבדק  ערבות"-)להלןאוטונומית 

סופי לכל עבודה שבוצעה מהתמורה שתחושב על פי סכום החשבון ה  5בשיעור של %  
הקבלן ידי  מע"מעל  בתוספת  ה,  בנוסח  תהיה  הבדק  ערבות  ז'בוי  מצ.  רבות  ע  .נספח 

   והחברה ביחד ולחוד. הבדק תינתן לטובת העירייה 

 

למדד   הבדק   ערבות (ז) צמודה  המד  תהיה  בסיס  על  החוזה  נתוני  ריכוז  בדף  ד כהגדרתו 
)ד(   71זמן, בכפוף לאמור בסעיף    ללא הגבלת,  'זשבנספח  , ובנוסח  תו שםהיסודי כהגדר

 .  לןדלה

ה  –)ב(    9סעיף  ת  הוראו    (ח) לגבי  בשיבות  ער)י(  לפייחולו,  ערבות  על  גם  המחויבים    נויים 
 זה.   סעיף

ל  ערבות    (ט) וכנגד מילוי דרישות נספח הבדק הבדק תוחזר  קבלן בתום כל תקופות הבדק 
אין  שבמפ הטכני.  מהתחיירט  לשחררו  כדי  הבדק  ערבות  בתקופת בהחזר  בויותיו 

 מהן. האחריות ו/או לגרוע 

 

 הוזיום החת סודתע .58

ה    (א) תקופת  הא   של   קבדבתום  מכוחהעבודה  הקבלן  ידי  על  שבוצעה  החוזה    חרונה 
  'ינספח    "( )ראה וזהחהעודת סיום  תלהלן : ") לן תעודה  סור המנהל לקב, ימובתקופתו

הפר   -לחוזה(   כי  וכי  המפרשת  לחוזה,  בהתאם  והושלם  בוצע  הבדקויקט  עבודות   כל 
 ל.  המנהל זה ולשביעות רצונו המלאה שהן בהתאם לחו והכרוך בהן בוצעו אף 
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אינסמ    (ב) לקבלן  החוזה  סיום  תעודת  מהירת  הקבלן  את  פוטרת  הנובעה  ת  תחייבות 
 אמורה.  מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה ה

 
 רת סיבותיהם יקוח פגמים .59

 

בפרנ    (א) פגם  לדרושתגלה  רשאי המפקח  ביצועו,  בזמן  שיחקו  ויקט  סיבת  מהקבלן  ר אחר 
הקבלן אחראי  ל ידי המפקח. היה פגם כזה שאין  ה שתאושר עשיט   פיהפגם ושיתקנו ל

לפי   יחולו  לו  שהקבלן  החוזה,  כזה  פגם  היה   ; החברה  על  והתיקון  החקירה  הוצאות 
יהא הקבלן חייב לתקן    יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן  -לו לפי החוזה  אחראי  

קבלן חייב  קון יהיה הלתי  תןהכרוך בו. אם הפגם אינו ניאת הפגם וכל    על חשבונו הוא
 .בתשלום פיצויים לחברה

 

האמב    (ב) לכל  זה,  נוסף  בחוזה  תוך  ור  בפרויקט  פגם  שנתגלה  גמר   7מקום  אחר  שנים 
בלן חייב  יקט שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבע מביצוע הפרותקופת הבדק, הנו

יה הקבלן  ן יהקו א, ואם הפגם אינו ניתן לתיעל חשבונו הו   לתקן את הפגם וכל הכרוך בו
 .ייב בתשלום פיצויים לחברהח

 
 )ב(  52 –)ב( ו 57, 59עיפים קבלן לפי סת האי מילוי התחייבו   .60

  
התחייבו אחרי  הקבלן  ימלא  לא  לפי  אם  ו  57,  59  סעיפים מ  איזה יותיו    וזאת  )ב(  52  –)ב( 

בכתב   מוקדמת  הודעה  לו  שניתנה  העבודות רשיום,    14של  לאחר  את  לבצע  החברה    אית 
ות על הקבלן  שההוצאות האמורות חלקבלן אחר בכל דרך אחרת, ובמידה  ות על ידי  אמורה
שיחשבו    15%ל  הא החברה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת שת
לקבכ שיגיע  סכום  מכל  משרדיות,  רשאיהוצאות  החברה  תהא  וכן  שהוא  זמן  בכל  ת  לן 

 . יותחילוט ערבושל  פןלן בכל דרך אחרת לרבות באולגבותן מהקב
 
 
 

 ות והפחתותשינויים, תוספ –' טפרק 
 

    וייםשינ  61

עת על    מפקח רשאי להורות בכל, ה  מנכ"ל חכ"לובכתב של  מראש  וף לאישור  בכפ    (א)
שינו איכוכל  סגנונו,  אופיו,  צורתו,  לרבות  מתאי  היקפו,  כמותו,  גודלו,  סוגו,  ריו  תו, 

ן והקבלן מתחייב למלא אחר שימצא לנכוכפי  ל  הפרויקט וכל חלק ממנו, הכ  וממדיו של
ה  תיוהוראו כל  שערך  יגובלבד  לא  מ  שינויים  בלמעלה   יקטן  או  מן    %50  –דל 

להקטהתמורה רשאי  המפקח  אולם  א .  להגדיל  או  בכתב ין  כלשהו  בסעיף  הכמות  ת 
הכספי של הסעיף ולא תשנה את ערכו  לא כל הגבלה. שינוי הכמות בסעיף לא  הכמויות ל

   ת תשלום.ן בכל תוספ הקבלת תזכה א

 

לפי סעיף קטן  על שי  ל בכתב  וף לאישור מנכ"ל חכ"בכפ  וראות המפקחה    (ב) נוי הפרויקט 
 הלן :  )א( תבוצע באחד האופנים המפורטים ל

 
 ת לאלה המצויות בידי הקבלן.  ירת תוכניות שינוי או תוכניות נוספוי מס ע" (1)

 

 קרא "פקודת שינויים".  וראה בכתב שתיי ה ע" (2)

 
 

 ינויים ש כתערה .62
 

בהתא)א שבוצע  שינוי  כל  של  ערכו  י (   שינויים,  לפקודת  מחירם  לפי  י  יקבע 
חירי היחידות  היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מ 

השינויה של  ערכו  לקביעת  כאמור  ייקב   -דרושים  החסרים  היחידות  מחירי  עו 
וי מפאת אי  עו של השינביצו ת  ולם אין הקבלן רשאי לעכב אואף קטן )ב(;  בסעי

  .  יקביעת ערכו של השינו
 

 
ביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן )א(, יובא בחשבון כל  לצורך ק)ב(  
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ורך קביעת כל  כמויות שאפשר להתבסס עליו לציר יחידה  דומה הנקוב בכתב המח

של  ערכו  ייקבע  -רי יחידות דומים סרים. בהעדר מחיאחד ממחירי היחידות הח

רי היחידה  ים, הנקובים במחיאימל סעיפים מתש  מחירי יחידה על פי השינוי 

 שרה אחוז(  )ע 10%, לפי הנמוך מביניהם, פחות משכ"לאו  משב"ששבמחירון 

ולא תחול כל תוספת שהיא   פייםמחירי היחידה הינם סו -חידה לעניין מחירי הי 

 ה וכ"ו.  קבלני משנ ן רווחן משהב"ש ו/או משכ"ל כגו היחידה שבמחירו למחירי

לא יהיו נקובים   "משכ"ל"או  "משב"שהיחידה שבמחירון רי רה שגם במחיבמק       

וי  הקבלן הצעת מחיר מנומקת בליו מחירים שאפשר להתבסס עליהם, יגיש 

  ההכרעה הסופית לכל היותר  %10של כולל רווח  קבלני אסמכתאות וניתוח מחירים ו

 . ס חכ"ל ו/או מנכ"ל חכ"ל נדלאישור מה  וףובכפתהיה בכל מקרה של המנהל  

לדעתו השינוי מחייב את נויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי וקיבל הקבלן פקודת שי    (ג)

ת  יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלא -התמורה  העלאת

הל  מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למניום מיום  30רו  התמורה כאמור. עב 

ורה. אולם  נוי לא ישפיע על התמים אותו כאילו הסכים לכך שהשי ואב כאמור, רכתב

ת הקבלן הוגשה לאחר  לאת התמורה כאמור גם אם הודעהמנהל יהיה רשאי לדון בהע 

הסיבות לאיחור טעם סביר וינמק את הימים האמורים, בתנאי שהקבלן יתן    30תום 

 ודעתו. בה

 

 יומית ודה תשלומי עב .63

 

את ביצועה של עבודה ל, דרש המנהל בפקודת שינויים עידל 62סעיף  ב  אמורל אף הע    (א)

בפקודת שינויים ה יומית, יודיע על כך לקבלן אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה לפי עבוד 

   על פי ערך העבודה. והקבלן יבוא על שכרו בעת ביצוע העבודה האמורה

 

שימות  ר קח על יסודמפדי הם וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על י רך החומריע    (ב)

 ת ביצוע העבודה.  שאושרו על ידי המפקח בע

 

 . כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.  1

, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה ושכר . שמות העובדים, מקצועותיהם2

ותשלומי חובה אחרים של כל עובד  ות, ביטוח לאומי  כולל הטבות סוציאליהעבודה, 

 ועובד.  

   אות הובלה.וצ. ה3

 . הוצאות ציוד מכני כבד.  4

 

 למפקח בשני העתקים בסוף תימסרנה 4)ב(   -ו 3(, )ב1ב(ת בס"ק )הרשימות האמורו )ג(  

העתקים   תימסרנה למפקח בשני 2(ב)שבוע, ורשימות העובדים האמורים בס"ק כל 

נו  תקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח אם ימצא ם עבודה, אחד ההעלאחר כל יו

   לום.שוחזר לקבלן לשם הגשתו לתוי י לאישור,  אור
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 ות מדיד -פרק י' 
 

 מדידת כמויות .64

 

הנקוב ה    (א) אינןכמויות  הכמויות  ובכתב  במפרט  הכמויות    ות  של  בלבד  אומדן  אלא 
יותיו לפי  ה במילוי התחייבול הקבלן לבצען למעשואין לראותן ככמויות שע  בפרויקט  

 החוזה.  

 

ידי המפקח    בענה על סמך מדידות שתעשנה עליקפי החוזה תל   מעשהכמויות שבוצעו לה    (ב)
גשו או על סמך חישובי כמויות שיוהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/והקבלן ב

ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל   פר המדידות תירשמנה בס על ידי הקבלן ויאושרו על 
 לן.  קבח והשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקהמדידות או בר

 
קח הודעה מראש בכתב לקבלן  או מקצתו, ייתן המפ בואו למדוד את הפרויקט, כולו ניפל   (ג)

בכו   וונתוכעל   שבו  המועד  ועל  כן  נוכח לעשות  להיות  מתחייב  והקבלן  כן  לעשות  ונתו 
מפקח או לבא כוחו לבצע צורך זה ולעזור לו ע"י ממלא מקומו לבמועד הנקוב בעצמו א 

ה על חשבונו  ציוד הדרוש לצורך ביצוע המדידוהכוח האדם    אתספק  את המדידות וכן ל
 מציא למפקח את הפרטים הנדרשים.  הוא ולה

 
רשאי המפקח או בא    -במועד שנקבע לביצוע המדידות    לא נכח הקבלן או ממלא מקומו    (ד)

מידותיהן הנכונות של הכמויות  ראו את המדידות כ ת המדידות בעצמם ויכוחו לבצע א
ת נוכח במועד הנקוב . אולם אם נבצר מן הקבלן להיוהןלערער עלי  יןה שאו/או העבוד 

ע"י   שנקבע  כפי  המדידות  ביצוע  ללצורך  הודעה  כך  על  ונמסרה  לפני  המפקח,  מפקח 
המ ביצוע  יידחה  כאמור,  המדידות  לביצוע  שנקבע  מאוחר  המועד  למועד  יותר דידות 

 ג(. )ר בס"ק שייקבע כאמו
 

מקומנ    (ה) או ממלא  בשכח הקבלן  המד  עת ו  תוך  -ות  יד ביצוע  בכתב  לערער  הוא    7  רשאי 
כמות   כל  על  מד ימים  לביצוע  מועד  יקבע  והמפקח  האמורה שנמדדה,  הכמויות  ידת 

אם המ  מחדש.  לבין  הקבלן  בין  דעות  חילוקי  יתגלעו  השניה  המדידה  אחרי  פקח, גם 
 תהיה סופית.  זה המנהל והכרעתויכריע בעניין 

 
או  ה    (ו) כולו  הפרויקט,  למדי  ו,מקצתיה  המדידו  דהמוכן  שתבוצענה  מבקש  ת  והקבלן 

 לדעתו צורך בדחייה.   מפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן ישלא ידחה ה -בהקדם 
 

שהסתיומ    (ז) הכמויות  בכתב  סעיפים  עבור  תשלום  יאשר  לא  הפיקוח  כי  ללא  דגש  ימו 
 . ות סופיחישוב כמוי 

 
 
 

 תשלומים  –' יאפרק 
 

 ה ישוב התמורח .65

 

ומע  ביצו ורת  תמ    (א) הקילהפרויקט  של  התחייבויותיו  שאר  כל  על  וי  זה  חוזה  לפי  בלן 
נתוני החוזה ריכוז  דף  את התמורה הנקובה בצרופותיו מתחייבת החברה לשלם לקבלן  

הכמויות   ותיו על בסיס מדידתהוראות חוזה זה על צרופ משיקבע בהתאם    שכר    או כל
 בכתב הכמויות.ם דות הנקוביבוי העאו סוג/יחידות ועל בסיס מחירי היחידות ו וספירת 

 

 דן בלבד.  אומ ןכתב הכמויות הנכמויות שבה    (ב)
 

מע    (ג) כוללת  אינה  החהתמורה  על  יחול  בגינו  והתשלום  בסעיף  ברה"מ  כמפורט    77, הכל 
 . להלן

 
לכל      (ד) זכאי  יהיה  לא  עםהקבלן  בקשר  נוסף  וביצוען  תשלום  החזר   העבודות  כל  לרבות 

 החוזה. י על פ   יויוב ח  יצועהוצאות שהוציא בקשר עם ב 
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 קרויותהתיי .66

 
יהיו   , ככל שתמומש,בתקופת האופציה .  צמדהתשלם לקבלן  הפרשי הלא החברה  

הבסיסיים  היחידה  בסעיף    מחירי  כאמור  לתנאי    23.5מותאמים  א'  למסמך 
 ז.  כרהמ

 

   ידותמחירי יח .67

 

מצה    (א) לאמור  קבלן  בכפוף  סוגיהיר  ו/או  היחידות  מחירי  להלן,  זה  ות  ודהעב   בסעיף 
קבועיב  הנקובים מחירים  הנם  הכמויות  כולליכתב  והם  וסופיים  מספקת ם  תמורה  ם 

ע ומתאימה לכל התחייבוי זה  לפי חוזה  ישתנו  ותיו של הקבלן  וכי הם לא  ל צרופותיו, 
 פת להם.  וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוס

 
  מיום רמצטב חשבון המהווים,  המפקח ידי-על  יקבעוש  הביניים מתשלומי  לכך אי

 וכל   שבוצעו בינייםה  תשלומי  כל יופחתו ,הביצוע  חודש סוף עד  העבודות  ועביצ תחילת
, החוזה  לפי  מהקבלן למזמין המגיע  סכום כל וכן  החוזה לפי  לקבלן שישולם אחר סכום

 . הביצוע  חודש  לסוף עד

 

יראו כמתמ    (ב) בכתב הכמויות  היחידות  לפרטים המייחירי  המקרים, חסים  בכל  תאימים 
הע  בין נעשואם  באורכים    בודות  בשלבים,  ו/או  בקט ברציפות  או  קצניכרים  רים, עים 

 או בחתיכות בודדות.  /בכמויות גדולות ו

 

המצוי ה    (ג) הכמויות  כל  כי  לו  ידוע  כי  ומאשר  מצהיר  גם  הנן  קבלן  הכמויות  בכתב  נות 
מוב ספק,  הסר  למען  ולפיכך  בלבד  במפורש  בהאומדן  בזאת  תשתנינה ר  אם  גם  כי 

הסוהכמוי  שות  כל  הפיות,  מן  שהוא  שיעור  בכל  שהוא,  בינוי  הנקוב  כתב אומדן 
כאי לדרוש ו/או לקבל כל העלאה שהיא במחירים הנקובים מויות, לא יהא הקבלן זהכ

 . בועים וסופיים כאמורבכתב הכמויות שהנם מחירים ק
 

וזה  התמורה שתגיע לו לפי ח  מהחברה להעלאת  עהא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תבי ל    (ד)
ל  רות של איזה חומר ו/או ציוד שעל עקב התייק  זה וע הפרויקט שם ביצהקבלן לספק 

ו/או    ו/או להקמת בגין הטלת  זה התייקרויות  ובכלל  ו/או להתקנת המתקן,  הפרויקט 
עת  מ   תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא, שיחולבלו, אגרה, היטל או כל  העלאת כל מס,  

עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה    ובכלל זה)   לגביו,ו ציוד כנ"ל או  א/ומר ולעת על כל ח 
 אחרת המוטלת עליו לפי חוזה זה.   ת לעת( ו/או בכל הוצאהודה מעכרוך בשכר העב 

 
ל     (ה) שונים  יחידה  מחירי  בהצעתו  הגיש  הקבלן  העבאם  מקרב  סעיף  אותו  ודות  גבי 

 ותר.מחיר היחידה הנמוך ביה רך תשלום התמור צולבמקומות שונים, יילקח בחשבון 
 

 בוטל .68
 

 זקיזו .69

 
המגיע לה מן    על פי חוזה זה כל חוב   לקבלן  ום המגיע ממנה החברה רשאית לקזז כנגד כל סכ

וכן   הקבלן,  לבין  שבינה  אחר  חוזה  כל  פי  על  או  זה  חוזה  פי  על  אחר  הקבלן  קצוב  חוב  כל 
 מן הקבלן לחברה.  המגיע  

 
אחרת,    ור בכל דרךוב כאמ ה של החברה לגבות את הח ן גורעות מזכות ינ הוראות סעיף זה א 

אחר שבינו לבין  לחוזה זה או לכל חוזה  המציא  בויות שהקבלן  לרבות באמצעות חילוט הער 
 החברה.  

 
ה ו/או  המגיע לו על פי חוזה ז   הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר

 על פי כל דין. 
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  קיים חלחשבונות  .70

בגין ביצוע    עותקים  2  -ב  חשבון  קבלןהיגיש  דש  לכל חו   01  -חר לעד ולא יאו   (א)
ל  בחודש  ודההעב השקדם  בתוכנת  חשבוןהגשת  דיסקט  ע"ג  יוגש  החשבון   .
 .EXELוכן בפורמט    ו/או בינארית בהתאם להנחיית החברהל דק

יוג  (ב) החשבון  להגשת  הבמקביל  ותוכני שו:  החישובים  העבודה,  מיומני  העתק  -ASות 

MADE   נות חלקיים  ומהווים  חלק   ווים לחשבוהנלהחברה  י  ורמט שיוגדר ע"עפ"י פ
 מן החשבון.  לתי  נפרדב

תנאי תשלום ב  ישולמולעיל    )א( ו )ב(ים  חשבונות שיוגשו בהתאם לאמור בסעיפים קטנ  (ג)
 יום.    60( ועוד  ף ה' יהאמור בסע: שוטף )של

 ()בעיף  בס  מהאמורה מאי עמידה כמפורט   כתוצאלחודש    25  -ונות שיוגשו לאחר הבחש  (ד)
סוף  ם, מ יו    60+  : שוטף  לחודש הבא  25-ב  כאילו הוגשו   םשלום שלהנאי התת   ו ילעיל יה

 . החודש הבא כאמור

כי החשבון יחשב         (ה) יאוחר לע"י המפקח    ) ,  כהוגשיובהר  ולא  עם  (  חודש  לכל    25  -עד 
למפרט   תאםבה    AS-MADE   -ותוכניות ה     י התקבלו כל החישוביםור המפקח כ איש

,דכון חדאו כל ע  2009  -מ  6משב"ש גרסה   בצירוף  והחשבון    הנדרשות לבדיקת ש אחר 
  . בנארית  ו/או דקל לפי העניין ולשיקול החברהחשבון בתוכנת  דיסקט

 
  . ת העבודותכל החשבונות יוגשו כחשבון מצטבר מתחיל 

 

יב    (ו) החשבוןהמפקח  את  מ  ההמהוו   דוק  מצטבר  תחילת  חשבון  עד הפ  ביצועיום  רויקט 
שר או ישנה אם בו, וימויות והמחירים הנקובירבות הכ,  להחשבוןאליו מתייחס    היום

תשלומי  עשר( ימים ממועד הגשת החשבון.  חמישה  )  15ת האומדנים הנקובים בו תוך  א
( 1למהנדס החכ"ל בשני אופנים: )   ויועברו  כאמור לעיל ,  מפקחהביניים יחושבו על ידי ה

 באמצעות מייל  ,  ( 2לן  ) והקבם ע"י המפקח  חתו
א     ידי  ילו  חשבונות  על  חכ"לאושרו  ק  ומהנדס  מהנדס  שבהעיר.  האחרון  יעתו  ל 
 . תהא סופית    

 

   מבוטל    –עמלת חכ"ל     (ז)
 

ב אישור      (ח) אין  אלה  תשלומים  ביצוע  וכן  הביניים  הס התשלומי  משום                  כמת ם 
העבו לטיב  המפקח  או  בבהחברה  שנעשתה  של דה  לאיכותם  ו/או  הפרויקט  יצוע 

ים תשלומי  ותם של מחירים ו/או אומדנים כלשהם שעליהם מבוסס נכונ מרים ואו ל החו
ו/ לנכונ הביניים  יחושבו  או  הנ"ל  התשלומים  וכל  בו  הנקובים  הכמויות   כמקדמותות 

 ן הסופי כאמור בחוזה זה.  שור החשבוף ועד לאיוששולמו לקבלן, בכפ
 

בת  במקרה    (ט) פיגור  למועדיםשל  מעבר  לקבלן  הביניים  ב  שלומי  יהיה  חוזההנקובים   ,
ור האמור. גין הפיגולם בפיגור, כפיצוי בהקבלן זכאי לריבית פיגורים על התשלום שש

בח  הנקוב  המועד  מתום  החל  לתקופה  תהיה  כאמור,  לקבלן  המגיעה  זה ו הריבית 
תשלהביניים    לתשלום בפועל.  הביניים  תשלום  למועד  פיגועד  ריבית  כאמור, ום  ורים 

הקלנדרי השוטף בו הוגש החשבון, ותשלום   חודשמתום ה   100  -ישולם לקבלן ביום ה
ו/אוזה לא י כ  ישא הפרשי הצמדה  לשהי לתקופה החל ממועד תשלום הביניים ריבית 

   .בפועל ועד למועד תשלום ריבית הפיגורים
 

ימציא    –החוזה    מסכום   25%על  לסכום העולה    61וי לפי הוראות סעיף  ערך השינ   גדל    (י)
 מערך השינויים כולל מע"מ.   5%ובה נוספת, בג  הקבלן לחברה ערבות

 
, יחזירם לחברה מיד עם דרישתה "למגיע לו מעל  "תשלומים כאמור    אם קבל הקבלן    (יא)

היו  מיום  הכללי  החשב  ריבית  ובתוספת  החוב והראשונה,  ליום   צרות  התשלום   ועד 
מגיע  מהחשבון הראשון ה  על המגיע לקבלן""מ וזז הסכום  , לא עשה כן הקבלן יק  בפועל
 .  לקבלן

 
 מערך החוזה. 95%על  בכל מקרה ך כל חשבונות הביניים לא יעלה ס (יב)
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   ק התמורהסילו .71

 

שבון  ח יום מתאריך קבלת תעודת ההשלמה לפרויקט כולו יגיש הקבלן    60  -מא יאוחר  ל  (א)
 כל המסמכים הקשורים בו.   בצירוף סופי

 

-סופי )להלןון הגשת החשב ה  יום מיום  30  -די המפקח לא יאוחר מ על יחושב  ה ת תמור ה    (ב)
קבלן, כפי  ל  הבמלואותסולק    הל ומהנדס העיר , תאושר על ידי המנ "התמורה הסופית"(

משאושרה יאוחר  לא  קביעת  90  -,  לאחר  ומהנדס  הסופית    םיום  המנהל  עיר ה של 
תשלומ הפחתב ששולת  אחר  סכום  וכל  ששולמו  הביניים  שעי  אותה  עד  חשבון  ם  על  ה 

סכ כל  ובניכוי  ל  וםהתמורה,  החברה מהקבלן  חברהשיגיע  ע"י  התשלום  מקרה,  בכל   .
ת החשבון הסופי גם אם הקבלן עמד בכל מיום הגשיום    90יבוצע לפני תום  לקבלן לא  

בית כלשהיא לתקופה ו/או רישי הצמדה  רהתחייבויותיו. יתרת התמורה, לא תישא הפ
 הסופי.  ן תעודת השלמה עד ליום תשלום החשבו  עבודות וקבלתהחל מיום השלמת ה 

 
בכתב.   שלח לו ע"י המפקח התראהא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תיל    (ג)

סופי לאחר  ל הגיש הקבלן חשבון  החברה  החשבון    30א  יערוך  ההתראה  יום מקבלת 
מיטפ הסו לפי  הבנתהי  הב  החשבון  כי  הקבלן  מצהיר  זה  במקרה  ע.  שיערך  "י  סופי 

.  הוצאות הכנת עות נוספות לחברהתבי  היינה לות  החברה כאמור מקובל עליו וכי לא
 על הקבלן.   יחולו –החשבון 

התי    (ד) הסופי    לפימורה  תרת  הקבלן  החשבון  לכשימציא  לעיל,  כאמור  לקבלן  תשולם 
חיסו על  הצהרה  תביעו  ל לחברה  המצוי  בנותיו  כל  חסח  לה  '  בנספח  ימציא  את וכן 

   .זמיןת למת העבודויר חודשים ממועד מס  12בתום תקופה בת . ערבות הבדק
מורה,  יתרת הת  מועד הנקוב בחוזה, תישאבמקרה שיתרת התמורה לא תשולם לקבלן ב    (ה)

ב בחוזה וכפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים לתקופה החל מתום המועד הנק
 מורה בפועל.  תרת התמורה ועד למועד תשלום יתרת התתשלום י ל

 
דעות הקבלן מסכים מראש לעיכוב    לוקירה של חימקמען הסר ספק מובהר בזה כי בל    (ו)

הס החשבון  שאתשלום  חלק  אותו  לרבות  שנוי ופי,  עד   ינו  כזה,  יהיה  אם  במחלוקת, 
ם כי דחיית  הצדדים מסכימי  "שבימאם ע"י הצדדים ואם ע"י  ליישוב הסכסוך במלואו.  

כאמ בטוחה  התשלום  הנה  לאינטר ור  הסופי  סבירה  החשבון  לסופיות  החברה  ס 
 ודאות.  ולו 

 
 

חתשלו (ז) מס'  -ם  אישור  ן  לקבל  1ן  בהמצאת  המ מותנה  אפק"  והביוב  םיתאגיד    "עין 
תאגיד המים אישור  ופי מותנה בהצגת  , חן סקבלן קיבל מונה מים שהותקן באתרשה

אפק"הביוב  ו חועל      "עין     בות גמר 
 

 השיפוט מקום .72
 

ך אמשפט    לביתוקנית  לעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו מסמכות השיפוט הב
 ע"פ סמכותם .   השלום בפ"ת או לבית המשפט המחוזי בלודורק 

 

 העבודה ערךת במחירי החומרים וב דותנו .73
 

תנומ (1) שום  כי  במפורש,  ה וסכם  בשכר  על  דות  אשר  החומרים  במחירי  או  עבודה, 
ם למקום הפרויקט(, לא ישנו את  הובלתצאות  כולל הו)ספקם לפי החוזה  ללן  קבה

   .המכרז תנאיללמסמך א'  14.5ות בסעיף הקבוע ויות מעט התייקרהתמורה , ל
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 ילוק יד הקבלן ס –' בפרק י
 

  ממקום הפרויקט יד הקבלןסילוק  .74
 

  החזקה בו ס את  לתפוויקט וממקום הפר  ית לסלק את ידו של הקבלןשא)א(   החברה תהיה ר 
שתמש ך אחרת ולהה או באמצעות קבלן אחר או בכל דררויקט בעצמהפ  את  ולהשלים

בכל   כך  והמתקניםחומריםהלשם  הציוד  ל הפ   שבמקום  ,  או  ל רויקט,  או  מכור סלקם 
מהקבלן    רהתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחבמהם ולהשאותם או כל חלק  

 בכל אחד   –  מיםי  10נותם, שלא נענתה תוך  ב לקבלן לפ, לאחר דרישה בכתלפי החוזה
 ואחד מהמקרים המנויים להלן : 

  
  10ית תוך  צי   התחיל בביצוע הפרויקט או שהפסיק את ביצועו, ולא  כשהקבלן לא  .1

או להמשיך בביצוע הפרויקט או  להתחיל    עשרה( ימים להוראה בכתב מהמפקח)
 . יצוע הפרויקט בכל דרך אחרתמב כשהסתלק 

 
שק  קחמפכשה .2 מד סבור  איטי  הפרויקט  ביצוע  כצב  להבטיח  י  השלמתו  די  את 

או   בחוזה  הקבוע  שהוא במועד  תוך  במועד  ציית  לא  והקבלן  להשלמתו    48רך 
ושמונ) הנה(  ארבעים  באמצעים  לנקוט  מהמפקח  בכתב  להוראה  זכרים  שעות 

ועד הקבוע בחוזה או במועד  במ וראה שמטרתם להבטיח את השלמת הפרויקט  בה
   וע שהופסק.ביצקח להמשיך במפבות הוראת ה השלמתו, לרשהוארך ל 

 

לן מתרשל בביצוע החוזה לאחר  דעתו שהקב   הוכחות להנחת  פקחכשיש בידי המ .3
 תנה תוצאות רצויות. א נ שהתראה בכתב לקבלן ל

 

המפקח   .4 או  המנהל  ככאשר  קבלנים  סבורים  עם  פעולה  משתף  אינו  הקבלן  י 
יע לעבודות ו/או משבשן  באופן המפר ם העוסקים בביצוע עבודות בפרויקט,  ריאח
 ורה שהיא.  ל צבכ

 

או .5 כולו  החוזה,  את  הסב  לאח  כשהקבלן  את  מקצתו  משנה  לקבלן  העביר  או  ר, 
הפרויקט   החברה  הסכבלי    –ביצוע  ומראש מת  מסכימה  בכתב  זאת  למרות   .

בהח כי  ימברה  ותיקונים  הרכבה  הובלה,  עבודות  אולם  סריצוע  משנה,  לקבלני  ו 
 . לעבודת קבלני משנה אלה  ראי בלעדיתהקבלן יהיה אח

 

לו כונס    שמונה  אונוס נכסים  רגל או אם ניתן כנגד הקבלן צו כיהקבלן פשט  כש .6
נושיו או עשה עימם הסדר. ואם הקבלן הוא  ע ל נכסים, זמני או קבוע, או כשהצי

מונה לו מפרק או מפרק    אוזמני    שר נקבע מינויו של מפרק או מפרקכא  –גיד  תא
כאש או  פיר זמני  נקבע  מרצון(ר  פירוקו  )לרבות  ה  או   וקו  הגיע  המאוגד  אם  גוף 

או אם הוטל על נכסי הקבלן, כולם או    –ושיו  ינו לבין נ לחוזה פשרה או הסדר ב 
 מהיום שהוטל.  ימים   30יקול, זמני או קבוע, והעיקול לא הוסר תוך , עמקצתם

 

של הקבלן    להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמות  כשיש בידי המפקח הוכחו  .7
ש כלשהו  לאדם  הציע  או  דווחדנתן  מענק,  בקשר  ,  כלשהי  הנאה  טובת  או  רון 

 דבר הכרוך בביצוע החוזה.  זה או לכל לחו

 

 ודית מהתחייבויותיו בחוזה זה.יס   כשהקבלן הפר התחייבות .8
 

דים לכל תקן  וגצוע הפרויקט בחומרים גרועים וגם/או מנ שתמש לביכשהקבלן ה  .9
 מחייב. 

 

בכשהקבלן הושע  .10 ובהיה מרישום  וען של  כנדרש לביצקף  פנקס הקבלנים בסיווג 
כשהמנכ"ל/בעל   או  בתאהעבודות  הקבלן  השליטה  שבגדר  אדם    –גיד  הוא  אם 

בפלי  –פרטי   התחייבויו  לים הורשע  בקיום  לפגוע  כדי  בה  שיש  עפ"י בעבירה    תיו 
 החוזה.  
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א ישא,  הקבלן והו  א( יהיו על חשבון )אמור ברישא לס"ק  כ  )ב(  הוצאות השלמת הפרויקט 
 ות.  מהן כתמורה להוצאות משרדי  15%של בתוספת ת, ורובנוסף להוצאות האמ 

 
ל  )ג(   ממנו  הקבלן  של  ידו  וסילוק  הפרויקט  מקום  משום )ס"ק  פי  תפיסת  בהם  אין             א( 

 די החברה. וזה על יהח  ביטול  
 

 ת הבאות: יחולו ההוראוא( )רויקט בהתאם לס"ק הפ)ד(  תפסה החברה את מקום 
 

ת הקבאת  בכתב  יזמין  המפקח   . 1 שבלן   העבודות  ועיים  וך  של  מדידות  לערוך 
והמתקנים  ים  מועד סילוק ידו וכן לערוך את רשימת הציוד, החומרבוצעו עד לש

יערוך  לא עשה    של הקבלן המצויים במקום הפרויקט. כן הקבלן תוך שבועיים, 
 כאמור. של הציוד, ה של ערך משוער של העבודות כאמור וימהמפקח רש 

 
ב .2 ציוח   ט מקום הפרויקהיו  עת  ומרים,  בכל  המפקח  רשאי  מתקנים,  או  שהיא  ד 

ד והמתקנים  ציוה  מהקבלן בכתב לסלק ממקום הפרויקט את החומרים,    לדרוש
, רשאית החברה  ימים  10ישה זו תוך  קבלן לדראו כל חלק מהם ; ואם לא ציית ה

ה בעיניה ולא תהיה  מקום שייראון הקבלן לסלקם ממקום הפרויקט לכל  שבעל ח
אלכ   אחראית או  נזק  להםל  שייגרם  קט  .ובדן  סעיף  אינן  הוראות  זה  גורעות  ן 

 א(.)למכרם כאמור בס"ק  או מזכותה של החברה להשתמש בחומרים ובמתקנים

 

חשבון .3 יגיש  על   הקבלן  סעיף  סופי  הוראות  יחולו  התשלומ   71יו  בפועל    יםואילו 
 סעיף זה. ם להוראות המגיעים לצדדים ייקבעו בהתא

 
יהיה .4 לא  לקחי  המזמין  לשלם  ביב  אלא  לחוזה  בקשר  כלשהו  סכום  כפוף  בלן 

 ( להלן. 6)-(5)לס"ק 
 

בה   .5 זוכה  היה  שהקבלן  התמורה  בשלמותו  איל עלתה  החוזה  את  מבצע  היה  ו 
והתמורה(  אומדן  -)להלן הביניים  תשלומי  של  הכולל  הסכום  על  שלומים  הת, 

ת לפני  לקבלן  ששולמו  מקום  האחרים  השלמפיסת  הוצאות  של  ת  הפרוייקט, 
ובה סופפרוייקט  חשבונות  יסוד  על  שייקבעו  שיאושרדקו  המנהל,  יים  ידי  על  ו 

)ב( בפיסקה  האמורה  התוספת  ולרבות  למזמין  ,  שנגרמו  נזקים  על  פיצויים  של 
ה המזמין חייב  היי  -בהשלמת הפרוייקט ומפאת נזקים אחריםל דחייה  מפאת כ

 ; ה לבין הסכום הכולל כאמורומדן התמורבתשלום ההפרש שבין א
 

הסכום   .6 והתשלומעלה  הביניים  תשלומי  של  האחרים  הכולל  לקבלן  ים  ששולמו 
השלמת הפרוייקט ובדקו שייקבעו על  ות  לפני תפיסת מקום הפרוייקט, של הוצא

חשב  סופ יסוד  התו ונות  לרבות  המנהל,  ידי  על  שייאושרו  האמורה  ספיים  ת 
פיצויים   ושל  )ב(,  נזקים שבפיסקה  כל דחיעל  בהשלמת  יה  נגרמו למזמין מפאת 

יהיה הקבלן חייב בתשלום    -דן התמורהוייקט ומפאת נזקים אחרים, על אומהפר
 מור לבין אומדן התמורה. כא  ההפרש שבין הסכום הכולל

 
 כויות על ידי הצדדים שימוש בז שימוש או אי . 75
 

זה בא  הסכמת הצדדים     (א) , לא תהווה  מקרה מסויםו אחד מהם לסטות מהוראות חוזה 
 ה שווה למקרה אחר. ממנה גזיר מדוקדים  ולא יל ת

,  ויםאחד מהם בזכויות הנתנות להם לפי וזה זה במקרה מסהצדדים או  לא השתמשו      (ב)
ואין לללמוד מהתנהגות זו ויתור קרה אחר  אין  לראות בכך ויתור על אותן זכויות במ

 זכויות וחובות לפי חוזה זה.   עלכלשהו 
 

  ת המשכת ביצוע העבודותאי אפשרו  .76
 

ו או מקצתו, מפאת מלחמה  רויקט, כולעת שאין אפשרות להמשיך בביצוע הפיתגלה בכל  אם  
אישור   תן לקבלןשליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין י בלןאו כל סיבה אחרת שאין לק 

א אחר  והקבלן ימלך בביצוע העבודות, כולו או מקצתו,  שיבכתב, כי אומנם אין אפשרות להמ
 ת הפרויקט.  ע לאי המשכנוגהוראות המנהל בכל ה
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 מס ערך מוסף .  77
 

 ם מס ערך מוסף. לליים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כו המחיר א. 
 

ל  המזמיןה, שי חוזה זבגין כל התשלומים על פב.   "מ מעה  המזמין, ישלם  קבלןמשלם 
מע"מ ן הלשלם על פי הדי   קבלןעל ה  , למועד בובנפרד וזאת בהמחאה נפרדת  קבלןל 
 . כדין ונות המס וכנגד המצאת חשבונית מסלשלט 

 
 על אף האמור בסעיף קטן )ב(: ג.

 
הסופי,  החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון  שת  אם איחר הקבלן בהג (1)

ובפרק הזמ  71אמור בסעיף  כ יום מיום השלמת    195החל מתום  ן  בתנאי החוזה, 
הועלה  הפרוי  מוסף  קט,  הערך  מס  של  המזמין  יש  –שיעורו  המס  לם  סכום  את 

במ  קיים  שהיה  שנקבע  בשיעור  החשבון  ועד  הוגש  אילו  התמורה  יתרת  לתשלום 
 .  71נקבע בסעיף  ד שהסופי במוע

תוך התקופה כאמור בתנאי החוזה, ובפרק  הפרויקט  לא השלים הקבלן את ביצוע   (2)
מתום  הז החל  חייב  195מן  בו  מהיום  הקבלן   יום  הפרויקט,    היה  את  להשלים 

עור שהיה  ום המס בשיישלם המזמין את סכ  –ס הערך מוסף  יעורו של מה שהועל 
א  התמורה  יתרת  לתשלום  שנקבע  במועד  במועד    ילוקיים  הפרויקט  הושלם 

 במועד. והחשבון הסופי הוגש 

 

 (MADE-ASתכנית עדות ). 78
העב (1 גמר  לחשבודעם  כנספח  המפקח  שידרוש  ובמידה  הביני ה,  ימציא    -ים  ונות 

המ  לידי  עו  פקחהקבלן  כל    תקיםבחמישה  בוצעו  לפיהן  התכניות  העבודות.  את 
קואורדינאט ה לרשת  וקשורות  ממוחשבות  תהיינה  )רשת  ות  תכניות  ארצית 

רי תאי הביקורת, מרחקי התאים או  ם בין ציישראל( ותכלולנה מרחקים מדויקי
בהים של מכסי התאים  ת מבנים, גצירי כבישים ו/או מאבני שפה, מפינו מ  הצנרת

 " של הצינורות הנכנסים והיוצאים."אינוורטים ל הוכן כ
ה (2 של  התכניות  קנ"מ  הכנת  המפקח.  לדרישות  בהתאם  יהיה  מרות  האותכניות 

ו"האורגינלים" למפקח בעת  דיסקטים  תהיה על חשבון הקבלן והוא ימסור את ה
 . מסירת העבודה

אוטוקד   (3 בתוכנת  תוגש  השכבועלה  ומ   2002התכנית  ע"י  בתצורת  שנקבעו  כפי  ת 
 . בנאריתבתוכנת  חשבון יוגשמתכנן. וה ה

הע (4 חתומותתכניות  רשיון ע"י    דות  בעל  הרלוונטי  מודד  המתכנן  לאישור    יועברו 
)באי המסירה  לתיק  יצורף  זה  החכעותקים  5  -שור  נוהל  ע"פ  שיועבר  (  כפי  "ל 

 .לקבלן ע"י המפקח

 .ו כל עדכון שלהא 2009משנת  6סה יות יהיו בהתאם למפרט משב"ש גרתוכנה (5
לכניות העדת  (6 ימסרו  פורמDWGבפורמט    GISבדיקת מחלקת  ות  או  ט אחר  , 

מחלקת   בהתאם  GISבאישור  מחלקת  ,  המגיש  יתוו  GISלהנחיות  ידי  על  קנו 
 .GISלבקשת מחלקת 

 
ב  .  79 הכרוך  הבכל  הפרויקטביצוע  אחרי  הקבלן  ימלא  דין,  וראו,  כל  מתן  לרבות  ת  בדבר 

 נות רשיו וקבלת  עות הוד 
 

     
 
 

 :חתוםצדדים על האיה באו הולר   
 
 
 
 
 
 

                    _______________                      ________________ ___ ___ 
 החברה      הקבלן                                            
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 לחוזה  1נספח ז'
   לקיום ההסכם  בנקאיתרבות עסח נו 

 
 
           כבוד ל

   ע"מ ב ראש העיןת להכלכליהחברה    – ל"חכ
     11/1העבודה רח' 

      עין ראש ה
 

 א.ג.נ., 
 

ב-על __________________קשת  פי  ערבים  קבלן"ה  -להלן  __)________ח.פ./ח.צ.  אנו   )"
ם  "סכו  -)להלן  (  ף שקלים חדשיםאל  מאה    100,000כל סכום עד לסך של    לסילוק  ןכלפיכ  תאבז
   -  למדד כמפורט להלן )להלן  הקרן  כוםעים מהצמדת סהצמדה למדד הנוב  וספת הפרשיבתקרן"(  ה

בע"מ    לראש העיןהכלכלית  החברה    -  ל"חכ שנחתם בין    חוזהעם    בקשרהצמדה"( וזאת  "הפרשי  
  – בראש העיןיתוח תשתית פל  נות ששועבודות לביצוע    34/21 ' מס שלהמכרז  לבין הקבלן בעקבות

שנתיתמסגר מוגבל   ת  של    מילוי  טחתולהב"(  חוזה "ה   -)להלן      בלתי  הקבלן  ע"י  ומלא,  כל  שלם 
 .  זהחותנאי ה

לכבזאת  ייבים  אנו מתח  סכ  ןלשלם  או  עד  כל סכום  הפר  רןהק  לסכוםומים  שי הצמדה  בתוספת 
עם   אלינמיד  של  הגעתה  את    בכתב,  הראשונה  ןדרישתכו  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי 

תחילה    פים כאמור, או איזה מהם,הכספן כלשהו, או לדרוש את  הו או באושבתהליך כל  ןרישתכד
ה אבתב  קבלן,מאת  משפטית  בכל  יעה  כלפיכו  לטעון  ומבלי  אחרת,  כלשה  ןדרך  הגנה  י  טענת 

 .  ןלפיכד למציע בקשר לחיוב כלשהו כשיכולה לעמו
ביחד או  את רשאי  מי מכןן  ם אחת או  עשל הסכום הנ"ל בפלדרוש מאתנו את תשלומו    ותתהיו 

  ןדרישותיכ   מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל  במספר דרישות, שכל אחת מהן
 הנ"ל.  לא יעלה על הסך הכולל לחוד  יחד או ב

זה למגמדד  משמעו    -מדד"  "  בכתב  בבניה  הבניה  ידי  ורים  תשומות  על  הלשכה  המתפרסם 
   המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 
נכון למועד ביצועו של  ם לאחרונה  אם יתברר מתוך המדד שפורס  ו כדלקמן:ב הפרשי הצמדה יחוש

זל עפ"י  כל תשלום בפוע ד בגין  דש עלה לעומת המד"המדד החדש"( כי המדד הח  -ן  )להל ה  כתב 
יה  "המדד  -להלן  )  15.01.22יום  בשפורסם    2021דצמבר    חודש והפרשי  סכום  ו  ו היסודי"(  הקרן 
 .הקרן מחולק במדד היסודי החדש בסכום דה סכום השווה להכפלת המדדהצמ

  
 נת לביטול. נית ינהאבלתי תלויה ובלתי חוזרת והתחייבותנו עפ"י כתב זה הינה 

   .עברה וגם/או להסבהן לה חייבותנו זה אינו ניתכתב הת
 

 ועד בכלל.   _______________עד ליום   ערבות זו תשאר בתוקפה
 
 

 ______ _ בנק_______          _____ תאריך:________
 
 
 דלעיל  ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינוייםהערבות תוגש בנוסח שוב: ח
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 וזה לח 2ז' נספח

    יצועבערבות נוסח  
 
 

            לכבוד 
   מ החברה הכלכלית לראש העין בע"  –ל "חכ
     11/1העבודה ' רח

      ראש העין 
 

 א.ג.נ., 
 

בקש-על ___________)/ח.פ._________________ת  פי  ערבים  "(  קבלן"ה  -להלן  ח.צ.  אנו 
(  שקלים חדשים  ______________ )    ₪  ________ של  עד לסך    ל סכוםלסילוק כ  ן כלפיכ  אתבז

הפרשין"(  קר ה  "סכום  -)להלן   הנובע   בתוספת  למדד  מהצמדתהצמדה  למדד    הקרן  כוםס  ים 
)להלן להלן  הצמדה"(     -  כמפורט  שנחתםעם    בקשרוזאת    "הפרשי  חכ   חוזה  החברה    -ל  "בין 
לבין הקבלן  הכלכלית לראש העי     34/21  'מס  שלה מכרז    מסגרתוע פרויקט מסוים בלביצן בע"מ 

של  שועבודות  לביצוע   העין  אבר  בינוינות  שנתית    –ש  מוגבלתמסגרת  חוזה"(  "ה   -)להלן      בל י 
 . חוזהאי הכל תנשלם ומלא, ע"י הקבלן של  מילוי  ולהבטחת

לכלשלבזאת  אנו מתחייבים   עד    ןם  או סכומים  בתוספת הפרשי הצמדה    קרןה  לסכוםכל סכום 
עם   שלהמיד  אלינו  להטי הראשונ  ןדרישתכ  געתה  מבלי  בכתב,  עלה  את  ל  לנמק  או  לבסס  יכם 
תחילה    הכספים כאמור, או איזה מהם,באופן כלשהו, או לדרוש את    ו ך כלשהו אבתהלי  ןדרישתכ
ה אחרתבתביעה    ן,קבל מאת  דרך  בכל  או  כלפיכמשפטית  לטעון  ומבלי  כל  ן,  הגנה  הי  שטענת 

 .  ןב כלשהו כלפיכשיכולה לעמוד למציע בקשר לחיו
ביחד אואת רשאי  מי מכן  ן  או    תל בפעם אחום הנ"דרוש מאתנו את תשלומו של הסכ ל  ותתהיו 

  ןשותיכ שסך כל דריבמספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי  
 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.    לאביחד או לחוד 

זה מדד    -"מדד"    בכתב  הבניה  משמעו  למגוריםתשומות  ידי  בבניה  על  הלשכה    המתפרסם 
   טיקה ולמחקר כלכלי.טטיסהמרכזית לס

 
נכון למועד ביצועו של  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה    קמן:ל יחושבו כדהצמדה  הפרשי  

דד בגין  מד החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת ה"המד  -)להלן  כתב זה  "י  ם בפועל עפכל תשלו
יהה "המדד    -להלן  )  15.01.22יום  בשפורסם    2021דצמבר    חודש והפרשי  סכום    וו יסודי"(  הקרן 

 מדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.להכפלת הה הצמדה סכום השוו 
  

 טול. ניתנת לבי אינהלויה ורת ובלתי ת בלתי חוזהתחייבותנו עפ"י כתב זה הינה 
   .העברה וגם/או להסבהנו ניתן לכתב התחייבותנו זה אי 

 
 כלל. ועד ב  _______________ ד ליום  אר בתוקפה ע ערבות זו תש

 
 

 __________ בנק____          תאריך:_____________ 
 
 

 יםהערבות תוגש בנוסח דלעיל  ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינוי חשוב: 
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 לחוזה  ספח ח'נ

 חוזה( ל  71ה ושחרור )על פי סעיף כתב קבל
 
 
 

 תאריך ________                                                          לכבוד                            
 בע"מ  הכלכלית לראש העיןרה החב  - ל"חכ

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 עבודהביחס לכל  בלה ושחרורכתב ק                                            
 
 

_______ הח"מ,  מאש_________ אנו  )הקבלן(  בזאת _____________________    ר/ת/ים 
מכם הסך    שקיבלתי/נו  את  חדשים היום  שקלים   _______________    של 

לסילוק  __________) מכם  לי/נו  המגיעה  התמורה  יתרת  את  המהווה  _____________ש"ח( 
של   וסופי  ל מלא  ביצוע כל המגיע  ננו  לחוזה שבישבצענו בהתאם    העבודה של    הי/נו מכם תמורת 

עבודולב       34/21  'מס  שלכם   מכרז  עפ"י   של  ת  יצוע  העיןבשתית  פיתוח תשונות  מסגרת    –  ראש 
 "החוזה"(. -)להלן (₪  מיליון  31.418עד  ) שנתית

 
נות מכל סוג שהוא  וגם/או טע   הנני/ו מצהיר/ה/ים בזאת, כי אין לי/נו ולא תהיינה לי/נו כל תביעות

או  החוזה וגם/או מטעמכם וגם/או בהקשר עמכם בגין  /לפי כל הבא מכוחכם וגםפיכם וגם/או ככל
 בכל הכרוך בחוזה ובנובע ממנו.  אווגם/ בעקבותיו

 
 

 ום חתבאו על ה ולראיה 
 
 

 ____________  שנת  ___________  לחודש ________________   היום
 
 
 
 

                                                                                                               ______________ _____ 
   הקבלן     
 

 
 
 

 _________________   עד לחתימה : 
 

 ________________ _____יך : תאר
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 לחוזה  נספח ט'
 ביחס לכל עבודה תעודת השלמה

 
 

 תאריך: _________________                                                                                   

  

 לכבוד 

.................... .......... 

 

 

 תעודת השלמה  הנדון:

 

פי   שנלח   56סעיף  על  העבודה  לביצוע  העיןהחברה    -  ל" חכבין  חתם  וזה  לראש    בע"מ   הכלכלית 

" )להלן:  סמכותי  החוזהלביניכם  ובתוקף  לפי "(  הריני  כמפקח  העבודה,   החוזה,  כי  בזה,    מאשר 

העיןב__________________לביצוע  המתייחסת   למראש  בהתאם  בוצעה    ,      34/21  'מסרז  כ, 

לחוזה  בהתאם  ארצונולשביעות    והושלמה  שבדקתי  לאחר  ולאחר  י,  כאמור  העבודה  ת 

ני,  צו שביעות רשהתחייבתם בפני, כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם ל

 ור ברשימה המצורפת. כאמ

לפגוע  יובהר   כדי  לעיל  כאמור  האישור  במתן  אין  כי  לבאחריותבזה  בדתכם  ואחריות  יקוני  ק 

 הם.  עה בתקופה הקבוכאמור בחוזה ובנספחיו, ל

 

 

 

 

 
 ______ _____________  

המפקח                
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 לחוזה נספח י' 
 ביחס לכל עבודה תעודת סיום 

 
 
 

 ............. .............. אל:
 
 

יכם מכוח  לבינ  "מע ב  עיןלראש ה  הכלכליתהחברה    -  ל" חכשל החוזה שנחתם בין    58ף  על פי סעי
העין הכלכלית  ה  החבר  -  ל "כחשל      34/21  מס'  רזמכ כי    "מבע  לראש  בזה    העבודה אנו מאשרים 

ל  הבדק   מהוהושל   הבוצע  _________המתייחסת  עבודות  כל  וכי  לחוזה  בהוהכר  בהתאם  ן,  וך 
 ביעות רצוננו המלאה. בוצעו אף הן בהתאם לחוזה לש

 
 
 
 

 _____________  ______________ ______ ________ __________________ 
 חתימה       תפקיד   שם       ריך תא      

 
 
 

 _____________  ______________________________________________ 
 תימה ח    תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 

 _____________ ____________ __________________________________ 
 חתימה     תפקיד     שם       יך תאר      

 
 
 

 _____________ __________________________________ ____________ 
 חתימה     תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 
 
 

 ________________  _________________ _ 
 החברה       אריך ת  
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 הכלכלית לראש העין בע"מ   החברהל "חכ
    4/213מס' מכרז    מסמך ד'

 ן בראש העי   שונות של פיתוח תשתית וע עבודותבדבר ביצ
 לתי מוגבל  במכרז מסגרת  

 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 דרכה בנושא בטיחות בבניה.ה והועבר הסמכ  ודהעובד האחראי מטעם הקבלן באתר העב

o בודה. תר העסילוק מיידי מאטיפול ו ליקויים הדורשים -וכניםמפגעים מס 

o מפגעים חמורים . 

 ת מרגע מסירת ההודעה לקבלן.   השעו   24מאתר העבודה במהלך  מפגעים שנדרש לסלקם

o  הצבת שילוט 

 השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי. 

o הצ.מ.. 

מכני  והאביזהנד   ציוד  הציוד  כל  ע"י  מאובזר  יהיה  כגון:סי  הנדרשים  בטיחות,    ים,תסקירפנס  -רים 
 הבים וכו' מי נסיעה לאחור, מהב, זמזמראות

o מפקח 

 על העבודה.  לפקחהוסמך עי הרשות ללוות ונציג ש

o דרישות החוק . 

אירג חוק  הבניה,  תקנות  בעבודה,  הבטיחות  פקודת   : נכללים  החוק  בעבון  בדרישות    ודה, ופיקוח 
ות של  בטיח   דסית" , דרישות"בניה הנופקודת הבטיחות בעבודה  תקנים, ותקנות, חוק התכנון והבניה,

 ורה וכו'. ונות, תקנות משרד התחביצרני ציוד מכ 

o י ציוד מגן איש 

 וד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן. צי

התקנות והצווים    –  1970חות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  הבטילו פקודת    כרתהקבלן מצהיר בזה שמו .1
ע ושנתנו  פיה,  חל  לו  מוכרים  ה כן  בבטיח וקי  העוסקים  וצוומדינה  תקנות  בעבודה,  הבטיחות  ות  י 

של הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע,    עזר  בעבודה, חוקי
ספות שמופיעות  ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנו דתו  שיונות עבובריתנאי העבודה המפורטים  

 חות"(. הבטי ן ביחד "הוראותספח )להלבהמשך הנ

הוהקבלן מצהיר   .2 מכיר את  הוא  כי  הבטיחות הספציפיותבזה  שבו/הם  המת  ראות  ייחסות לאתר/ים 
כן  ו, ויש את הצעתשהגתבוצע העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לפני  

 ות אלו.כי יש ביכולתו לקיים הוראות בטיח 

תודרכו  יבוא בשמו או מטעמו, יה שלו וכל אדם אחר שי משנ, סוכניו, קבלנ שעובדיו  הקבלן ידאג לכך .3
 ויכירו 

 את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פיהן.              

ימנה     א. .4 )להלן "האחראי"( אשר  אחר  ל עבודה או מנההקבלן  ימצא באתר העבודה  אי צוות מטעמו 
עבודה, יודיע  דה. אם לא ינוהל יומן  ראי ירשם ביומן העבול האחת מקומו. שמו שו ימלא אבהעדר

י מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית ראש העין בהעדר הקבלן יחולו  מינו הקבלן על  
 חראי. ל האאוטומטית עזה כל חובותיו עפ"י נספח 

בל .ב אחראים  יהיו  והאחראי  הקבלן,הקבלן  עובדי  כלפי  הח  עדית  הכלכלית  כלפי  הערלברה  ין  אש 
 הוראות הבטיחות. וכלפי צד ג' על מילוי ועיריית ראש העין
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 ליםד וכציו

אויר   .5 קולטי  הרמה,  כלי  מנופים,  זה  )ובכלל  הכלים  המכונות,  הציוד,  שכל  לכך  אחראי  יהיה  הקבלן 
שהואוכי בועו  וצ"ב(  יהיו  העבודה  בזמן  בהם  ישתמשו  אבדיו  בכל  מצוידים  תקין  המג מצב  ן  מצעי 

 הבטיחות.   וראותותואמים את ה 

עו .6 יהקבלן,  לא  מטעמו  מי  או  מתנייעים,בדיו  כלים  על  שיהיו    פרט  יסעו  בתנאי  וזאת  הכלי  למפעיל 
 למפעיל ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.

לי  ם המיומנים בהפעלתם, בע המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדיוד,  י לכך שהציחראהקבלן יהיה א .7
 טיחות.נדרש עפ"י הוראות הבפים כ נות והיתרים תק רישיו 

חותי )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי  הבטיק לעובדיו את כל הציוד  הקבלן ידאג לספ .8
 ם מבצעים. ה שהלסוג העבודאם מגן וכו'( הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ובהת

  

 קבלן.  ע"י היוחלף מיידית    או בלוי גן טכניים למכונות פגוםציוד מגן אישי ואמצעי מ .9

ומו של ציוד כזה במצב תקין כל  לקי   לעזרה ראשונה וכן ידאג  ספק למקום העבודה ציוד הקבלן ידאג ל  .10
שרות    הגישהמאפשרים לים  זמן שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאות 

 ה. של עזרה ראשונה במקרה של תאונ 

 מהלך העבודה 
י  .13 אחראהקבלן  כל  היה  את  ויעשה  הרכוש    הדרושי  על  הגנה  וכלשם  העין  ראש  עיריית  למנוע  של  די 

 פגיעה בו.  

ברורים  בלן  הק .14 בשלטים  ויסמנן  החוק  לדרישות  בהתאם  מעקות  ויתקין  העבודה  אתר  את   יגדר 
 ות ונספח זה. בטיחלהוראות ה  תאםומתאימים, והכל בה

לולה לגרום לשריפה,  דה שע ולא יעסקו בעבוש גלויה  ו מי מטעמו לא יבעירו אהקבלן מתחייב כי הוא א  .15
בח חתוך  או  ריתוך  אישורכגון  קיבלו  אם  אלא  העין  בכת  ום,  ראש  עיריית  של  מוסמך  מנציג  לכך  ב 

 . התפשטות אשעת לביצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למני 

לקבלן אישור כא וניתן  יצטייבמקרה  לפנימור,  ה  ד הקבלן  כיב התחלת  בכלי         מתאימים,   וי אשעבודה 
      מטף כיבוי

ו לפי התצמוד  פרוס  מים  או    נאיםגלגלון  ישתמש במתקן  לא  בהוראות הבטיחות. הקבלן  המפורטים 
 בציוד    

 ים. לכיבוי אש לצרכים אחר          

מתח .16 הייב  הקבלן  לרשת  יחברו  לא  מטעמו  מי  או  הוא  חשמלכי  ציוד  כלשהו,חשמל  לנק   י  ודות  אלא 
ן או ציוד  תקי   לא ישתמשו בציוד שאינו   עיריית ראש העין. וכן  ל ידי נציג מוסמך של שרו עחיבור שאו

 האסור או שאינו בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.  

 ומוסמכים עפ"י חוק החשמל. רשיםחשמלאים מו"י  עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע  .17

באתר העבודה,  ו על הסדר והניקיון  ישמר  ל מי הבא מטעמויו, או כ וות עובד חייב בזאת כי צהקבלן מת .18
בודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י  ך העהפסולת והגרוטאות במהל   יסלקו את

ים השייכים לעיריית ראש העין,  חומר ו באריזות  תמש הוראות החוק והתקנות הקיימות בנדון, לא יש
נציג של עיריית  רק במקום שאושר ע"י  רכב    דים לכך, יפרקו יה המיוערשי החני נו רכב שלא במגלא יח 

 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.  יחנה ין ובתנאי שהרכב הפורק ראש הע

 . לשהןראות חוק כ הו הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י .19

ך  מוסמ  יתר בכתב מנציגבל לכך האם כן קיר העבודה, אלא  הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאת .20
העי  עיריית ראש  יבטיח הקב של  מקרה  בכל  לן.  גישה מתאימות  דרכי  הציוד  רכב  לן  ולנקודת  בטחון 

 לכיבוי אש. 

ובר .21 העבודה  באתר  הרשות  של  אחר  נציג  או  עבודה  מפקח  של  סיור  מפגגע  בעת  מהסוג  עים  שהתגלו 
מסולק  חשב כשנקבע המפגע י  אם ללו"זגעים בהתלן לסלק את המפ"מסוכנים" או "חמורים" על הקב

לסלק את המפגע. האישור  דרש  עם הרשות שאיתר דיווח והמפקח או נציג אחר מט  רק לאחר אישור
 לסילוק המפגע ינתן בכתב. 
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ות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  הוראעדים עפ"י  הצ   במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את .22
 ובכלל זה:   הנסיבות,

 ורך בכך. לבית חולים אם יש צ עברתונפגע ויגרום להראשונה ל יש עזרה יג .א
די .ב ללא  עירייתיודיע  מוסמך  לנציג  בהתאם    ראש  חוי  אחרים  ולגורמים  העבודה  למשרד  העין, 

 לאמור בהוראות הבטיחות. 

המחי  .ג קטלנית  תאונה  של  למש  יבתבמקרה  את    טרה,דיווח  ישאיר  למשטרה,  מידיית  יודיע 
 ותיה והנחיותיה. הורא  טרה וינהג עפ"יבוא המש מקומם עדונות  והכלים בהמכ

של החברה הכלכלית  נצי .23 ו/או המפקח מטערלג  העין  של  מה,  אש  ביומן העבודה  להוסיף  רשאי  יהיה 
אמצעי  של  שיפורים  ולתבוע  בטיחות  בנושא  הסתייגות  הערות  ונקיהב  הקבלן  צטיחות  עדים  טת 

 .תיקון הליקוייםדיחוי ל פעול ללאמתחייב הקבלן למתאימים מצד הקבלן. במקרה כזה 

הכלכלית  נצי .24 החברה  של  המפקח  לג  ו/או  העין  להפסיק ראש  רשאי  יהיה  של  את    מטעמה  עבודתו 
  תמש הקבלן אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמש

אינן   בהוראתקינבהם  כלשהי  עמידה  אי  ישנה  כי  או  אוים  הבטיחות,  ש  ות  אבמקרה  מי  הקבלן,  ו 
יע לישי  צד שעיריית ראש העין או של  יי אדם או שלמות רכוש  פ"י שיטות המסכנות חבדו ע מטעמו, 

 כלשהו. 

עבוד הפסקת  נוספת.  תמורה  ללא  המצב  לתיקון  דיחוי  ללא  לפעול  הקבלן  מתחייב  כזה  ה  במקרה 
ראש  להכלכלית  ת החברה  מתחייב לפצות את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן  כה אאמור לא תזכ

 ות או מהעיכוב בעבודה. מהחריגה מהוראות הבטיח זק שיגרם לה כתוצאה כל נ העין בגין

ראש העין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל   ל ג של החברה הכלכלית  נצי .25
מצוות   הקהעואדם  של  לפיבלן  בדים  או  הבטיחות  הוראות  לפי  יפעל  ז  שלא  נספח  או  הוראות  ה, 

 . העין בל בעיריית ראשסדר המקוהה

איסור .26 חל  הקבלן  בורות,  על  תעלות,  ללא  להשאיר  וכו'  שוחות  בשילוט  גיד  פתחים,  ומשולט  יציב  ור 
 ברור בכל תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

ה מטעם  הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאייב  ות להלן, ח רשמלפני תחילת ביצוע הפעולות ה .27
 ו המפקח מטעמה ן ו/אפיתוח  ראש העיכלכלית ל החברה ה  נציג של

 למתקני העירייה.   כניסה .א
 בריתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה.  חום ת אש וריתוכים: עבודה בהדלק .ב
 חפירת בורות ותעלות.  .ג
 . רגות וגגותמד פתיחת מעקות, רצפות, .ד

 ירת קווי מים. סג .ה

 בגובה.עבודות הרמה ועבודות  .ו

 הריסה. עבודות   .ז

 . רוק צנרתפ .ח

 ת)נפיצה(. ילכד בו באווירה מסוכנ)סגור( שאדם עלול להמוקף עבודה במקום  .ט

צ .28 ציוד  המופיע    .מ.ההפעלת  עפ"י  הכלים  תקינות  על  מתאימים  אישורים  להציג  הקבלן  את  תחייב 
 בהגדרות  

  שונות

אם     יומן בהתות הפעילות ובסאבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשערה ולאמצעי שמיאג הקבלן יד .29
 וסמך לכך . ות המרישות נציג הרשלד

כל אחד בתחומו   או לידיעת העובדים, יוב ך שתוכן הוראות נוהל זהחראי הצוות, אחראים לכהקבלן, א  .30
 כמפורט בנוהל.
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

    34/21מס' מכרז 
   העין פיתוח תשתית  בראש עבודות שונות של וע בדבר ביצ

 בלתי מוגבל  גרת מכרז מס
 

 מסמך ה' 
 ה(לחוז  51)המשך לסעיף   וחת פית פיצוי מוסכם )קנסות( לעבודו בלתט

 

 הפיצוי אירוע מס.
 הערות המוסכם ₪. 

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי שלא   כל מקרהבגין 

ת  בהתאם להוראו  קבלן ו/ אועות מד מים ע"ש הבאמצ
 החברה. 

 רה פרט לתלונה במשט 10,000

2.  
ית,  לנוז של שפיכת פסולת, מוצקה או   ל מקרהכ בגין 

נת  פרט לתלונה למשרד להג 10,000 שלא באתר שפיכה מורשה. 
 הסביבה. 

3.  
שבין המועד שנקבע לתחילת   יום או חלק ממנו כלבגין 

  מטעם החברה לבין  ביצוע הוראה מהוראות המפקח
 ל. ת ביצועה בפועמועד תחיל

1,000 
בצרוף   או  סעיף זה עומד בפני עצמו

אחר, בהתאם לשיקול דעת  אירוע ל
 בד.לה בהחבר

4.  
בין המועד שנקבע לסיום  ש מנוכל יום או חלק מבגין 

המפקח מטעם החברה לבין  ביצוע הוראה מהוראות 
 מועד סיומה ביצועה בפועל. 

1,000 
וף בפני עצמו או בצרסעיף זה עומד 

יקול דעת  אחר, בהתאם לשלאירוע 
 החברה בלבד.

5.  
  תחילתבין המועד שנקבע ל ש ממנואו חלק  יוםכל בגין 
פעולה    /בודה הע  תחילתפעולה  לבין מועד  / דה עבו

 . למעשה
1,000 

ביצוע    הקבלן את  התחילאם לא 
עבודה / פעולה  במועד שנקבע 

במועד מאוחר יותר בחוזה, או 
 ם עם החברה. שסוכ

6.  

בין המועד הסופי שנקבע  ש או חלק ממנוכל יום  יןבג
מועד סיום העבודה / פעולה  לבין   פעולה  /דה  לסיום עבו

 . השלמע
 

5,000 
ביצוע  את   אם לא סיים הקבלן

מועד שנקבע עבודה / פעולה  ב 
 . עד גמר הארכה לסיומה בחוזה, או

7.  
חות  של אי קיום הוראה מהוראות הבטי כל מקרהבגין 

 4ו/או    3+ סעיפים  10,000 וגה.  פעולה  לפי ס  וע עבודה /החלות על ביצ

8.  
פי  ל ן שביצוע עבודה / פעולה  באופ של קרהכל מגין ב

ציבור ו/או לום הלשדעת המפקח מהווה סכנה 
 .העובדים

 4  ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי   כל מקרהבגין 

כוש  או שלמות רלשלום ו/וה סכנה דעת המפקח מהו
 .או פרטיציבורי ו/

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

10.  
לפי כל  שפן של ביצוע עבודה / פעולה באו מקרה כלבגין 

פגיעה באיכות הסביבה  ה מהוו   דין ו/או לדעת המפקח
 .יו/או יוצר מפגע סביבת

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

11.  
עבודה,  של אי סילוק פסולת מאתר ה כל מקרהבגין 

י ההתקשרות  ה כנדרש במסמכלאחר סיומ במהלכה או
 ו/או הוראות המפקח. 

 4או  /ו  3ים + סעיפ  5,000

12.  
וח מיידי על מפגע או נזק  ודי של אי כל מקרהבגין 

עולה  לרכוש ציבורי  נגרם במהלך העבודה / פ וצר /שנ
 או פרטי. /ו

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

13.  
גרם  או נזק שנוצר / נשל אי תיקון מפגע  כל מקרהבגין 

ה  לרכוש ציבורי ו/או פרטי,  העבודה / פעולבמהלך 
 המפקח.   חוזה /הוראות הם לבהתא

 4  וו/א  3+ סעיפים  10,000

14.  
ה / פעולה  שלא בתאום  עבוד של ביצוע  כל מקרהבגין 

ייב תאום לפי כל דין ו/או  ם כל הגורמים עמם מתח ע
 מסמכי המכרז ו/או הוראות המפקח. 

 4ו/או    3יפים + סע 5,000

15.  
בודה / פעולה  שלא בשעות  של ביצוע ע רהכל מקבגין 

ד להוראות חוק מחוקי  בניגו  ושרות אוהמא העבודה 
 ריית ראש העין יל ע העזר ש

 4+  3 + סעיף 5,000
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 הפיצוי אירוע מס.
 הערות המוסכם ₪. 

16.  
יום  ארת אתר עבודה, לאחר  של הש כל מקרהבגין 

עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה  
 בור. סכנה לשלום הצי

 4+  3יף + סע 10,000

17.  
של השארת אתר עבודה, לאחר יום   כל מקרהבגין 

  ווהיו באופן שלפי דעת המפקח מה ר פינו ה או לאחבודע
 רי ו/או פרטי. ציבו סכנה לשלום ו/או שלמות רכוש

 4+  3סעיף +  5,000

18.  
ה של התארגנות בשטח שלא יועד לכך בחוזה /  בכל מקר

 4+  3עיף + ס 5,000 מראש.  הוראות המפקח / אישור המפקח

19.  
/   התארגנות בשטח המיועד לכך בחוזה  בכל מקרה של

אישור המפקח מראש שלא לפי   מפקח /הוראות ה
 ות החוזה / מפקח. אהור

 4+  3עיף + ס 5,000
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 לית לראש העין בע"מ החברה הכלכ

    34/21מס' כרז מ
 עין   בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית  בראש ה

 בלתי מוגבל  מסגרת מכרז 
 צוע דם הביטופס טיולים קו

     
 ___תאריך:________                      

 
 

 ן: "שלב א"( ות  עירוניות )להלם( אישור מחלקטופס )טיולי
 

  
 ______________ מס':   חוזה____________                          מהות העבודה המתוכננת:________

 
 ________________________________________________________ תר העבודה:כתובת א 

 
 _____ ___________שם המפקח: ______ ____________ _________________שם הקבלן __

 
 

חלקות  ם מערכות עירוניות עם המחזיק באתר ובנוסף במ י כל תחילת עבודה ,על הקבלן לבצע תיאולפנ .1
 הבאות: 

 
 חותמת חתימה/  ות הער מחלקה  תאריך 

 ידני לו –תאורה  
 03-9007307טל: 

        03-9007364 

  

 אלחנן כהן  –ף גינון ונו 
 03-9007240 טל:

  

 חרזי יריב  –תחזוקה  
 054-4940423 נייד:

 03-9007364טל:    

  

 -תתשתיומנהל מחלקת  
 03-9007260טל:    
 03-9008813פקס: 

  

 ב ציון יניב אוה -רשות חניהמנהל  
 03-9012628טל: 

 9012627-30פקס: 

  

     
 לתכנון ובניה  ועדה מקומית

י  לחתימת מהנדס האחראר הועדה ואיש
 ע"ג הבקשה להיתר  ביצועל
 

  

 תאגיד המים וביוב עין אפק   
 ו/או אלי כהן  מרק

 7151150-073:טל

  

 
 
 

רחוב   יוב עיריית ראש העין " עין אפק בע"מ".גיד מים ובישור על מערכות מים, וביוב מתאיש לקבל א .2

 . 7151150-307ון : פ ראש העין, טל   2מה בית יד יצחק קו 1/11/1העבודה 

 .ק לחכ"לתעם עו  יישאר בידי הקבלן באתר אישור ה .3

וונטית ומוקד עירוני טלפונים הבאים: יש לדווח למחלקה הרל מובהר בזאת כי כל פגיעה במערכת עירונית  .4

0738290-03 . 

 . תהיה באחריות הקבלןרונית עי ומת לב הקבלן כי כל פגיעה במערכת לתש .5

יב ע"פ כל  יכמתח  בזק, חשמל, כבלים וכו' משטרה,ויות הבאות: ור מהרשש ובאחריותו לקבל אי על הקבלן  .6

 . דין
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
    34/21מס' רז מכ

 העין   בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית  בראש 
 וגבל  בלתי מז מסגרת מכר

 

 ( "שלב ב"( אישור לגמר העבודה )להלן: טופס )טיולים
 

  
 ______________ מס'                                          ______________________בודה: העמהות 

 
 _______________ם  אתר העבודה: _________________________________ובת/שכת

 
 __________שם המפקח: ______________________________________שם הקבלן __

 
 

אה  לשביעות רצונם המללגמר העבודה  לקבל את אישור הר"מ ש הגשת חן סופי יבמקביל ל .1
 ודה זו.  וע עב וזאת כחלק מתנאי להנפקת תעודת השלמה לביצ

 
 חתימה/ חותמת  הערות  מחלקה  תאריך 

 דני לוי  – תאורה 
 03-9007307טל: 

       03-9007364 

  

 אלחנן כהן  –ונוף  גינון 
 03-9007240טל: 

  

 יריב חרזי   –תחזוקה  
 054-4940423ד: יינ

 03-9007364    טל:

  

 ןיניב אוהב ציו-ניה מנהל רשות ח  
 03-9012627טל: 
 2790126-03פקס 

  

  
 שמשון דורני  -א.שפע 

 אזור התארגנות 
י מטעם אגף  ו/או מ  0544940218נייד: 

 שפע

  

 עין אפק  תאגיד המים וביוב  
 ו/או אלי כהן  מרק
 073-7151150טל:

  

   :מפקח הפרוייקט  

 חכ"ל  -מהנדס  
 חיים מתנה שם:

  

 מהנדס העיר  
 משה לורברבום נג'  אי
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 בע"מ הכלכלית לראש העין   רההחב
    34/21מס' מכרז 

 עין   פיתוח תשתית  בראש ה בדבר ביצוע עבודות שונות של
 בלתי מוגבל  מסגרת מכרז 

 
 תוח נת תיק מסירה עבודות פי, הכ רקעיותיתוח , מערכות תת קת עבודות פ קבל

 
 

מס'   כמות  סוג הבדיקה  דה סוג העבו מס'
 בדיקות 

וי  מיל עבודות עפר  1
 מבוקר 

 

יון  ל דירוג, מבמעבדה כול 100%צפיפות 
 ת ואינדקס פלסטיו 

1 1 

 1 מ"ק  300 נקודות למדגם  3-באתרצפיפות 
ל דירוג, מיון  במעבדה כול 100%צפיפות  צורת דרך 

 ת סטיו דקס פלואינ 
1 1 

 1 מ"ר  500 ת למדגםנקודו 3 –צפיפות באתר 
 1 1 ע קרקמתכנן, יועץ  אישור   יריעות, רשתות  2
כל שיכבה   מצעים   3

 בנפרד 
, מיון  במעבדה כולל דירוג  100%פיפות צ

 סטיות ואינדקס פל
1 1 

מ"ר   1500 נקודות למדגם 3 –צפיפות באתר 
  300 או

 מ"ק 

1 

ון  במעבדה כולל דירוג, מי 100%פיפות צ  תשתיות אג"מ  4
 ס פלסטיות ואינדק 

1 1 

 1 "ר מ 1500 למדגםנקודות  3 –צפיפות באתר 
שכבה   אספלט  5

מקשרת  
שכבה  
 נושאת 

   : ב תערובת ותכניותיהמרש"ל הרכ
 2 טון  350 ומן תכולת ביט
 2 טון  350 יציבות 
 2 טון  350 דירוג 

 2 טון  350 ת במעבדה צפיפו
 ת ליבו  4 ון ט 350 פלטת שדה ועובי כל שכבה אספיפוצ

  10ות שונות עד ציקרות/גדרות וי בטונים בקי קירות/גדר בטונים 6
 מ"ק 

 1בדיקה  מ"ק  40

  ן לפי תק  יקת אדמת ג בד אדמת גן  ת גינות עבודו 7
     כללי  8
   1מערך בדיקות מס'   ריכוז בדיקות  8

 

 אחר ביצוע תוכניות ל
 ה מכסים וקולטנים גוב   .R, Lידה ציר יות לאחר ביצוע כולל מדתוכנתקים לשלושה הע -
 CDעל גבי   PLT ,DWGקבצים  -
 המתכנן על תכניות לאחר ביצוע.   שוראי -

 קעיות רכות תת קרמע
 

 מערכת ניקוז
 שטיפת קווים  -
 CDצילום כולל   דו"ח -
   CDשלושה העותקים לתוכניות לאחר ביצוע כולל  -
 . יצועלאחר בהמתכנן על תוכניות אישור   -

 
 מערכת תאורה 

  ודק מוסמך אישור ב -
 CDעותקים לתוכניות לאחר ביצוע כולל שלושה ה -

 
 ה שקי גינון וה

 CDהשקיה כולל   צוע שרוולישלושה העותקים לתוכניות לאחר בי -
 

 רכת תקשורת עירונימע
      CDשלושה העותקים לתוכניות לאחר ביצוע כולל  -

 
 

 
 

______________                             _______________  
   תימת המפקח ח          חתימת הקבלן                                      
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 1טופס 

 
 

 פרוטוקול מסירה 
 נים הנדרשים מהקבלן יקודוח הת

 
 

החברה   אמצעות ת ראש העין ב עיריי  
 . הכלכלית לראש העין בע"מ 

  חוזה מס' 
    34/21מס' 

 מיום 
 

 
 שם המזמין 

 
 שם העבודה 

 
 

 לעבודה שבנדון בהשתתפות:   _________ ס'  ירה ממסאריך ________ נערך סיור  בת .1

 
 _______מזמינה _______________________________שות הנציג הר .א

 
 ________________________________________נציג הפיקוח: ___ .ב

 
 

 _______________________נציג הקבלן: _____________________ .ג

 
 נו פרט לליקויים המפורטים מטה: ביעות רצונלש ושלמהוה ר מצאנו כי העבודה בוצעה לאחר הסיו .2

 
 ______________________________________________________ .א

 ______________________________________________________ .ב

 ______________________________________________________ .ג

 ______________________________________________________ .ד

 ______________________________________________________ .ה

 ______________________________________________________ .ו

 ______________________________________________________ .ז

 ______________________________________________________ .ח

 
 

 הערות:  .3

 
 ...................................... ......................................................... ............. .א

 ... ..................................................................... .................................... .ב

 
 . ..........ם הנ"ל עד תאריך ........על הקבלן לתקן את הליקויי .4

 
 ............ בשעה ................. .....סירה סופית על העבודה יערך בתאריך..סיור למ  .5

 
 

_____________  _______________ ___________________ 
 חתימת הרשות המזמינה   חתימת המפקח       הקבלן חתימת 
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  2טופס  

 

 
 תעודת השלמה 

 ואושרו ע"י המפקח( לאחר שנבדקו  הקבלןו מרשונים שנדעל ביצוע התיק)אישור 
 
 

צעות החברה  ין באמעיריית ראש הע 
 . ין בע"מ הכלכלית לראש הע 

מס'   חוזה
 מיום   34/21

 
 שם המזמין 

 
 דה ושם העב

 
 
 
 

 _  ביצע את כל התיקונים אני החתום מטה מאשר  שהקבלן __________________________
 
 

 אה.שביעות רצוננו המלל_ __________סירה מתאריך  _שנדרשו במ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     __                          ___________                    _______________________ 
   חתימת המפקח                                   אריך ת
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 3טופס             
 

     34/21 מס' לחוזה בדקתקופת ה
 

יית ראש העין באמצעות החברה  עיר 
 . ש העין בע"מ ית לראהכלכל

   34/21חוזה מס' 
 מיום: 

 
 שם המזמין 

 
 שם העבודה 

 
" חודשים, הובהר והוסכם שאין בקביעת תקופת "הבדק  14י בתקופת הבדק פירושה  כ  ם בזהמוסכ .1

 ן.י כל דית על פיות או חבוכאמור כדי לפטור את הקבלן מכל אחר

 
וראות החוזה ונספח החוזה למשך יחולו כל ה דה שנדרש בו תיקון בתקופת הבדקחלק של העבועל כל  .2

 למת התיקון.פת ממועד הששנה נוס

 
בנספח קופת הבדק יבצע הקבלן את התיקונים כמפורט בתנאים הכללים ביצוע העבודה וכל ת לךבמה .3

הודעת מתאריך  סביר  זמן  תוך  ו  זה  הביצדר  לתוכניתבהתאם  העירייה  ול כי  לשיטה  זמנים וע  לוח 
ביצוע .  יותו לטיב הלפי סעיף זה  לא יפטור את הקבלן מאחר  אישור המפקחשיאושרו ע"י המפקח.  

הגיש   להקלא  אותן  בלן  יקבע  זמנים,  ולוח  השיטה  התוכנית,  את  דרישתו  ולפי  המפקח  של  אישור 
 מפקח על חשבון הקבלן. ה

 
ורות לקבלן לבצע את התיקונים פקח רשאי להר כי המובהפח זה מזה ונסהוראות החומבלי לגרוע מ .4

ובשילב יתיאום  אחרות המבוצעות. הקבלן  עבודות  עם  הורוב  לפי  יה פעל  ולא  כ  יואות המפקח  ל לו 
 תביעות, טענות או דרישות כלפי העירייה בעניין זה. 

 
דרישת פי  חופים ל ונים ד. פרט לתיקע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקהמשהחל הקבלן בביצו .5

 העבודה בשעות העבודה הרגילות.  מפקח, תבוצעה

 
או    הקייםר  ללומדים בבית ספ  ת למשתכנים,ע במידת האפשר מגרימת הפרעות ואי נוחוהקבלן ימנ .6

ים לרבות עובדיו. אחרי  לעירייה, וינקוט בכל הפעולות הנדרשות לשמירה על בטחון הצדדים שלישי
התיקונ ההשלמת  יחזיר  לים  האתאת  קדמותו  קבלן  המקומצב  ושאר  בוצעו  ר  דרכם  או  בהם  מות 

 במישרין או בעקיפין מביצוע התיקונים.  ם או שנפגעוהתיקוני

 
דוק לאי מילוי התחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים לפי החוזה , כציה  מצד הקבלן כל טענלא תתקבל   .7

הקבלן מן  ם ביקש  א אדות, אלה בעבועירייה עצמה, בדבר תיקונים או שינויים שעשתה הולפי נספח ז
 נע באמתותה.פקח לבדוק טענה זו והמפקח השתכהמ

 
לענ .8 ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו  ותילא  ו יין בדק  חוזה  לפי  נספלפקונים  זה, תהיה העירייה  י  ח 

לא ן ישפה את העירייה שיפוי מלא וישלם  רשאית לבצע את תיקון הליקויים על חשבון הקבלן והקבל
 טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.פטיות ושכר צאות משהו , לרבותהוצאותאת כל ה

 
 פחות. שבעה ימים לועד לשן ביצוע ביקורת מוקדמת בכתב של רייה תקבע מהעי .9

 
תיקוני הליקויים תוך זמן סביר מיום שנסתיימה הביקורת הנ"ל ובהתחשב עם    את כלע  הקבלן יבצ .10

 . עונות השנה

 _ ___________הבדק __ום אריך סית      ________  תאריך תחילת הבדק _____  .11

 
 

_____________    ________ ________ __  _______________                ______________________ 
 חתימת הרשות המזמינה            חתימת המפקח        חתימת הקבלן         אריך ת          
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 4טופס 
 

 
 
 

 תאריך _________  

 דת סיוםתעו
 קופת הבדק( )בתום ת 

    34/21מס' ה ושחרור מכרז ייע"י העירכתב קבלה 
 לכבוד 

________ ____________ 
 

 ____________________ 
 

 א.נ.,

 
החברה  אמצעות ין ב ריית ראש העיע 

 . הכלכלית לראש העין בע"מ 

חוזה מס'  
 מיום   34/21

 
 שם המזמין 

 
 ם העבודה ש

 
 

לפי החוזה,  כותי כמפקח  וקף סמובת  (  "החוזה"  –לן  )לה    34/21מס'  גרת  זה המסחובהתאם לביצוע העבודה שב

וכי כל עבו לחוז  העבודה בוצעה, הושלמה ונמסרה לרשות המזמינה בהתאם הריני מאשר בזה כי   דות הבדק  ה 

 וכל הכרוך בהן בוצעו אף הן לשביעות רצוני המלאה. 

גם כות בע הדברים  נמשהנובעת מהחוזה ואשר מט  בותו ייסיום זו אינה פוטרת את הקבלן מהתחמסירת תעודת 

 זו.   ר מתן תעודהלאח

___________________________________________________________ 
 חתימה        מפקח   שם        ך תארי      

 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה   חכ"ל   נה"פמ/ מהנדס  שם        תאריך       

 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה    מנכ"ל חכ"ל       שם        תאריך       

 
 

___________________________________________________________ 
 חתימה    מהנדס העיר        שם        תאריך       

 
 

 העתק: 
 תיק פרויקט 
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  5טופס 

 
 
 

    34/21מס' ה חוזל חיסול תביעות הצהרה ע
 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

    34/21מס' מכרז 
 ש העין   ת  בראיוח תשתל פיתבדבר ביצוע עבודות שונות ש

 בלתי מוגבל  מכרז מסגרת 
 

 __ תאריך ______________                  לכבוד 
______________ 

 
______________ 

 
 

 יעות הנדון: הצהרה על חיסול תב

      134/2מס'  זהחו
 

הח :   הואיל ידי  על  מאתנו  הוזמן   _________ הכלכוביום  לראש ברה  )להלן:    לית  בע"מ  שות  הר "העין 

 (.: "החוזה")להלן בראש העין .( במסגרת המכרז שבנדון, בוצעו עבודות  ה"המזמינ
 

 פי בגין העבודה האמורה._____ הגשנו לכם חשבון סו_____יום _וב :  והואיל
 
 

 מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן: מצהירים,   אנופיכך ל
 
 

אליו  ים תמורתאנו מבקשהסכום הכולל והסופי ש .1 הו  החוזה או בקשר  כל  לפי  תמורת  תחייבויותינו 
 ועל פי המכרז הינו הסכום בחשבון הסופי מיום ____________   

 
 .(ופית"ל מע"מ(  )להלן: "התמורה הסשל _______________ )כול כולל ו בסך שהינ

 
לתמור .2 או  פרט  טענות  תביעות,  כל  לנו  תהיינה  ולא  לנו  אין  הסופית  מה  ודרישות  מין  שהוא  כל  סוג 

ו/א הבאים ו  כלפיכם  הנובע    כלפי  ו/או  הכרוך  בחוזהו/או  הקשרו  עניין  בכל  מטעמכם,  או  מכוחכם 
יא שה  ר ביןתביעה, טענה או דרישה כאמו  ן, אנו מוותרים בזה על כלעקיפיאו ב  ממנו והכל במישרין

 נו.שהי כלפיחבות כל נו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכן מכלידועה ל 
 
לעיל .3 באמור  מח כ   אין  לגרוע  ותיקון  ד  בדק  אחריות,  בעניין  החוזה  לפי  עלינו  המוטלת  כלשהי  ובה 

 פגמים וליקוים. 
 
 ד משמע.אף לשון יחי –בלשון רבים לעיל אמור כל ה .4
 
 
 
 

 :החתוםולהלן באתי על 
 

 
 

__________    _____                   ______________        ________    ____   _____________ 
 חותמת       מה חתי  ת"ז/ ח"פ  מס':   שם הקבלן 
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  6טופס 

 

 
 

 בע"מ  החברה הכלכלית לראש העין
    34/21מס' רז מכ

 ת  בראש העין   יעבודות שונות של פיתוח תשתבדבר ביצוע 
 בלתי מוגבל  מסגרת ז מכר

 ייבים( נויים המחו)בשי בודהלת עחנוסח צו הת
 
 

 תאריך:................... 
 00000-צו

 ד וכבל
 ______ ביד לידי:____ נמסר     ........................................      

     ........ ת"ז/ח.פ. ........................
 ך:_______________ בתארי        
    
מת  חתי        

 :___________ המקבל
 א.נ., 

 ז ............ רמכ................................. בראש העין  דון: ביצועהנ
 

 צו התחלת עבודה
 

ש  י   ז מס' ..........עין מכר........................... בראש ה........ לביצוע    000000מס'  בהתאם להצעת המציע   .1
הע  להתחיל במיד  בודותבביצוע  כ הנ"ל  ביצוען  את  ולסיים  הי  זמן  ,הולל  ומסירה  תארגנות  היתרים,   שגת 

 ................ :   יך סופית לעירייה הכל עד לתאר
של מנכ"ל החברה, כתנאי לביצוע    תבאש ובכ מר  חייבת אישורמ  מובהר בזאת כי כל עבודה נוספת/חריגה, .2

 .שלוםתנאי לת וכ

 (.  מע"מ  %17 )כולל₪ .................ת של  קציבי דה מתייחס למסגרת ת צו התחלת העבו .3
ב .4 למסגרת  המשך  מעבר  זה  אלו  מבנים  במסגרת  העבודות  זו  צתקיצוע  התחלת  יבית  לצו  הגדלה  מחייבת 

מבנה  תקציב מ בנפרד, כפי שהובהר לא ניתן לנייד     פרויקטנכ"ל לכל מבנה  העבודה חתום ומאושר ע"י המ
 אחד לאחר. 

 .מתאיםמותנה בכיסוי תקציבי "י החוזה, דה עפ ע יתרת מרכיבי העבוביצו .5
ות, ולקבלן לא תהא כל טענה מכל סוג  י מנפ"י הנחיות המפקח בביצוע העב' עפ"י התוכניות הזבלן יפעל עהק .6

 כניות לביצוע. כון תו עבודה, כולל עד, בגין שינויים במהלך ה
 000000000000ייד: ..................נ...... המפקח על העבודה הינו  .7
ים בעת ביצוע העבודה בהתאם לתקנות  יחות הדרושאמצעי הבטפן בלעדי לנקיטת  כל  אחראים באוהנכם   .8

)נוס הקבועי  1970  –דש(  ח ח  הבטיחות  אחרים  וצווים  הוראות  לתקנות,  בהתאם  המכרז ו/או  במסמכי     ם 
 ל  דין. על פי כנם קבועים במסמכי המכרז והמחוייבים ושאי

 ל במידי. ה ולהעבירו לידי החכ"האתר העבוד ה את ט לפני ביצוע העבוד יש לתעד בסר .9
 לכם הצלחה בביצוע הפרויקט.  אנו מאחלים .10

         
 בכבוד רב,    
       

 יאיר אברהם עו"ד,         
 מנכ"ל            

 
 
 

 אש העירר -  ה מר שלום בן מש העתק: 
 רייהעימנכ"ל ה  -  אילן הררימר  
 נדס העירמה - בום בררומשה למר  
 מהנדס חכ"ל  -  מתנהחיים מר  

 "ל חכ מנהלת כספים  - ו מית ישעיהכר 'יגב
 פיקוח  -  .................  
 עוזרת מהנדס  -  ר גב' עופרה עט 


