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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

   26/21מס' מכרז 
 

  –בראש העין בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר בדבר ביצוע עבודות 
 מיליון ש"ח    31.445 עד מכרז מסגרת 

 
 

   תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים –מסמך א' 
 

 לוחות מועדים ונתונים
 
 
 

 

009::השע 122/201/30ביום:  )רשות( מועד סיור / מפגש  מציעים    

 במשרדי חכ"ל 

              2202/01/16ועד יום:   2/20211/29מיום: 

14:00-9:00בין השעות:   

מועד לרכישת מסמכים ועיון 

.  במסמכי המכרז  במשרדי חכ"ל

ניתן גם לעיין במסמכי המכרז באתר  

 החברה הכלכלית:

www.rosh-haayin.com 

  ת הבהרהון לשאלו מועד אחר  12:00ולא 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 

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

:  שרנד  ינסיווג קבל    4-ג'סיווג   100  

ערבות בנקאית נדרשת לקיום    30.4.22ף: תוק₪     50,000

 ההצעה  

 ערבות בנקאית לקיום ההסכם ₪    100,000

 ערבות ביצוע  בהליך הפניה מהתמורה 10%

  14-המאושר  ל)המצטבר( מהחשבון הסופי  5%

 חודשים ממועד קבלת תעודת השלמה לכל מבנה 

 ערבות בדק  

יום.  60שוטף +  בונות חלקיים  שח םולתש  ימועד 

שיים  : חוד  

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

של מכרז    תנבמתכו  בראש העיןר  בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העילביצוע עבודות  לה הצעתכם  

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

 

 ועיקרי ההתקשרות  נשוא המכרז

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

מיליון      31.445  ל  ש   לכול  םוסכעד ל  העיןבראש  בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר  עבודות  

 . המסגרת , בהתאם לתנאי מכרז"(העבודות" –)להלן כולל מע"מ(  לא) לפרויקט₪ 

לקבלת  ( פונה בזאת  "החברה"  ו/או"המזמין"  )להלן:    החברה הכלכלית לראש העין בע"מ .1.1

עבודות  הצעות   חינוך  בינוי  לביצוע  העיר  בוציבור  מוסדות  של  המוניציפאלי  ראש  תחומה 

ורל,  העין חדשים,   רק:  א לבות  ספר  בתי  ספר,  לבתי  אגפים  תוספות  ילדים,  גני  אשכולות 

 :הבאים  הכלליםפי  -על וזאת  ארגון למוסדות חינוך קיימים ומבני ציבור  השיפוצים ור

עבודות   .1.1.1 לביצוע  מסגרת  מכרז  הנו  ויהיה   בינויהמכרז  יכול  בינוי  עבודות    )במסגרת 

ופיתוח  בה   דעתה   ל כל ע"פ שיקובינוי במסגרת בניה מתועשת ה , לעדי של החכ"ל(  

 והתקציבים העומדים לרשותה     עיריית ראש העין  דרישתפי  -שיבוצעו מעת לעת, על

החברה ,  לדוג'    -בינוי  .  של  אגפים  תוספות  ספר,  בתי  ילדים,  גני  אשכולות  בניית 

 . וכד'שיפוצים  אולמות ספורט מבנה תרבות 

מחירון דות בינוי )להלן: "וב עצוע  יבללי לדקל כ   מחירוןיתומחרו על בסיס    ההצעות .1.1.2

)ללא תוספת כלשהיא ומכל סוג  להלן    22בסעיף  כמפורט    10%פחות  "(  כללי  –דקל  

 שהוא ובכלל זה בגין היקף עבודה, מבנה מאוכלס, אזור, קבלן משנה וכד'( 

ל  או ע/ דקל ול  ע במשולב  יכול ועבודות הבינוי יתומחרו  מובהר כי    1.1.2על אף האמור בס"ק   .1.2

מחירונים      תמפתחו  בסיס ו;    לכלה כה;    החינוך    י:משרד ו/או  או   השיכוןהבינוי 

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

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

להלן תחול    22בסעיף  מור  אלתאם  ה בידי המציע    במקרה זה ההנחה שתנתן על  .משנה וכד'(

 האמורים  על המפתחות 

על  העבודות .1.3 יבוצעו  הזמנ-בפועל  פרטניו פי  עבודה  שות  מ   יימסרות  לעת    החברה   ידי מעת 

 : חלופות 2  -ב, כאשר העבודות בפועל יבוצעו  זה  בהליך זוכיםכלמציעים שיוכרזו  הכלכלית 

דקל  כאשר    ירמחי  רגורט  ע"ב מאמבוססת ע"פ כתב כמויות מפ  –  1מס'     חלופה .1.3.1

במתכונת   הבינוי  בסיס  פאושלית  עבודות  או  על  לפי    המפתחות דקל  האמורים, 

המזמין   מראש(  בחירת  הפאושלית  לעבודה  קבוע  סכום  הפיתוח    )יקבע  ועבודות 

 למדידה. 
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ית לוועדה  /תכנית הגשה אדריכל  הוכנהכאשר    ע"ב תכנון וביצוע     -  2מס'    חלופה   .1.3.2

וכה  יע הז , המצית העמדה , חתכים וחזיתותתכנ  :תהכולל  ,בראש העין  לתכנון ובניה

הליכי  ולרבות השלמת    קידום התכנון המפורט ע"י היועצים השונים  השלמתידרש ל

המכרזרישויה בהסכם  הקבועים  במועדים  אדריכלהכל  ,  ,  לתכנית    / בהתאם 

האדריכל/ית   המהומכוובאישור  המכרז,  למסמכי  המצורפים  במפרטים  וים  פורט 

בלת המכרז    נפרד   יחלק  בפועל    -ממסמכי  צורפו  אם  אם  בין  ובין  המכרז  למסמכי 

)להלן   כפי שיוסבר למציעים במסגרת סיור הקבלנים  וכן  , הביצוע  העבודות(  -לאו, 

יהיה   פאושלית  בפועל  במתכונת  הבינוי  המפתחות  עבודות  או  דקל  בסיס  על 

המזמין   בחירת  לפי  לעבוהאמורים,  קבוע  סכום  הפאוש )יקבע     ראש(מ  יתלדה 

למדידה הפיתוח  כי    ,  ועבודות  מ'  ח ביוער  לבצע    2לופה  הזוכה   / למציע  יתאפשר 

לאישור   ובכפוף  הבניה   שיטת  התאמת  לצורך  בלבד  וקלים  מקומיים  שינויים 

 ית / האדריכל

-תכנון, יסופקו על  השלמת  כל הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע העבודות, לרבות .1.3.3

במכ הזוכה  המציע  והמציידי  בוזה  ערז  נוסף רז  כמכה  תשלום  לכל  זכאי  יהיה  לא 

 .ין כךבג

ההנחה שתנתן על ידי הזוכה במסגרת מכרז זה  תתייחס בהתאמה  למען הסר ספק   .1.3.4

 .הליך הפניה תתייחס גם לתמורה בגין השלמת התכנוןגם ל

 במתכונת פאושלית לבינוי  ומדידה לפיתוח. והיהזמנות העבודה יברוב המקרים  .1.4

 

המכתלכפוף  ב .2 להח  תכוונ ב  ,זרנאי  במכרז  צההבתור    הצעות  5  עדבחור  ברה  ביותר  הטובות  עות 

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

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

כולן או חלקן,  העבודות,    לל שעווע בפ צים ביאין בזכייה במכרז כדי להבטיח למי מן הזוכ יודגש כי   .3

ל  כי אם את והזכות  הזוכים  במאגר  פנייה  החובה  היכלל  בכל  זה,  )למעט  להשתתף, מכוח מעמד 

להציע הצעה לביצוע    ,ומכוחועל ידי החברה במהלך תקופת המכרז  שתופנה אליו  בשנה(  אחת    הפני

  באותה עת   "(יריה עה"   :ןלן )לה י העאש  ת ר, שביצוען יידרש לחברה ו/או לעירייעבודות מסויימות

בנוגע להליכי הפנייה לזוכים    להלןבכפוף לתנאים ד(,  ", לפי הענייןהפנייותאו "  "הפנייה)להלן: "

   כאמור במסמך זה. 

(  מע"מ  כולל  לא)  ₪מיליון      31.445  עד  של    בהיקף כספיעבודות  ל תתייחסנה  לזוכים  הפניות   .4

  . עבודהלכל 

כי   ידייהג לו  ניהפלענות  ית מלההימנעויובהר בזאת,  על  לפנייה  ) זוכה לפנייה  ה  ש הצעה  מעבר 

החברה תהא רשאית לממש  ( תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם ובמקרה זה,  אחת בשנה

ספק.  ולבטל את הזכיה   את ערבות ההסכם הסר    לחברהאין  כי    ,במפורש  ,מובהר  ,למען 

ל שות להצעות  ק בשל    ד ב אחיצקלאו  ו/  היקף כלשהוהזמין מהזוכים עבודות בפועל בהתחייבות 

עבודות לביצוע  בזאת  .מחיר  לכי    ,מובהר  מחיר  להצעות  בהתאם    ,תוזמנהעבודות  הבקשות 

שיהיו המאושרים  ה  לתקציבים  העירייה,    ,חברהברשות  לקבלבאמצעות  המסגרת  ואין  כל ני 

פסקת  תקציב או במקרה של ההעדר  תבוצענה עבודות בגלל  תוזמנה ו/או  עילה לתביעה באם לא  

  סיבה. המאות בודותע
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לפי שיקול דעתה ובהתאם    לפנות לחלק מהזוכים בכל פעםרשאית  עוד מובהר כי החברה תהיה  

   . להיקף העבודות המבוצע על ידי הזוכים באותה עת

מהזוכים מכל טעם שהוא, לפי שיקול דעתה    אי ביצוע פניה לזוכים ו/או אי הזמנת עבודות בפועל 

לא החברה,  של  הז  תזכה  הבלעדי  מהם,    וא   ים,כואת  תשלום  מי  ו/או  פיצוי  מוותר  בכל  והמציע 

ו/א כלפי החברה  טענה  כל  על  זה.  מראש  לעניין  העיריה  הזוכים  ו  מן  למי  תוקנה  לא  בכל מקרה 

לפרסם  עבודות,  איזה מה , לצורך ביצוע  בלעדיות כלשהי בביצוע העבודות והחברה תהיה רשאית

נפרד שתבח  ,מכרז  מי  עם  להתקשר  לביאו  מכל ל    ןועצ ר  הכל  זרא  דין,  כל  להוראות  .  בהתאם 

הענייןצילמ לפי  לזוכים,  טענות   , ע/  ו/או  תביעות  ו/או  דרישות  כל  ו/או    לא תהיינה  החברה  כלפי 

 בקשר לכך.  העירייה

שתופסק ההתקשרות עם אחד הזוכים במסגרת מכרז מסגרת   למען הסר ספק, יובהר, כי במקרה  .5

למי   א בתור אחריו, ולא תהאהזוכה הב  לע  קשרתהאית ל שכ"ל ר, מכל סיבה שהיא, תהא החזה 

עשתה כן החברה יהיה באפשרותה לנהל עם   ל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. מהזוכים כ 

 הבא בתור מו"מ הכל ע"פ שיקולה הבלעדי של החברה. 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  
שת ההצעות  הג  דבמוע העונו  זהמכר שרכש את מסמכיזה מציע מסגרת כאי להגיש הצעה למכרז ז .6

  :במצטברסף הבאים על כל תנאי הלמכרז 

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

    . תיפסל -צעה שלא תוגש כאמור הכדין בישראל(. 

  תחברושם ה רמציע שהוא חברה רשומה, יצרף להצעה תעודת התאגדות של החברה אצל 

מקרה של חברה ציבורית,  בשל החברה.   מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח  ליה כשהיא ה נמשל  הורשימ

תדפיס עדכני של הבורסה לניירות ערך ו/או הרשות ניירות ערך לגבי האחזקות  גם רף ויצ

צל רשם א מציע שהוא שותפות רשומה, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של השותפות בחברה.

חובות  לשל כל שותף ואחריותו ו ופרטיו ת והר ז בדו"ח ברעו"ד/ השותפויות ואשור של 

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים  "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עוהשותפות.   

לא תותר השתתפות של "מיזם משותף" או "חברה     לחתום ולהתחייב בשם התאגיד.

 .      בייסוד"

 הינו עוסק מורשה.   ציעהמ  6.2

סק מורשה, ומספרו  ו אישור בגין היותו עויצרף להצעת ףשתתמהזה,   ףנאי סלצורך הוכחת ת  

רף המציע אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון שהוא מנהל  אצל רשויות המס. כמו כן, יצ

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

וכן אישור מאת   1976  -התשל"ו  (סת מבוומי חלת ותשגופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונו

  .מס במקור יד שומה על ניכויפק

 

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

  תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 

ציע מה על רול איסח , 15.07.2010, מיום 2003החלטת ממשלה מספר יובהר, כי על פי 

על ידי המציע,  ומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם ת עובדים זרים, למעט מלהעסק

ובין אם באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר היזם. הפרת  

  סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הוראות המכרז.  



 

 _____________________ ______חתימת הקבלן____

6 

י עו"ד בדבר קיום ומת על יד אמ  הירצתצעתו הצרף ל לשם הוכחת תנאי סף זה, המציע י

 .3א'כמסמך  בנוסח המצורף  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וב' 2ות סע' הורא

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

"( הענף : " ןל)לה  (בניה )  100 ראשי ענףב  (והתקנות על פיו 1969 –הנדסיות התשכ"ט 

  לפחות.   4-'גבסיווג  

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף אישור עדכני )בתוקף ליום ההצעה( המעיד על  

   רישומו כקבלן בפנקס הקבלנים, עם הסיווג האמור.

ו מציע  ה 6.5   2לפחות  של    המעוגן באסמכתאות בביצועמוכח  ניסיון  בעל  הינו  ביצע כקבלן ראשי 

של    בוריצבנה  מלקטים  יפרו  לפחות   (שקלים חדשים     מיליון  יםעשר)₪    000.00020.בהיקף 

   .2020ו    2019    2018  , 2017  ,  2016,  במהלך השניםוהושלמו  שבוצעו    , לא כולל מע"מ, לפרויקט

והושלם במהלך השנים האמורות  לחלופין פרויקט אחד    כספי  בהיקף  למבנה ציבור שבוצע 

   ., לא כולל מע"מלפחות (ון ₪ילמי  יםששלו)  30.000.000 של 

נומינאליים ללא הצמדה כלשהי ובהתעלם ממרכיב  יקף הפר בדיקת ה  ויקטים תהיה בערכים 

   .המע״מ

 " משמען לצורך תנאי סף זה:  מבנה ציבור"

ציבורי"    עבור    -"מבנה  שנבנה  מבנה  ציבוריהינו  ובין    גוף  כגון  הציבור  לשירות  המשמש 

ספר,  בתי  מוזיאונים,   יום,  ת ומעונ  לדים,יגני    היתר:  נוער,  י  תב  תנועות 

  , מתנ"סים  ספריות,  תרבות,  היכל  ספורט,  אולמות  מקוואות,  כנסת, 

 )די באחת החלופות( ומרפאות    טיפות חלב

ציבורי"     אחרים,  -"גוף  מדינה  ומוסדות  הממשלה  משרדי  מאלה:  אחד  רשויות    הינו 

עירוניים  מקומיות תאגידים  ים  ד יקתפ  םיהממלא  אחרים וגופים     , 

 .יםציבורי 

 סופי ומאושר הסכום שאושר לתשלום לא כולל מע"מ בחשבון      -  "היקף כספי "

 ניתנה בגינם תעודת השלמה או החשבון הסופי בגינם אושר לתשלום.    -"הושלמו"        

ר  ללא הסתמכות על גוף או אדם אח  המציע עצמומובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של  

  ו. הכלש

 ף:ו בתנאי סף זה על המציע לצרעמידת וכחתהל

בנוסח   ( א) א+    2-א'מסמך  הצהרה  שם   1-2מסמך  מפורטים:  ובה  המכרז,  לתנאי 

כולל מע"מ, העבודות שבוצעו בו, שמו המלא של מזמין    לא  ,עלותו  הפרויקט, מקומו,

    קשר.  העבודה המפקח ומנהל הפרויקט וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת 

 .לתנאי המכרז  1-2מסמך אבנוסח    זמיני העבודותממ ותצלהמ ( ב)

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

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

 ע"י מזמין העבודה או מנהל הפרויקט.    מאושריםחשבונות סופיים  •

מיליון    יםשלוש  ₪ )במילים:     30.000.000  -מ  ךנמו  ונשאי י  ת ות שנמחזור הכנסהיקף  המציע הינו בעל   6.6

   . 2019 -ו 2018, 2017מהשנים  בכל אחתשקלים חדשים(  בשנה 

  להוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו:  
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  חתום במקור של רואה חשבון כי למציע מחזור הכנסות שנתי ו   לכל שנה)סה"כ מחזור(   מפורטאישור 

  (₪      0.000.0003  -שאינו נמוך מ )של החברה    על פי הדוחות הכספיים   ,  זה  ז א מכרונשות  מביצוע עבוד 

(  בשנה,  בכל אחת מהשנים   מיליון    שלושיםבמילים:  ) וכי לא    2019ו    2018,  2017שקלים חדשים  

     "עסק חי".נכללת בדוחות הכספיים הערת 

,  ממניות המציע 50%  -מעלה מ ל יקיםזע המחבעלי המניות במציוככל שמדובר בתאגיד גם המציע,  נגד   6.7

ו/או  המציע  מנכ"ל ו  מנהלי המציע  בעבר על ידי בית    ו לא הורשע, לא הוגש  כתב אישום לבית משפט 

או   פיסקלי  שנושאה  עבירה  בגין  פליליתמשפט,  סעיפים    עבירה  ל  297  -290לפי  שוחד(  חוק  )עבירות 

לחוק העונשין )עבירות    393  –  383  םיסעיפ  יאו לפ)להלן: "חוק העונשין"(,    1977  –העונשין, התשל"ז  

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בגין פגיעה בנפש    438  –  414ה(, או לפי סעיפים  גניב

הטרדה   מניעת  חוק  פי  על  מאיימת  הטרדה  למניעת  צו  מהם  מי  כנגד  הוצע  ו/או  שהוא,  סוג  מכל 

  ם המכרז. וס רד פעומו למ דים שקשנ 7-, וכל זאת ב2001  –מאיימת, התשס"ב 

לצרף תצהיר   בנוסח העל המציע  כהעדר הרשעות,  א'מצורף  מציע,    4-מסמך  ביחס  למסמכי המכרז, 

 .בעלי השליטה כאמור ומנהלי המציע

הוכרז   6.8 לא  כי  ו/או  זמני  נכסים  כינוס  צו  ו/או  זמני  פרוק  צו  ו/או  פירוק  צו  נגדו  הוצא  שלא  מציע 

  ור.צווים כאמ לבלק  ,וידיעת למיטבכפושט רגל וכי אינו צפוי, 

כמסמך  להצעתו תצהיר מאומת על ידי עו"ד, בנוסח המצורף    ף זה, המציע יצרףלשם הוכחת תנאי ס

 . למסמכי המכרז 6-א'

 מתקיים במציע אחד מאלה:  7

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

 ; ויות על ל לא ח "(חוק שוויון זכויות)להלן: " 

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

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

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

   מכרז.הי סמכלמ 7-כמסמך א'המצורף 

 

 . הצעות והציג את אישור החכ"ל על הרכישהבלת מסמכי המכרז כמפורט בהזמנה לק את רכש 8

 בוטל.  9

 במכרז זה.  צירוף כל האישורים והמסמכים האמורים  10

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

טים  לעיל  ימים כל המסמכים המפורל חוצץ קיכב  כאשר  וצציםחה עם  הנדרשים כמפורט לעיל בתוך תיקיי

  מפורט בסעיף זה. הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ה

על   ,מציע אשר לא יגיש את המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, תהא רשאית ועדת המכרזים

  לפסול את הצעת המציע.   ,פי שיקול דעתה
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 חוברת המכרז 

.     www.rosh-haayin.com    החברה הכלכלית לראש העיןד מאתר  ירלהו   ןת ני  כרזהמ  כיאת מסמ 11

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

ן השעות:  יבה'  -'אבימים  ,   haayin.com-neria@rosh, דוא"ל  9383278-03קומה שלישית( טל':  

  ,כאמור לעיל, באמצעות המחאה   ת לוחות מועדים/ נתוניםבועים בטבלבמועדים הק  9:00-14:00

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

(.  תיל כלכה החבר ה   )ללא צורך בהגעה למשרדי  146432ן  -ח   543לראש העין בע"מ בנק מזרחי סניף  

אשר  צמ באמצעות  יע  המכרז  את  אל  ירכוש  יפנה  בנקאית  נגר העברה  קרן  03-בטלפון    הגב' 

עבור    107שלוחה    9383278 קבלה/חשבונית  האלקטרונילקבלת  הדואר  באמצעות  :  הרכישה 

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

 . 14:00שעה  16/01/2022רכישת מכרז, כאמור,  עד לתאריך  .כרזמ הרון לרכישת המועד האח

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

לחברה באמצעות המחאה בנקאית או העברה בנקאית  עד למועד באחרון לרכישת מסמכי המכרז .  

כרז  מסמכי המ  ישת רכ  כי   גש,מוד   זר בשום מקרה  חו המכרז לא ת  מובהר, כי עלות רכישת מסמכי

הג טרם  המציע  ידי  המציעעל  הצעת  להגשת  תנאי  היא  למכרז  ההצעות  מציע  במסגרתו.    שת  כל 

תביא   המכרז  מסמכי  רכישת  אי  כאמור.  המכרז  מסמכי  רכישת  בדבר  אישור  להצעתו  יצרף 

ההצעה תשלום.    לפסילת  ללא  המכרז,  בחוברת  לעיין  רכישניתן  לפני  החברה  ,  הת,  באתר 

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

  הוצאות אלה.  והמציע לא יהא זכאי בכל מקרה להחזר

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

שבחובר  לכ ההמסמכים  המכרת  החשורכ   ינםז  של  לש" כ ה  למציע  ניתנים  הם  הצעתו  ל,  הכנת  ם 

לבד, ועליו להחזירם לחכ"ל עד למועד הנזכר במסמך זה, בין אם יגיש את ההצעה ובין  והגשתה ב 

 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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 ים:  אבם האת החלקי" כוללת חוברת המכרז" 12

 

 .'מסמך א  -ים  למשתתפ תו ללית כראווהורז תנאי המכ 12.1

 .1-מסמך א' –עה ערבות ההצ 12.2

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

  לחוק עסקאות גופים ציבוריים, ב' 2תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף   12.4

 .3-מסמך א' – 1976-התשל"ו   

 .4-מסמך א' – ילי ל רישום פתצהיר המציע לעניין העדר  12.5

 . 5-מסמך א' -ים  חוביט ום קי  על שוראי 12.6

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

 - 1976 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  1ב 2תצהיר המציע לפי סעיף  12.8

 . 7 -מסמך א'   -בדבר אנשים עם מוגבלות    

 .מסמך ב' -טופס ההצעה, על כל נספחיו   12.9

 . ג' מסמך -החוזה  12.10

 מסמך ד'  –ות טיח ח בפנס 12.11

 ' המסמך  – טבלת קנסות 12.12

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

 

כל המסמכים הנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וקיום כל ההוראות המפורטות בהם   13

 מהווה תנאי להשתתפות בו. 

 :למכרזמצורפים   אינםשר ות אודבעע היצומפרטים הטכניים הדרושים לברשימת ה 14

"( בהוצאת הועדה הבינמשרדית כחולהספר הת בנייה )להלן:" לי לעבודול כפרט המה 14.1

ותקנות הבטיחות בעבודה  "צ ומשרד השיכון בנוסחן המעודכן, המשותפת למשרד הביטחון מע

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

   מפרטים הכלליים.פים להמצור םיחירהמ אופני המדידה ותכולת 14.2

 כי המכרז.סממ ב את החוזה ואת כלרוא בעיון רקליע המצעל  15

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה   16

והסגולות   הכישורים  הידיעות,  את  לו  יש  וכי  למציע  ונהירים  ידועים  נספחיו  על  למכרז  המצורף 

 . רזכמסמכי ההמפורט בחוזה ובמ ביצוע כלות לושרד ת העיוהמקצו

רטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או  הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפכל טענה בדבר טעות ו/או אי   17

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

לראות בכל  כ"ל רשאי. החרזכמי ה תנאלשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מ ת 

 . המכרז ולפסול את הצעתומציע מתנאי  או תיקון כאמור משום הסתייגות ה ה, מחיקשינוי
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  מתן הבהרות למסמכי המכרז  

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

פרט או  סעיף  איזה  של  המדויק  לתוכנו  א בקשר  ש ,  בנו   מעוניין  יהיהא  והו  הבהרות  גע  בקבלת 

ניתן  זרלמכ בדוא"ל  ,  לחכ"ל  יאוחר    haayin.com-neria@roshלפנות  ולא  הקבוע  עד  מהמועד 

נתונים מועדים/  לוחות  ההבהרות,    בטבלת  פירוט  לשם  פקס  מספר  ופרטי  זהותו  פירוט  תוך 

ל כל סעיף  מדויק שה  למובנוכלשהם שימצא בקשר  ו ספקות  ות א אמהת אי  ת,  הסתירות, השגיאו

או אי  /וסבירות    אימי שלא יפנה כאמור לעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  .  אאו כל פרט שהו

   ."בצ , טעות וכיובהירות, שגיאות, אי התאמות

 

   בלבד על פי התבנית הבאה :   WORDבקובץ שאלות ההבהרה יועברו 

 

  נספחה אומך המס מס"ד 

ייחסת  אליו מת

 ההבהרה

 נוסח השאלה  בנטיים לרף וסעיפרק 

1    

2    

 

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

 

של   תשובה  לתשובה    ל" חככל  תוקף  כל  ואין  בלבד  בכתב  תהא  נציגה  של  בדרך    שתינתן ו/או 

ש  ל "חכאחרת.   בהקשר לתנאי    מטעמה  מי  כלידי  ל  ע  תנויינלא תהיה אחראית להסברים בע"פ 

 ו להצעה.  א /מכרז וה

 

שלא    ל"חכ 19 רשאית  לפניות, תהא  רשאית    להתייחס  תהא  וכן  חלקן,  או  השגות,  ו/או  להבהרות 

של   הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  והכל  המציעים  לכלל  התייחסותה    לא"ל.  החכ להעביר 

  פניית  דחיית  בכך   יראו   ההצעות  ת הגש  רךלצו   שנקבע   למועד   עד  השגהאו  /ו  לפניה  ל "חכ  התייחסה 

  חלק  אלה  יהוו,  בכתב,  המכרז  לתנאי   שינויאו  /ו  הבהרה,  תשובה  למשתתפים  ל"חכ   הר מס.  יעהמצ

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

יאוחר  "החכ 20 ולא  עת,  בכל  רשאית  נתו   המועדמל  מועדים/  לוחות  בטבלת  לניםהקבוע  ניס  הכ, 

כרז.  שאלות רוכשי הממכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לסמהוא, בנים, מכל סוג שנויים ותיקו יש

ויצורפו, כשהם חתומים  השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והחוזה  

 ע"י המציע, למסמכי המכרז.

רוכשי   21 כל  לידיעתם של  בכתב  יובאו  והתיקונים  פז, בכרהמ כי  מסמהשינויים  קסימיליה  אמצעות 

טרוני שנמסרו בעת הרכישה  הדואר האלק  לפי מספרי הפקסימיליה או כתובות   ,דוא"ל  או הודעת 

המכרז מסמכי  רוכשי  החכ"ל  ע"י  באתר  האלקטרוני    או  הדואר  כתובות  כי  לוודא,  המציע  על   .

 ת בידיעת מנכ"ל החכ"ל.  ות נמצאוהמדויקוהפקס  

 

 

 

mailto:ofra@rosh-haayin.com
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 ההצעה 

המחיר   22 אחנחכה  וצעתהצעת  באחוזיםידה  הנלכלל    ה  או ו/"דקל"   חירון  מבקובים  המחירים 

או מפעל הפיס,    השיכוןהבינוי ו;    הכלכלה;    החינוך    :ימשרדו/או במחירונים    מפתחות  

"המחירים    להלן:)  (-10%פחות עשרה אחוז )  )לפי בחירת המזמין (  כפי שיתעדכנו מעת לעת

תהיה  מסגרת הצעתו  שיתן המציע ב  נחההה   וניהיד  המירביים" או המחירים המקסימאליים"(.

המירבייםבעמ למחירים  בסעיף   .  ר  האמור  לגבי  נתן      .[1.2]כנ"ל  אשר  מציע  הדוגמה:  )לשם 

של  ור  שיע מינוס    3%הנחה  דקל  מחירון  הינה  שלו  שההצעה  היא   ,    (13%המשמעות 

להצ ניתן  על  לא  העולה  יותר ממח  10%יע הנחה  לא  או  ,  דקל  ן  ירוכך שההצעה הכוללת תהיה 

  . 2020דצמבר מלמחירון דקל בגרסתו מובהר כי הכוונה    .(20%ת פחו,מהמפתחות לפי הענין

המירביים   23 ות  אינם המחירים  תוסיף  החברה  מע"מ.  היחידה    "ממע   שלםכוללים  מחירי  עליהם. 

   .אינם צמודים

 בוטל.  - עמלת חכ"ל  24

בזאת,    25 דקל,  כי  מודגש  במחירון  האמור  אף  ש על  במחירון  פורטימה  פיםבסעיהרי  או    "דקל"ם 

לא יכללו    כם ההתקשרות,צוע עבודה על פי הסרת הזמנה לבישיוגדרו במסג  ניןהעי  ת, לפבמפתחו

העבודה:  בגיןכלשהן    תותוספ כספי,    ,היקפי  במבהיקף  הובלות,    כלסמאונה  עבודה  פיגומים, 

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

ה בספרות לבין ההצעה  ה/סתירה בין ההצעאמ התל אי  ובמילים. במקרה שע בספרות  תוצעה  צהה 26

. המציע  בהתאםוהחברה תהא רשאית לתקן את הכתוב    הםי מבינלגבוה    נתן עדיפות  במילים, תי

 טענה ו/או תביעה לעניין זה;  כל על  מוותר

נחה העולה על  ה יציע  ש  או  מציע אשר ינקוב בשיעור תוספת למחירים המירביים, במקום הנחה 27

 .תידון כלל  א ול יפסל , הצעתו ת10%

למור  שיע 28 ביחס  באחוזים  האחיד  הצעת ההנחה  את  יהווה  המקסימום    :)להלן  המציע   חירי 

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

 .בהתאם לקבוע בחוברת המכרז

ממשלכ 29 היטלים  וכיו   מכס,  ם,תייל  קניה  מס  יכללצבלו,  במח"ב   שבמכרז.היחידות  י  יר ו 

 

  עה המועד, המקום והאופן להגשת ההצ

  ם הקבוע בטבלת לוחות מועדים/ נתוני   מהמועדלא יאוחר  את ההצעה למכרז יש להגיש   30

בראש העין    ,11/1ל, ברחוב העבודה  "ולהכניסה לתיבת ההצעות במשרדי החכ    12:00שעה    דע

י יד  בדואר, שקומה  ,  צחק)בית  ב  לישית(. משלוח הצעה  עונד  כל או  אינו  דרישות  רך אחרת  על  ה 

 ת בלעדית של המציע.  המכרז והינו באחריו

 העותק יוכנס למעטפה.על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד של כל מסמכי המכרז  א. . 31

פרט .  "  21/62"הצעה למכרז מס'    :  על המציע לציין על גבי המעטפה את מספר המכרז/הצעה .ב

 לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף. 

על  מה  32 יחתום  וכןהציע  המודפס  המסמכים    עותק  כל  של  על  תיבות  בראשי  להצעתו  שיצרף 

 קום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז.  במ לאהחתימתו בראש כל דף, וכן חתימה מ
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וכ 33 שותפות  )חברה,  משפטי  תאגיד  שהוא  מציע  תצבויחתימת  בצירוף  התמת  וחהיה  '(  תאגיד 

המחת של  התאגיד  חתל  ורשיםימתם  מטעם  עושמובום  בפני  להיעשות  חייבות  והן  רו"ח  ו   / "ד 

 ויות החתימה בתאגיד זה.  סמכ  ובצרוף אישורם בדבר

ל המציע  על  ויתר  לע   צרףבנוסף,  ההצעה,  ערבות  את  המציע,  ידי  על  חתום  הוא  כאשר  שידפיס  ותק 

   .כרזמה  תנאיהאישורים והמסמכים כנדרש ב

   ותקופת המכרז תוקף ההצעה 

להגשת ההצעות  האחרון    מועדהיום מ  120לתקופה של  ה בתוקף  הית  עה שתוגש למכרז זה הצל  כ 34

דרישת  ל  במכרז. את  החברה פי  המציע  ע"י  קופלת  ההצעהתוקף    יאריך  הנדרש  כפי  נוספת  ה 

 ר. וכאמ ךרשתוא  ההצעה לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על החברה

, החל ממועד ההכרזה  "(תקשרותהה  תקופת)להלן: "  יםשדוח  36  בתתהיה  ההתקשרות  תקופת   35

במכרז  על הפניות  הזוכים  תקופת  לזוכים  .  במהלך  הביצוע  ההתקשרותתפורסמנה  תקופת  של  . 

   .ועשויה לחרוג מתקופת ההתקשרות ודות תהיה בהתאם לקבוע בפנייההעב

ע  תלתקופה אחת נוספ  ההתקשרות  ופתקת  ך אתלהארי  לחברה שמורה האופציה  36   ד של 

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

תקופת   37 האופציה)  ההתקשרות הארכת  עד    יתמותנ   (להלן  בכתב  הודעה  תום  ום  י  45במתן  לפני 

החוזה נתו תקופת  והדבר  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  מתחייבת  אינה  החכ"ל  כי  יובהר,  ן  . 

דוקילש הכ  ר,יובהיות האמור,  ללמכ גרוע  והמוחלט. מבלי לתה הבלעדי  על  תהא רשאית    חכ"ל י 

 . שהיה לה ניסיון רע עמו לאורך תקופת ההתקשרותאת ההתקשרות עם זוכה  שלא להאריך

הנקובים בהצעת הקבלן הזוכה בתקופת האופציה הינם מחירי היחידה הבסיסיים  דה  יחימחירי ה  38

  החל ממועד החתימה   יה ת הבנתשומומדד    ל ששיעור הגידול  לים  מאת ום מכשהשהוצעו על ידו  

האופציה )מדד ידוע  תקופת  חילת  ה על ההסכם( ועד ליום ת)מדד ידוע לתאריך החתימ ההסכם  ל  ע

 . יה(ופצהא תחילת תקופת של חודש 

תקופת   39 את  להפסיק  רשאית  תהא  א  ההתקשרותהחברה  מכל  ת  ו/או  עת,  בכל  האופציה  תקופת 

 . מסמך ג'  – ט בחוזהכל כמפורה יםלזוכ מוקדמת ך לנמק זאת, בהודעהרצו ילב א ומסיבה שהי

 

   ל המציע לצרף להצעהאישורים ומסמכים שע 

  לן:לה  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים 40

)חתימות כ   40.1 המציע  של  מחייבת  בחתימה  דף  כל  בשולי  וחתומים  מלאים  המכרז  מסמכי     ל 

 .  (דיהתאג+חותמת  

תיקונ   40.2 לרבות  הבהרות,  ו/מסמך  הבהרוש   אוים  ו/או  שי ינויים  עד ת  המכרז  למסמכי    וספו 

 בחתימה מחייבת על ידי המציע. שת ההצעה, אם יוספו, חתום ד הגלמוע

 .  בוטל   40.3

ובמקר   40.4 ת.ז.  שתצלום  תה  שותפות  ל  או  רישום     –אגיד  וכן  החברה  תעודת  החברות  ברשם 

החב רשם  של  עדכני  ציבורית,  תזא  םע  רות.תדפיס  חברה  של  במקרה  תעודת  צי המיצרף  ,  ע 

רות ערך ו/או הרשות ניירות  י של הבורסה לניית וכן תדפיס עדכנ החברוברשם  ה  ברהח רישום   

  . לעיל ערך לגבי האחזקות בחברה, כאמור 
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ה חשבון מוסמך או מפקיד השומה, כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק  רוא ר מאישו  40.5

שהוא הנדרשלמלנה   רפטו  או  אחר  אישור  כל  ו/או  ציבוק  חולפי    ם  גופים  ריים עסקאות 

וכן אישור מאת פקיד שומה    1976  –( התשל"ו  ומי חובת מסת ניהול חשבונות ותשל)אכיפ

 .  כאמור לעיל על ניכוי מס במקור

 לעיל.    6.6בסעיף כאמור  מחזור כספילגבי ח רו"ור איש 40.6

די  40.7 עורך  של  ומעודכן  תוקף  בר  באישור  גבי ה זי  ר בדן,  על  של המציע  ם  כיהמסמ  וי חתימתו 

ש  להצעתו  ה המצורפים  המציע.  בל  גם  תאגיד,  המציע  החתימיה  מורשי  פרטי  של  דבר  ה 

אם למסמכי  בהתן וי המציע, וכן אישור כי החלטת המציע להגיש הצעתו למכרז נתקבלה כד

 התאגדות שלו, בצירוף תעודת התאגדות של המציע. 

איש 40.8 של  מאושרר  בצילום  המציע    תוקף   רור  של  רישומו  על  ובסיווג  היב   כקבלןהמעיד  קף 

 .  ממכרז זהב כמתחיי

הני  תצהיר   40.9 )פירוט  א'סיון  )(  2-מסמך  א וכן  על  (  2-1מסמך  המעידים  ומסמכים  והמלצות 

המציע כאמור  ניסיון  קשר    לעיל,  6.5בסעיף  ,  ואיש  לקוחות  שמות    ופרטיו  מטעמםלרבות 

 .  הניתן ככל, והמלצות

מ 40.10 הו  ייד   לע  אומתתצהיר  קיום  בדבר  סע עו"ד  גופים חל  ב'2'  ראות  עסקאות  וק 

 כאמור לעיל.  (3-מסמך א') 1976-"ובוריים, התשלצי

-א'  מסמךהצהרה של המציע / מנהלי המציע, בדבר הרשעה בעבירה פלילית, בנוסח    40.11

 כאמור לעיל.   המכרז מכי למס 4

צו   40.12 ו/או  פירוק  צו  נגדו  כי לא הוצא  כינוס /וני  מז  פרוק תצהיר מטעם המציע,  צו  או 

-א'  מסמך, בנוסח  י לקבל צווים כאמורוכי אינו צפוהוכרז כפושט רגל    לאי  או כ/נכסים זמני ו

 לעיל.   6.8למסמכי המכרז, כאמור בסעיף  6

 למסמכי המכרז.  1-'ך אמסמערבות בנקאית )ערבות הצעה( בנוסח  40.13

היפ 40.14 לטובת  המציע להעמיד  המקצועי שבכוונת  הצוות   ביצוע  ורך צל  חברה רוט אנשי 

  י ושנותיו.  סיונם המקצועטעמו, תפקידיהם, נ מ קטהפרוי העבודות לרבות מנהל 

כ ובכוו כמו  ובמידה  אם  בקבלנין,  להיעזר  המציע  איזה    נת  או  העבודות  ביצוע  לצורך  משנה 

שיאומהן,   החברה  ושרככל  ידי  ונסיונו  על  המיועד  המשנה  קבלן  שם  את  ויפרט  יוסיף   ,

המציע מטרויפ   ףייוס  הרלוונטי.  קשר  ואיש  לקוחות  שמות  וט  המלצות  טי פרעמם  ויצרף  ו 

חייני המשנה. החברה תהתייחסות לקבלהמ לא  אך  לאימות  א רשאית,  ללקוחות  לפנות  בת, 

 .    הנתונים ולקבלת פרטים נוספים

 שת חוברת המכרז. רכיעל צילום הקבלה  40.15

 

 ערבויות

    ההצעהערבות  41

בנקאית  המציע   41.1 ערבות  להצעתו  ש בות  ימוטונ ואיצרף  מותנית  ישראלי  לתי  בנק  ה  שהוצאל 

אהמצורף  סח  בנו  ,ש"ח  000,50של  בסכום  לבקשתו    הערבות"   –)להלן    1-'כמסמך 

   . "(ההצעה

 
ח  נוסתגרור פסילה של ההצעה. כל סטייה מת ההצעה ערבואי המצאתה של 

 עלולה להביא לפסילת ההצעה.  למכרז  1-'אבמסמך ערבות הבנקאית שה
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    : ביוםשפורסם    2021בר  דצמ    דשחו של    תשומות הבניהה למדד  דצמו  אהתעה  ההצערבות   41.2

:  עד ליוםתוקף  ב  החברה  הערבות תהא ערוכה לפקודת  "(.ודיד היסהמד"  -להלן  )  15.01.22

30.4.2022 . 

ידי המציע לרבות התקשרותו בחוזה  תנא ום  קיתשמש להבטחת  ההצעה  ערבות   41.3 י המכרז על 

לתנאי   בהתאם  הכל  החברה,  לחלט  כ ומסמ  זהמכרעם  רשאית  תהא  החברה  עיו.  ת  רבואת 

כל התראה ובין היתר,  ורות, ללא  התחייבויותיו האמעמד באיזה מ   במידה ומציע לא ההצעה  

ע  ימים מהיום שקיבל  בתוך שבעה  על החוזה  יימנע מלחתום  כאם המציע  דל  בכתב ך  רישה 

 . מהחברה

חלקה   -ההצעה  ערבות  בחילוט   41.4 או  א  -  כולה  החברה  ידי  כעל  אחרת  ו לגר  י דין  זכות  מכל  ע 

ז ו/או על פי  על פי תנאי המכר  יבויות המציעשל הפרת איזה מהתחי  קרהבמ  חברההמוקנית ל

 .  דיןכל 

פי  ת כוספלתקופה נ ההצעה  תוקף ערבות  מתחייב המציע לדאוג להארכת    החברה פי דרישת  ל 41.5

ע"י   ע   החברההנדרש  גם  יחולו  זה  סעיף  הוראות  במכרז.  הזוכים  בחירת  ערלשם    תובל 

 . ארך כאמורושת

יז 41.6 שלא  בלמציעים  ערבות  ז,מכרכו  מקה בההצעה    תוחזר  בכל  עקדם.  תוחזר  לא  ת  רבורה 

 . וחתימה עמם על החוזה במכרז ע"י ועדת המכרזים של החברה   יםלפני קביעת הזוכההצעה 

 
 סכםהה יוםלקערבות   42

  בותרבע  הע צהה    לתוקף, יחליף הזוכה  את ערבותוכתנאי לכניסתו    חוזהעל ה  עובר לחתימה

של    ההסכם  לקיום   ב₪    100,000בסך  הקבועים  התנאים  לקיום ערבות  "  –)להלן    חוזהלפי 

 . חוזהמלחתום על ה  תהימנעודינה כדין במועד, ההסכם  ערבות ההפקדה של -אי"( םסכהה

 
  ערבות ביצוע  43

בפנייה  7  תוך זכייתו  בדבר  ההודעה  ממועד  הפניה")להלן:    ימים  לק  ("הליך  בלן  והפיכתו 

צאת  נמש  ההסכם  ם  יולק , בנוסף לערבות  רהלחבכה  הזו  ימסורלהלן,  במסמך זה  מור  אכל,  יעפ

במסמך זה.   כהגדרתהמהיקף זכייתו  בהליך הפניה    10%בשיעור    ביצועערבות  ,  בידי החברה

מסירת   הזכיה  ת  עהביצו ערבות  אי  לביטול  את  בפנייה  ביא  לחלט  רשאית  תהיה  והחברה 

דשוכה  ז לבור  ולע   שבידה ההסכם  ערבות   בת הצעתו  הבאה  כהצעה  בורגה  הכל  יהפני ור   ,

  . לעדילשיקול דעתה הב

 

   יום שנת הבדקת לקערבו 44

עם השלמת פרוטוקול המסירה וקבלת תעודת השלמה תומר ערבות הביצוע לערבות הבדק     44.1

 של כל פנייה. המאושר ( )המצטברופי הס  בוןמהחש 5%בשיעור 

   .יהבפנישנקבעה תקופת הבדק כפי  וםת  חראל יום 60עד תום תהיה בתוקף  ערבות הבדק    44.2
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 במכרז   לזוכים  הפניההליכי  

תופנה  פה 45 "לנייה  )להלן:  בה  הנדרשת  המסויימת  לעבודה  בקשר  מידע  ותכלול  "(. העבודהזוכים 

, מפרט ופרטי לוח זמנים, תקופת הביצוע של העבודה לרבות  יותוכנהפנייה תכיל כתב כמויות, ת

מ  שר ידתש  ככל  הבדק.תקופת   תכנו בפרויקט  השלמת  תסוים  הכלון,  אדריכליל  תוכנית    ת פניה 

עבודות הבינוי יהיו לפי מחירון  במסגרת הפניה יצויין האם  זוכה.  נון על ידי הלצורך השלמת תכ 

מובהר שוב כי החברה אינה מתחייבת להיקף מינימלי כלשהו של הזמנת  דקל או לפי המפתחות.  

בכלל.  העבודות או  תהיה  מבכי    רהבמו  עוד  ,  החברה  מסוימים  לרשאיקרים  לחלק  פנו ת  רק  ת 

ובהתאםמהזוכים ב ידי הזוכים באותה   כל פעם לפי שיקול דעתה  על  להיקף העבודות המבוצע 

 .עת

להזה 46 יתבקשו  לב וכים  הצעת מחיר  ידיגיש  על  באחוזים  הנחה הצעת    יצוע העבודה  לגבי    אחידה 

   .בפנייה מחירי כלל הפריטים בכתב הכמויות

במסגרת  םוגש על ידשה  מאחוז ההנחה  גבוהה או  הזה  הנח   ניות אחוזלהגיש לפ   ייביםתחמ  יםכוזה 47

 כרז.   הצעתו למ 

ש ההנחה  מאחוז  יותר  נמוך  הנחה  באחוז  ההצנקיבה  במסגרת  למכרז  הוצע  כאי    –עה  תחשב 

   הגשת הצעה לפנייה. 

 על הצעת המחיר לפנייה יחולו הוראות אלה:  48

ה 48.1 הנואח  –  ("הצעהה"  –)להלן    ההצעסכום  ידי    אחידחה  ז  על    גבי על  ים  הזוכ יירשם 

 במסמכי הפנייה; 

. על המציע להוסיף בהצעתו את מס הערך  מע"מים  לולכ  םאינ  לפנייה  בהצעה  יםמחירה 48.2

 ; יר ובנוסף לומוסף בנפרד מהמחה

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

 תימסר למציע;   ןיקותה ה על ההצעות. הודע 

 ם  שהוצע בהשיעור ההנחה ל תאםו בה ההצעות יבחנ 48.4

צעה  במסגרת הפניה, או בכל ה בהצעה הזולה ביותר שניתנה החברה אינה מתחייבת לבחור  48.5

 שהיא. 

, למעט עד פניה שהופנו אליהם מצד החברה  בים להגיש הצעות לכל הפניותם חייהזוכי 48.6

 . שתתף ולהגיש הצעותה לכה וזהייב , בה לא מחוםאחת בשנה, לשיקול דעת

עשות כן, החברה  , על אף שחייב היה לאליו  פנתהשהו  הצעה לפנייה  כיםהזוי מיע מ לא הצ 48.7

זכייתו תהא   לבטל  המסג  רשאית  למכסת    רתבמכרז  תחתיוולצרף  בעל הזוכים,  את   ,

ההצעה הטובה ביותר שאינו בין הזוכים. בנוסף, תהיה החברה זכאית לחלט את הערבות  

   . ציען המת שנ םכסההם  לקיו

ימים    7ידי החברה, תוך  ב הוא למסור ל ". ככזה מתחייקבלן פעיל"ל   יחשבהזוכה בפנייה י  48.8

פעיל ערבוממועד הה  מסכום הצעתו הזוכה    10%ת בשיעור של  ודעה בדבר זכייתו כקבלן 

  ביצוע"(. ערבות ה הביצועערבות  )להלן: " , בנוסח המצורף לחוזה  בתוספת מע"מבפנייה,  

ההשליום    60ם  ות  דע  ףבתוקתהיה   תעודת  הביצוע    וא/ומה   ממועד  ערבות  מהמרת 

בדק  ל בפנייה.ערבות  שנקבעה  ספק   כפי  הסר  ההסכם לקיום  ערבות  ה כי    ,יובהר  ,למען 

וזאת ללא קשר   ,ז, לרבות בתקופת האופציהמשך כל תקופת המכרבידי החברה ב  ארתש

 מסוימת.  הבוד ע ילגב לערבות הביצוע שתומצא עם זכייתו של הזוכה בפנייה

ה 48.9 ערבות  מסירת  ההודע   7תוך    ,עביצו אי  ממועד  של  ימים  זכייתו  בדבר    תביא  המציע, ה 

את  לביט לחלט  רשאית  תהיה  והחברה  בפנייה  הזכיה  שבידה  ם  סכההלקיום  ערבות  הול 

 שהצעתו דורגה כהצעה הבאה בתור בפנייה, הכל לשיקול דעתה הבלעדי.ולעבור לזוכה 
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ו  48.10 לפנייה  ההצעה  ה על  כל    תשרוקתה על  יחולו  בה  הזכייה  הפרק  זה.  החוות  הורא מכוח 

לתנאי המכרז יחולו גם על בחירת הזוכה    מסמך א'במחיר  הכותרת "הצעת ה  שמופיע תחת

 בפנייה. 

 

 . יטריונים לבחירהינת ההצעות וקר חב

המכרזים 49 ועדת  בפני  לבחינה  יעמדו  הסף  בתנאי  יעמדו  אשר  וקביעת  ,  ההצעות  בהצעות  הדיון 

 : כמפורט להלןכספית ועל ניסיונו, ו הנותאית  וז ההנחה שיציע המציע, עלח אעל  ססיתב  הזוכה

 איתנות פיננסית   49.1

זה   49.1.1 המרכיב  של  הינו  משקלו  השקלול  מורכבנק'(    20)  20%בנוסחת   ממחזור   והוא 

   .2019 -ו 2018, 2017  מהשניםהשנתיות של המציע בכל אחת הכנסות 

 : תאופן חישוב הניקוד לאיתנות הפיננסי 49.1.2

הוזחמ 49.1.2.1 משוקללנ כר  ממוצ   -  סות  משיחושב  לוקל ע  ההל  שהיהמחזור    כנסות  

שנים   בשלוש  של  9201  -  2017למציע  משקל  יינתן  כאשר  ,  2019לשנת    1/2. 

 .  2017לשנת  /61של קל ומש  2018לשנת  /31משקל של 

נק' לציון הסופי,    20מציע בעל מחזור ההכנסות המשוקלל הגבוה ביותר יקבל   49.1.2.2

המציעים באופן  דיקו נ   ליקב   יתר  ההכנסות  מחזור  ליחס   עבור  ור  מחז י 

 . הגבוה ביותרההכנסות כמשוקלל 

 מציע נסיון קודם של ה 49.2

לכמות  בהתאם    בעיקוהוא  נק'(    20)  20%משקלו של מרכיב זה בנוסחת השקלול הינו  

 לעיל(   6.5)כהגדרתם בסעיף    בינוי מבני ציבור  בתחום  שביצע המציע בפועל  הפרויקטים  

של   ש    עשרים )₪    20,000,000    תלפחובהיקף  מע"משיםחד  קליםמיליון  כולל  לא   ) , 

 נקודות ובסך   2בגין כל פרויקט שבוצע  יקבל המציע    .2019  –ו    2018  2017,  2016  יםבשנ

ני ינתן  )כולל    10עד    -ל   קודהכל  עמידה   2פרויקטים  לצורך  המשמשים  הפרויקטים 

 . '(נק 4 -שהם שווי ערך  ל בתנאי הסף

 

 : חירהצעת המ  49.3

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

את אחוז    הצעה כאשר ההצעה שכללשהוחה  נ בהתאם לגובה ההו  נ חיר יבחהצעות המ

ביו הגבוה  לתנאיתרההנחה  בהתאם  יקבלו    60תקבל  המכרז,    ,  ההצעות  ויתר  נק' 

  ניקוד יחסי בהתאם.  

על   עמדה  ביותר  הטובה  ההצעה  אם  נק',    60ל    התזכ  אי ה  חההנ  10%לדוגמא: 

 . וכן הלאה 'נק  12תקבל   2%והצעה של  'ק נ  30בל תק 5%ההצעה של 
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רוש  א לנכון ו/או לדקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצאית, עפ"י שיהחברה תהא רש 49.4

נשו העבודות  את  לבצע  המציע  של  כושרו  בדבר  לנכון,  שתראה  הוכחה  כל  מציע    א מכל 

אי הכלכלי,  חוסנו  ניסיונוס נפינה   ותנותהפרויקט,  המשפטי,  מצבו  הצועהמק  ית,  מוכח,  י 

ו  היקפו  הסלרבות  מתנאי  באיזה  ועמידתו  ול טיבו,  בכלל  המכרז  ומתנאי  בפרט  התחשב  ף 

מנתונים   הבאיזה  אלה  לרבות  מכלליות  אלה  לגרוע  ומבלי  היתר  בין  הבדיקה.  מן  עולים 

דו"חות הצגת  המציע  מן  לדרוש  רשאית  תהא   החברה  לעיל,  פין  חלול ו  ,םיי כספ  האמור 

הו בדבר  רו"ח  ה הצהרת  המי,  עצמנו  דו"ח  השוטף,  ביחס  היחס  הכל  החברה,  של  בוקרים 

  ,דע להנחת דעתהה את מלוא המי רב חהמציע יהיה חייב לתת ל     .2019  -ו  2018,  2017ם  נילש

 .   1-2במסמך א+ האמור  לרבות מכתבי המלצה

עם אחרים. כן תהא    ולם ש דקוון מהחברה תהא רשאית להתחשב בכושרו של המציע, ובניסי 49.5

הביוב  יד המים וו/או לתאגלעירייה ו/או לחברה  ל הצעה של מציע אשר  פסו ת ל רשאיהחברה  

ת דומות, הן כקבלן ראשי והן כקבלן  כל הקשור לעבודו היה נסיון לא טוב עמו ב  "עין אפק"

 . משנה

או כל  /ורז  כמהמכי  בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במס 49.6

 "( רשאית החברה: ותההסתייגוי"  –)להלן  היאך של דרהסתייגות לגביהם בכ

 למכרז.צעת המציע לפסול את ה 49.6.1

 מהן. בו כלל ולהתעלם לראות בהסתייגויות כאילו לא נכת 49.6.2

 . לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד 49.6.3

לשנות את   כדיב   ןר אילדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמו 49.6.4

 בה. תי מהו פרט מחיר ההצעה ו/או  

החברה תהיה    חברה.דעתה הבלעדי של ה יל נתונה לשיקול  אפשרויות דלעההחלטה בין ה    49.7

בכ להביא  בבחירת  רשאית  שיקוליה  והנתונים  לל  המרכיבים  כל  את  הזוכה/ות  ההצעה/ות 

יה על  וצורפו  שנדרשו  והנספחים  המסמכים  המכרז,  ממסמכי  העולים  לי צמדי  תו  עצהע 

ש מבדיקות  שעלו  בי  ברה הח  ערכהומאלה  איכות  זה,  של  ובכלל  אמינותו  העבודות,  צוע 

יעות הרצון  דות המציע ומידת שב עי, מומחיותו, המלצות אוע, כישוריו, נסיונו המקצוהמצי

מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של החברה, למידת שביעות רצון  

מבי ונס  םיודמק  םצועיהחברה  המציע  של  נוכחיים  תינת  ודםהק   יונהאו  עמו  הנוכחי  ן  או 

 עדיפות.

מתחייבת 49.8 אינה  הזולה  החברה  בהצעה  ההנחה  ביותר  לבחור  נקובה  בה  באחוזים    )היינו, 

 ותר( או כל הצעה שהיא. הגבוהה בי 

ו/או   49.9 העבודות  כלל  בביצוע  למציע,  בלעדיות  להקנות  התחייבות  משום  זה  במכרז  אין 

 ם בו. יטרמפוה םרותיהשי

 

 ה חברת היוכווזביטול הפרויקט 

נו 50 לא  או  הוגשו  לדיוןלא  העומ  2  לפחות  תרו  ההצעות  בתנאי  רשאית  דות  החברה  תהיה  מכרז, 

 ה:לעשות אחת מאל 

 ה או; במכסת זוכים חסרלקיים את המכרז  50.1

 לפרסם מכרז להשלמת מכסת הזוכים או;  50.2

תקציב ו/או בשל דר  עהבשל    זהמכרהחברה אף תהיה רשאית לבטל את    לבטל את המכרז. 50.3

 פויות הקשורים בו.תקציב או בסדרי העדיו בחול ם שי שינויי
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המכרז 51 לעי   בוטל  כל    -ל  כאמור  עם  מו"מ  לנהל  רשאית  תהיה  חלקהחברה  וגם/או  ם  המציעים 

הכל לפי  וגם/או עם כל גורם אחר ולהתקשר עם מי מהמציעים וגם/או הגורמים האחרים הנ"ל ו

   די.שיקול דעתה הבלע

או  /ם וגוזמנו מהזוכה  היקף העבודות שהאת    מצםלצ  עדי,שיקול דעתה הבל פי  ת, לרשאי  ברהחה 52

ציע לא  ולמ  -  בפועל   ןתחילת ביצועלחלוטין, לפני    את העבודות  , או אף לבטלהםה חלק מלעכב איז 

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

,  הלך ביצועלחלוטין, במה  הלבטל   אף  או  , המנאו לעכב איזה חלק מ /ו  דהובעכל    םצלצמ  והמוחלט

 '.מסמך ג – זה וחזאת על פי תנאי ה 

רשאית 53 דעתה  בהתאם    ,  החברה  לגרו   ,הבלעדילשיקול  זכות  ומבלי  מכל  זה  ע  לעניין  לה  הנתונה 

ג'בחוזה,   על  מסמך  להטיל  לעבודה ,  בנוסף  לו  הזוכה,  פנייה   שניתנה  בתמימסו  במסגרת    עו צי, 

ה מסוג  ד שהעבודה הנוספת הינודה ובלבשווי העב עד מחצית מ  על  ולהנו עעבודה נוספת בשווי שאי

העניין    בנסיבותו  עבודהל   בתנאים זהיםתיעשה    העבודה הנוספת.  לאתר העבודה  העבודה, סמוכה

על    םיוותר . המציע/הזוכים, לפי העניין, מהשמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון או יעילות

 זה.   יין לענ יעה נה ו/או דרישה ו/או תבטע לכ

נז  בכלשא  תא  ל  החברה 54 ו/או  ו/או הגשת  ק שיגרמו למציע בקשר עם הכ אחריות לכל הוצאה  נת 

למכ ובפרט אך מבלי  הצעתו  אירז,  עקב  שנגרמו  הוצאות  ו/או  לנזקים  האמור,  -לגרוע מכלליות 

 . כרזמה יטולו/או צמצום ו/או ב או קבלתה החלקית ההצעהקבלת 

 
 הם ותיהרהצו יהםהתחייבויותהזוכים, 

  "(.   הודעת הזכייה" -ן )להלמהחברה הודעה בכתב על כך  יקבלו במכרז  הזוכים  55

 . ו להעביר את זכייתם לאחר/יםסב ו/או להמחות ו/אהזוכים לא יהיו רשאים לה 56

יחת  ימים  10כי תוך    יםמתחייב  יםהזוכ 57 על    הרבהח  עם   מוממועד מסירת הודעת הזכיה כאמור, 

ג'  וזה בנוסח המצ"בחה הנ  וציא וימ  כמסמך  על פי החוזה בהתלה את כל האישורים    אםדרשים 

בישאותיולהור ביטוח  חברת  מאת  ותקף  חתום  אישור  לרבות  ש,  קיומם  דבר  על  ביטוחי  ראל  ל 

 . ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזהההסכם.  לקיום קבלן בנוסח המצורף לחוזה וערבות  

דרש  ם שנמיו  ימים  10חר מתום  יאולא  עד    מלחתום על החוזה עם החברה  ע מני  םיזוכהמי מבאם   58

או לבטל את    כל מציע אחר,  םל החוזה עתהא החברה רשאית לחתום ע   -לעשות כן ע"י החברה  

של    מכרז,ה הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  ו והכל  ,  ההסכםלקיום    ערבותה את  לחלט    גם/אוהחברה 

 ל דין. י כ עפ"זה, ה כלפי המציע, במקרה כלחבר  מודעתשחרת כל זכות אמבלי לגרוע מוזאת 
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מסחרי או סוד מקצועי שלו.    עלולים לחשוף סוד  אילו חלקים בהצעתומראש  לציין  המציע רשאי   59

חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו, מסכים לכך כי  שלא יציין בהצעתו    מציע

לעיון מציעים    וכהזהתו  עצהאת    כ"ל רשאית להעבירבמקרה שתתבקש, תהא הח  שלא  במלואה 

מזכו לגרו .  כי באמור  שלובהר,  ועדת המכרזים  של  ב  ע מסמכותה  כל החלטה  ליתן  עניין  החכ"ל 

  דעתה המלא.  ה, וזאת לפי שיקול גילוי חלקים של ההצע

, יהיה  )למעט הפרטיים הסודיים שבהצעתו(  מציע שיבקש לצלם את הצעתו של מציע אחר במכרז 60

   . לת אישור החכ"ללקבוף בכפ  אג' לעמוד, וזאת 70של ות לעכן ב  תלעשו רשאי 

 
 
 

 __________________________ ___ 
 , מנכ"ל יאיר אברהם                    

 בע"מ אש העיןהכלכלית לרהחברה        
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

   26/21מכרז מס' 
 בראש העין  ר י העיבברח רווציבבינוי מוסדות חינוך בדבר ביצוע עבודות 

 מיליון ש"ח   31.445   עד סגרתמכרז מ 
 

 הצעת המציע   'מך בסמ
 
 

 לכבוד 
 בע"מ   הכלכלית לראש העיןהחברה  -  "לכח

   ש העין רא 11 העבודהרח' 
 

 26/21הצעה בעניין מכרז מס' ס הטופ

  שם המשתתף: 

  מס' רישום התאגיד:

  כתובת:

  טלפון: 

  פקס: 

  נייד:

  :לדוא"

 
 הרהצה
 
שהוב  .1 להודעתכם  לבהתאם  _____  עתיידי אה  הח"מ  __________________  ____ אני/ו 

מצה /ח.פ./ח.צ.  ____________ שבחנתית.ז.  לאחר  כי  בזאת  והבנ/יר/ים  בזהירות  כל  נו  את  תי 

התנאים למכרז, החוזה, והמסמכים המצורפים למכרז זה, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים  

ה  ,י/נושערכת הנד  טיםרפכל  לשירותים  מלפ  רשיםהנוגעים  מציעי  הנני/ו  זה,  את  י / כרז  בזאת  ם 

 נאי המכרז. ים נשוא מכרז זה בהתאם לתהצעתנו למתן השירות

 
ו .2 הקראתי/נו  אתהבנתי/נו  והג  יטב  ותנאיו  המכרז  מסמכי  סמך  כל  על  זו  הצעתי/נו  שתי/נו 

או  ם מלהציג כל תביעות ו/ע/יו נה מ יה נהיה/בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו וא
אי ות  רישד על  המכרז    עהידי  -שתתבססנה  תנאי  של  הבנה  אי  מהם  ו/או  חלק  כל  או  ומסמכיו 

על  וא ומ מוצהטענות כאלה;  ני/נו מוותר/ים מראש  על עצמי/נו  ר  כי אני/ו מקבל/ים  וסכם בזאת 
 .  תותייגאת כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הס

 

  1סמך בדיקותי/נו כאמור בסעיף  ו את הצעתי/נו זאת על  י/נססתו ביצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ומ .3
ססנה על כל טענות של אי  ת או דרישות שתתבים מלהציג כל תביעו/דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע

  שאם מרהבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/י-ידיעה וגם/או אי
 נות כאלה. טע לכעל 

 
מצהיא .4 היד  שותי/נו בר  כי  ר/יםני/ו  ה עהמומחיות,  כוח  האישורים,  הרשיונות,  והנסיון    אדם, 

ת, הכוחות  זאת הינה בגדר הסמכויו  וכי הצעתנוהמכרז  נשוא    העבודותשל    ןהדרושים לשם ביצוע
 . עיצבמ םי כמוסמוכי הגשתה אושרה על ידי הגופים ה והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו 
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צען על  אך ורק באמצעות מי שמורשה לב  ודות יבוצעו על ידי/נו העבכי    ים/מצהיר/ים ומאשראני/ו   .5
 פי כל דין, מנוסה ומיומן.

 
חוזה  חבירה ב קשר או  קשירת  שת בתום לב וללא כל קנוניה,  מוגכי הצעה זאת    ני/ו מצהיר/ים א .6

 עם כל מציע אחר לאותו מכרז.

 

כי .7 /נו  לי  בכידוע  לבחור    , כרזמהאי  נ תלפוף  ,  החברה  א בכוונת  בתור  רבעעד  ההצעות    הצעות 
במכרזהטובו ביותר  ייחשבו  ת  במכרז.    ובעליהן  במכרלזוכים  בזכייה  אין  כי  לי/נו  ידוע  כדי  כן  ז 

למי במאגר    להבטיח  להיכלל  הזכות  את  אם  כי  מהעבודות,  איזה  של  בפועל  ביצוע  הזוכים  מן 
מע מכוח  להשתתף,  והחובה  זהזוכים  החברהפניי  בכל  ,המד  ידי  על  שתבוצע  פת  תקולך  במה  ה 

ן יידרש לחברה  ת פיתוח מסויימות, שביצועוכים להציע הצעה לביצוע עבודוהזהמכרז ומכוחו אל  
. פנייה  להגיש הצעהלא מחוייב הזוכה    לגביהבשנה  אחת    פניהד  עט ע, למ ייה באותה עתו/או לעיר

 או פנייות כמשמען בתנאי המכרז.
 
וני לפנייה/ות  י/תחייב/ים להגיש הצעת ו מני/ה ואיה וההוראות הנוגעות להפני   תנאי  ו לי/נידועים   .8

  ז. אלה, ככל שאזכה/נזכה במכרבהתאם להוראות  

 

מליון ₪ )לא      31.445  בהיקף כספי שאינו עולה על  ודות  בעלתתייחסנה ל יות  הפני ידוע לי/נו כי   .9
עבודה  לכל  מע"מ(  כי כן  -כמו  כולל  לי/נו  אובת  יימתח   א ל"ל   החכ   ידוע  בשנה   עבודות    למספר 

 .  דות בכללעבופר למס
 

י  בפועל בהיקף מינימלי כלשהו. א   מין מהזוכים עבודותלחברה התחייבות להז   נו כי איןידוע לי/ל  .10
לזו  פניה  דעתה  ביצוע  שיקול  לפי  שהוא,  טעם  מכל  מהזוכים  בפועל  עבודות  הזמנת  אי  ו/או  כים 

החב של  הזהבלעדי  את  תזכה  לא  מ  ,וכיםרה,  תשלומהם  יאו  ו/או  פיצוי  בכל  וה,  ממצים  וותר  ע 
 ן זה.  כלפי החברה ו/או העיריה לענייה מראש על כל טענ 

כי   .11 לי/נו  הידוע  מן  למי  תוקנה  לא  מקרה  כלבכל  בלעדיות  והחברה  זוכים  העבודות  בביצוע  שהי 
לצור רשאית,  שתהיה  מי  עם  להתקשר  או  נפרד  מכרז  לפרסם  מהעבודות,  איזה  ביצוע    תבחר ך 

כל דרישות ו/או תביעות  ו  נ /ליתהיינה  אין ולא  ין.  ל ד ת כ וראולא מכרז, הכל בהתאם להל   ןע יצובל
 העירייה בקשר לכך.  או טענות כלפי החברה ו/אוו/

 
תתקבל,  הצעאם   .12 זאת  בזאה  מתחייב/ים  בתוך  אני/ו  החוזה  על  לחתום  קבלת    ימים   10ת  מיום 

   המכרז.כי מסבמ שר דם כנולמסור בידיכם כל המסמכי  דרישתכם הראשונה

 

ד/ים בתנאי הסף  פחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומתי/נו על נסהאמור בהצעכל  כי  ים  /הנני/ו מצהיר .13
 הצעה למכרז.  הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי 

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

ההצעות  המ להגשת  אדרי  לפי   .זלמכרמועד  אאריך/נאריך  החברה  תושת  והערבות  ההצקף  ת  עה 
ל ע"י החבת הבנקאית  הנדרש  כפי  נוספת  במכרז.קופה  הזוכה  בחירת  לשם  זה    רה  סעיף  הוראות 

 בות הבנקאית שאאריך/נאריך כאמור. גם על ההצעה והעריחולו 
 

ראה  תשחה  כו ה כל    הבלעדי,  העפ"י שיקול דעתהנני/ו מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממני/ו,   .15
כושר בדבר  נס י/נולנכון,  המקצועית,  ו  י/ניונ ,  בדברורמתי/נו  של  ו/או  תפנה  נוי/היכולת הכספית   ,

בחירתה   לפי  אחר,  אדם  ולכל  בקשר  ללקוחותיי/נו  מידע  לעיל   לקבלת  האמורים  העניינים  לכל 
 . לעדיתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצע

 
 כדלקמן:תי/נו היא עצה .16

 

ף כהגדרתם בסעי)או המפתחות  במחירי דקל    ועיםהקב  המחיריםמאחידה  חה  הנ  עיםמצי  הנני/ו

פחות   1.2 המכרז(  )  עשרה    למסמכי  המקסימום"  להלן:)   (-10%אחוז  מחירים   מחירי  ו/או 

 ( __________ אחוזים)במילים:  ____%    ור שלבשיע ,("המירביים
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ללנו  לי/  ידוע .17 על    הנחהלהציע    ניתן  אכי  שכ  10%העולה  ההצעהך  ת ה  לא  כוללת  יותר  היה 
  2020  דצמבר  מבגרסתו    לה למחירון דקמובהר כי הכוונ  .20%פחות  או המפתחות  קל  חירון דממ

 . ולמחירי המפתחות כפי שיתעדכנו מעת לעת

לי/ ידו   .18 המחיע  כי  כוללנו  אינם  המירביים  ותשלםרים  תוסיף  החברה  מע"מ.  ם.  היל ע"מ  מע  לים 
 . כםהסכאמור באופציה ת הקופוט בתלמענם צמודים, חירי היחידה אימ

 

 טל בו .19

 

ן דקל, הרי שבסעיפים המפורטים במחירון "דקל" שיוגדרו  ל אף האמור במחירוידוע לי/לנו  כי ע .20
היקפי  כלשהן בגין:    ת ותוספות, לא יכללו  ל פי הסכם ההתקשר במסגרת הזמנה לביצוע עבודה ע 

מאוכלס    העבוד   ,כספיהיקף    , העבודה הובמבנה  א בלופיגומים,  מחו  חסוןת,  ומרים,  י  נופיכולות 
 קבלן ראשי.    ואחוזי רווח שירותי  פסולת

 

ב .21 בנקאית  ערבות  מצ"ב  זאת  הצעה  של  קיומה  מנוסח  ש"ח  50,000סך  להבטחת  כמתחייב   ,
ש המכרזהערבות  כןבחוברת  המכרז.מצ"  ,  בתנאי  הנדרשים  האישורים  כל  ו   ב  לי/נו    ואני/ידוע 

בפנייהימתחי א/נזכה  אם  כי  ו נוסיסיף/או  , ב/ים  ל ף  החבנמסור  כמתחייב    ביצוערבות  ע  רה ידי 
 המכרז.  מהוראות

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

ן  ות נחר המתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אאו ל  י/נוסכמתמבלי להזדקק לה  ,רשאים
ו/או  כל   המצורפת להצעתי/נוקאית  בנה  הערבות  לחלט את   ן, ל דיפי כעל  ם על פי מסמכי המכרז 

עכ  ת,וזא לכם  להגרם  העלולים  והפסדים  לנזקים  מראש  ומוערכים  קבועים     .כך  קבפיצויים 


 לתנאי המכרז.   41 שורים המפורטים בסעיףעתי/נו את כל האי הנני/ו מצרף/פים להצ

 

                                                                                               _____________ _____ 
         

 ה המציע/ חתימת                                                                                              
 פרטי המציע/ה: 

  
 _ _______________________בת:   וכת  ______השם: ____________________ 

 
 
 __ פקס: __________ טלפון: ________    ___________________ רישום: מספר ה 

 
 

נייד: _________________    מייל:  __________________________________   
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 העין בע"מ הכלכלית לראש רה  החב
   26/21מס' מכרז 

ז  כר מ –  עיןבראש ה וציבור ברחבי העיר ךינוח תוסדובינוי מבדבר ביצוע עבודות 
 ת  מסגר

 ליון ש"ח ימ   31.445 עד 
 

 1-א'נספח 
 להצעה  ב ערבותנוסח כת

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

 
 

 א.ג.נ., 
 

 ת בנקאיערבות ן: דו הנ
 
 

"המציע"( אנו ערבים    -לן  הל___)_ _____ח.פ./ח.צ./ת.ז. __ _________________פי בקשת  -על
  -)להלן  (  לים חדשיםשק  אלף  חמישים)  ש"ח  50,000של  ך  לסכום עד  וק כל ס ם לסילפיככל  תאבז

להלן  כמפורט  למדד    הקרן  כוםבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת ס"סכום הקרן"(  
בר  בד 26/21   מס' םכשל  במכרזו של המציע י הצמדה"( וזאת בקשר עם השתתפות פרש"ה  -  הלן)ל

   31.445    עד  מכרז מסגרת    –בראש העין  ר  עיה  ר ברחבי ך וציבוסדות חינוומוי  בינביצוע עבודות  
ל  בכל  כל תנאי המכרזשלם ומלא, ע"י המציע, של    מילוי  ולהבטחת"(  המכרז "  -)להלן    מיליון ש"ח

 .  ו ביניכם לבין המציע בפרטככל שייחתם, בעקבותי  חוזה שייחתם,וה
ה  י הצמד ת הפרשוספבת  הקרן  לסכום עד    ומיםסכ  לשלם לכם כל סכום או בזאת    ם ייביח תו מנא

עם   אלינו  מיד  את של  הגעתה  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  בכתב,  הראשונה    דרישתכם 
תחילה    ור, או איזה מהם,ם כאמהכספיו לדרוש את  דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, א

המציע מש   ,מאת  לטעו  לבכ   וא   פטיתבתביעה  ומבלי  אחרת,  כלדרך  טעפיכן  הם  כלנת  שהי  גנה 
 יכם.  מציע בקשר לחיוב כלשהו כלפ ל ודולה לעמ שיכ

ם  כספיכל ה  ום תשל  -ואנו מתחייבים בזאת למלא דרישתכם    -אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו  
דר  ,אחתבפעם    כאמור מ  ישות שכל אחתאו במספר    בלבד,  הכספים  אותם מהן מתייחסת לחלק 

 .  השי הצמדספת הפרבתו רן קה םסכום לא יעלה על דרישותיכ ךשס יא נבתו
 

מדד    -  "מדד"  זה  בכתב הבנתשומומשמעו  למגורים  ת  בבניה  הלשכה  יה  ידי  על  המתפרסם 
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. 

 
נכון למועד ביצועו של  דד שפורסם לאחרונה  מתוך המ  אם יתברר  כדלקמן:הפרשי הצמדה יחושבו  

מדד בגין  ה  מתעלה לעוד החדש  "( כי המדשהחד  דמד"ה  -)להלן  כתב זה  על עפ"י  ופ ב  םולתש  לכ
היסודי"  -)להלן    15.01.2022-יום  בשפורסם      2021דצמבר    חודש יההמדד  הקרן  סכום  ו  ו"( 

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

 ל. ולביט  נת נית אינהתי תלויה וזרת ובלותי ח לבינה התחייבותנו עפ"י כתב זה ה
 בכלל. ד וע 30.4.2022: קפה עד ליום ותישאר בת   תנו זאתהתחייבו

   .כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה
 

 על פי תנאי הערבות ולא תיענה. לא תיחשב כדרישה  דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה  
 ___ __נק בכתובת:__________ יף הבנה לס נפ ת תודרישה למימוש הערבו

 
 בנק______________           _ _______ תאריך:_____ 

 
 

 
 הערבות תוגש בנוסח דלעיל  ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים. : חשוב
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
   26/21מס' מכרז 

מכרז   –ין  עש האבר  ריעבי ה בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבר ביצוע עבודות דב
 מסגרת  

 מיליון ש"ח    31.445 עד  

 2-'אנספח 
 רויקטים ניסיון בביצוע פבדבר  המציע תצהיר 

 
 

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

הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה    שיםעונל   אהיה צפוי/הלהצהיר את האמת וכי  

 :ןלקמ דכ כתב,בזה ב

  ______________ : ___בשם  צהיר זהתום על תת  לחסמך/כמוהנני המציע  ו/או  הנני   .2

שלכם  ___ח.פ./ח.צ במכרז  המציע  עבודות   26/21  מס'______________,  ביצוע  בדבר 

מיליון     31.445עד  מסגרת    מכרז  –בראש העין  בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר  

 חו(. וכ בא  וו/א  "המציע"  –)להלן  ש"ח

בביצוע של לפחות  ות  תאמכוגן באסוכח המעמניסיון  בעל  ו  הינו  שי ביצע כקבלן ראהמציע  

ציבור  יקטיםפרו   2 של    למבנה  )  20.000.000בהיקף  חדשיםעשרים  ₪  שקלים   (מיליון 

   2018  ,2017,    2016מהלך השנים,  שבוצעו והושלמו בלא כולל מע"מ, לפרויקט,    לפחות  

השנים   ושלם במהלךע והשבוצ  וך ו/או חינ  למבנה ציבוראחד     ויקטרפפין  לחלו    2019  -ו

, לא כולל מע"מ. לפחות  (מיליון ₪  שלושים)   30.000.000של   היקף כספי  ב  האמורות

  

 

 של המציע:  טבלת ריכוז הפרטים באשר לניסיונו
 (   1- 2)נספח א' ור ה יש לצרף אישביחס לכל עבוד

 
 
 

 ודות  וט עב, פיר_____________________ :ט יקורהפ םש_ , שם המזמין: ______________ 

, היקף כ_________ויקט :  הפר )יש לצ ל  ועספי בפ_________  ו/או  רףע"ש המציע  אישור    חן סופי מאושר 

אישו ו/או  _________________המזמין   : הפרויקט(  מנהל  הבי   ר  תחילת  מועד  ,מועד    ,__/___/___ צוע: 

_ הביצוע:  מ    ___ /___/___סיום  הזשם  ___________מין   : /נייד  ____________פרויקט  :  טל 

 ,_____________ ________, ,טל /נייד: _______ :  הל הפרויקטנמשם  ,_____________

 
 
 
בודות הפרויקט  _______, פירוט ע_____________שם המזמין: _______________ , שם הפרויקט : __ 

  ין ו/אוישור המזמאו א/ושר ומא המציע )יש לצרף חן סופי  ש "על עופ פי ב_____ , היקף כס: _____________

: ___/___/__,  מועד סיום הביצוע:  _____ ,מועד תחילת הביצועהפרויקט( : ____________  הלמנאישור  

   ___/___/___________  : הפרויקט  מזמין  _____________  ________________שם  /נייד:  שם ,  טל 

 ,_________, ,טל /נייד: ___________________:   מנהל הפרויקט
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 __, פירוט עבודות  ________שם הפרויקט : ____________ _______ ,_______שם המזמין: _

)יש לצרף חן ס  , היקף כספי בפועל ע"ש המציע  ו/או איפוהפרויקט : __________________  שור  י מאושר 

א ו/או  הפר המזמין  מנהל  ______ישור   : תחיו,מ   ___________ויקט(  ___/עד  הביצוע:  מועד     _,_/_ __לת 

 ___________, ,טל /נייד: _____________: ____ מנהל הפרויקט שם __  ___/____/ע: _יצוסיום הב

 

 

 בודות  _____, פירוט ע_______שם המזמין: _______________ , שם הפרויקט : __________

כספ היקף   __________________  : בפהפרויקט  ע"עוי  ל המ  של  )יש  מ ציע  סופי  חן  אישור  /ושר  אוצרף  או 

והמזמי  מנהאישואו  /ן  הפר ר  _____________ול   : הבי יקט(  תחילת  ,מועד  מועד  ____    ,__/___/___ צוע: 

   ___/___/____ הביצוע:  ________סיום   : הפרויקט  מזמין  /נייד:    _______________שם  טל 

 ,_______, ,טל /נייד: ____________________: _ מנהל הפרויקטשם , _____________

 

 

 ________, פירוט עבודות  שם הפרויקט : ___________________ , _______ין: __שם המזמ

  : )יש לצ _______הפרויקט  , היקף כספי בפועל ע"ש המציע  ו/א  רף חן סופי___________    ר ו שו אימאושר 

________זמין  המ  : הפרויקט(  מנהל  אישור  ___/__,___  ______ו/או  הביצוע:  תחילת  מועד  __,   _/מועד 

 _________, ,טל /נייד: _____________: ______ מנהל הפרויקט שם   ___/___/_וע: ___ם הביצ סיו

 

 

   ות וד רוט עב____, פי_______________________ , שם הפרויקט : _________ זמין:משם ה

, היקף כספי ________: ____  הפרויקט )יש לצרף חן סופי מא  ע"ש  לעבפו  ______  ו/אושהמציע  ור  ו אישר 

א  זמיןהמ מנו/או  ______________ה  הלישור   : הביצוע:  פרויקט(  תחילת  ,מועד  מועד    ___/___/__,  ___ 

   ___/___/____ הביצוע:  _________סיום   : הפרויקט  מזמין  נייד:  /ל  ט   ______________שם 

 ,_____, ,טל /נייד: _____________________: __ מנהל הפרויקטשם , _____________

 

 

 _______, פירוט עבודות  ______________ :רויקט ם הפ_____ , ש_______שם המזמין: ___

ו/או אישור מ רף חן סופי  )יש לצ   , היקף כספי בפועל ע"ש המציע  ____________הפרויקט : ______   אושר 

אי ו/או  ____המזמין   : הפרויקט(  מנהל  ,___________שור  הביצועמ __  תחילת  ___/___ועד  מ_ /:  ועד  _,  

הביצוס ____יום  ______  _  ___/__/ע:   : הפרויקט  מזמין  /נייד:    _________________שם  טל 

 ,_____: _______________, ,טל /נייד: ________ מנהל הפרויקטשם , _____________

 

 , פירוט עבודות  _____________________ , שם הפרויקט : __________ן: _____שם המזמי 

כ  ______ ,____________  הפרויקט : )יש לצרף חן סופע  עלספי בפוהיקף  ו/או אישור  "ש המציע  י מאושר 

___/__המזמי  הביצוע:  תחילת  ,מועד   _________________  : הפרויקט(  מנהל  אישור  ו/או  מועד  ן    ,__/_

 ___, ,טל /נייד: ______________________: ___ מנהל הפרויקט שם הביצוע: ____/___/___   סיום
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טל /נייד:  ______________זמין הפרויקט : _________מ שם____ , _______המזמין: ____ םש

 ,__: _______________, ,טל /נייד: ___________ מנהל הפרויקטשם , _____________

, היקף כספי בפועל ע"ש המציע____________הפרויקט : __ ו/או אישור  ח רף  צ ל  )יש  ____  ן סופי מאושר 

ומזה א/מין  מנהלאו  __הפרויק  ישור   : תחילת  __ט(  ,מועד  מועד  _____________    ,__/___/___ הביצוע: 

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

 

 

 ט עבודות  __________, פירו_ _____________ , שם הפרויקט : _______שם המזמין: _____

, הי_______ט : __________רויק פה )יש לכספי    ףק_  ו/אבפועל ע"ש המציע  ו אישור  צרף חן סופי מאושר 

מנ אישור  ו/או  הביצהמזמין  תחילת  ,מועד   _________________  : הפרויקט(  ___/___/__,  הל  מועד    וע: 

הביצוע: הפ____/___/___     סיום  מזמין  __   ט רויקשם   :_____________________  / יד:  ניטל 

 ,יד: _____________: _______________, ,טל /ני ויקטהפר  מנהלשם , _____________

 

 

. ה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמתז .3

 

 _________ ת המציע :______________  חתימ_  שם המציע : ____תאריך: ___________

                                  
 __________________ 

 מצהיר חתימת ה                     
 
 
 
 

אישור 
 

________, במשרדי  ________ ___ הופיע בפני, עו"ד __________ _ ום __ הנני מאשר בזה כי בי

  ה/ עצמו  תה/,  זיהה _________________גב' __/, מר____ ___________________שברחוב  

האמת שאם   אתר  צהילה  ה/י עליוכ   ה/שהזהרתיו  אחרלו  _  __ _________.ז. שמספרה   על ידי ת

  מה/זו וחתם  ה / את נכונות הצהרתו  ה/אישר  לעונשים הקבועים בחוק,  ה/ ויצפ   תהיה/הכן יהי   לא

 עליה בפני. 

 

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

 לתנאי הסף(   6.5ף י)סע םדמוק  אישור על ניסיון
    26/21רז מס' מכ  ( 1– 2')נספח א

או בעלי תפקיד מקביל )או בדרג גבוה   /ל אגף/סגן מנהל אגף ם ע"י גורם ברמת מנהן וייחתור יינתישהא •
 יותר( אצל נותן האישור. 

 ך:___________ תארי           לכבוד
 ה הכלכלית לראש העין בע"מברהח

 ג.א.נ,
 

 ין בע"מלראש הע החברה הכלכלית  - 6/212 פומבי יון קבלן לצורך מכרזסני לעישור הנדון: א
 
 
 ___________________ _______________-_______ ב_____________ -כ  בתוקף תפקידי .1

 משלתי( ה ממשלתית/משרד משם גוף ציבורי )רשות מקומית/תאגיד עירוני/חבר    תפקיד 

 "הגוף הציבורי"( )להלן:

  נוייב בודות ולא באמצעות צד ג' ע  צמועב  __ ביצע עבור הגוף הציבורי_ _____ _____ ____הקבלן   .2

 ________________________________.______________________ו:__ שכלל

_____  , היה __________ היקפן הכספי של העבודות, על סמך החשבון הסופי המאושר במועד אישורו .3

 ₪ )לא כולל מע"מ(. 

 ם _____________. ובי ורונמס העבודות הסתיימו .4

 

 . החוזיותן בהתחייבויותיה קבלדות המימידת ע  .5
 כה       אחר _______________________ בינונית       נמו       גבוהה        טובה       

 
 .מידת שביעות רצון מאיכות הביצוע

 _______________________  ראח   ה    טובה       בינונית       נמוכ הה        גבו        
 

 .ת הקבלן בלו"זעמידומידת 
 ר _______________________ נונית       נמוכה       אחגבוהה        טובה       בי        

 
 . ועמידת שביעות רצון מהתנהלות הקבלן במהלך הביצ

 __ __אחר ___________________        הנמוכ   גבוהה        טובה       בינונית             
 

 
ע  ני מתחייב על נכונות המיד י בפועל בוגף הציבורי והנעת יצונים שבדיקת נתאישור זה מתבסס על ב .6

 המופיע במסמך זה. 

 

 __________ _____________    לקבלת פרטים נוספים ניתן ליצור עימי קשר בטלפון שמספרו: .7

 

 

 

 

 בברכה,        

 

_______________ ____ 

 שם                   



 

 _____________________ ______חתימת הקבלן____

28 

 
 

 מ כלית לראש העין בע"לכרה החבה 
   26/21מס' מכרז 

מכרז   –בראש העין  ינוך וציבור ברחבי העיר וסדות חבינוי מבדבר ביצוע עבודות 
 מסגרת  

 מיליון ש"ח    31.445 עד  

 3-נספח א'
 
 

 6719- והתשל"ים ציבוריים, ב' לחוק עסקאות גופ2עיף  הוראות סבר קיום תצהיר בד
 

 
 _____ __תאריך ___       לכבוד 

 מ עין בע"החברה הכלכלית לראש ה
 

 ,א.ג.נ.
 

 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב'2הוראות סע'  הצהרה בדבר קיוםהנדון: 
 
 

כל בעל זיקה לתאגיד אותו  נוכי מייצג ו/או  הנני מצהיר בזאת כי אנו ו/או התאגיד אשר א .1
המ מייצג,  ה  כרז מבשתתף  אני  לא  הורשעו  זה,  ו/או  מבי ורשע  עותר  על  שתי  פי  בירות 

קשרות ו/או כי במועד ההת  1976  -ופים ציבוריים, התשל"ו  ג  ות וק עסקאב' לח 2  סעיף
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

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

 

הינו    ומלאים והאמור בהצהרה זום  ני ינם נכולעיל ה   בזאת כי הפרטים שמסרתיצהיר  מ  אני .3
 אמת.

 
 שם המשתתף __________  שם נותן התצהיר _____________ 
 _ז./ח.פ. ________ מספר ת. מס. תעודת זהות _____________ 
 _____ ___ ףהמשתתחתימת   חתימת נותן התצהיר __________ 

 
 אישור עו"ד

 

 "המשתתף"(.  –להלן ) _______./ח.פ. ן של ________ ת.זהדי כעורךש אני משמ .1

מא .2 בזאתהנני  המניות    שר  בעל  ו/או  השליטה  בעל  הינו   ________ ת.ז.   _________ כי 
ר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם בהליך הצעות המחיהעיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף 

 _ ח.פ. _______. _____ _ד ___התאגי

כי עליו להצהיר  שהזהרתיו  ___ לאחר  . ___________ נושא ת.ז_ י ___זאת כ ב  הנני מאשר .3
יהיה  א וכי  האמת  נכונות  ת  את  אישר  כן,  יעשה  לא  אם  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי 

 ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. 

 
 
 

_______________ __ 
 חתימה + חותמת עוה"ד 
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 בע"מ  ןהעי ש ת לראהחברה הכלכלי
   26/21מס' מכרז 

מכרז   –בראש העין  העיר י חביבור ברינוך וצבינוי מוסדות חעבודות  ביצוער בדב
 סגרת  מ

 מיליון ש"ח    31.445 עד 

 
 4-מסמך א'

 

 תצהיר המציע לענין העדר רישום פלילי  
 ( דתאגי ע ובעלי שליטה במציע, כאשר המציע הינונושאי משרה במצי )ימולא על ידי המנכ"ל,

  את  ר להצהי  עלי  כי   רתי שהוזה  לאחר _________,    .ז.ת  ת/בעל______________,    מ "הח  יאנ

,  בכתב  בזה  ה /מצהיר,  כן  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים   לעונשים   ה/ צפוי  אהיה  וכי   האמת

 : כדלקמן

 
 בשם  זה   תצהיר  לע  לחתום   כת/מוסמך  הנני *  /המציע  הנני .1

שלכם   המציע__  ______ ______  /צ.ח./ פ.ח________________________  _ במכרז 
עבודות  צובי  26/21מס'   מוסדותע  העין  י העיר  חבברוציבור  חינוך    בינוי   מכרז  –בראש 
(. המיותר את מחק"( )*  המציע: "להלן) מיליון ש"ח  31.445 עד ת מסגר

  לא ום לבית המשפט ודי כתב אישלא הוגש נג יר כי במקרה של מציע שהוא יחיד: הנני מצה  .2
ירות  )עב  297  –  290יפים  פי סע לית ללי סקלי או עבירה פשנושאה פי  הרעבי  בגין  הורשעתי

  393  -383ק העונשין"(, או לפי סעיפים  הלן: "חו)ל  1977  –ונשין, התשל"ז  העק  חד( לחו שו
רות מרמה, ונשין )עביחוק העל  438  –  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  

הטרדה    מניעתצו ל  דוגל סוג שהוא, ו/או הוצא כנכש מפניעה בו/או בגין פג   סחיטה ועושק(
השנים שקדמו למועד    7-ב  , וכל זאת2001  -, התשס"במתייטרדה מאי חוק המאיימת על פ

פרסום המכרז. 
של המציע וכי  במקרה של מציע שהינו תאגיד: הנני מצהיר כי אני משמש כמנהל הכללי   .3

ובעל/י השליטה  אני בתאגיד  נושאי המשרה  לבית   הוגש  לא  , דבתאגי,  אישום  כתב    נגדנו 
  –  290לפי סעיפים    עבירה פלילית   או פיסקלי  שנושאה  בגין עבירה    לא הורשענו ומשפט  ה

התשל"ז    297 העונשין,  לחוק  שוחד(  לפי    1977  –)עבירות  או  העונשין"(,  "חוק  )להלן: 
שין  נהעו   קלחו  438  –  414ירות גניבה(, או לפי סעיפים  לחוק העונשין )עב   393  -383סעיפים  

צא כנגדו צו  הוו  וא, ו/א סוג שה   גין פגיעה בנפש מכלאו ב/שק( ועומה, סחיטה ו )עבירות מר
הטרד הטרדלמניעת  חוק  פי  על  מאיימת  התשס"ב ה  מאיימת,  ב2001  -ה  זאת  וכל   ,-7  

  השנים שקדמו למועד פרסום המכרז.
ה תחסוי ילת התראל לצורך קבהעביר את פרטי למשטרת ישם רשאים לכי הנכ  ידוע לי .4

ואני מסכים לכך. מכרז עים לציהמ והמלצתה בנוגע לבחינת 
  הירי דלעיל אמת.מי, זו חתימתי, ותוכן תצש הויר כי זנני מצהה .5


 
 

 _________________ 
 חתימת המצהיר         

 
 אישור

 
 

מאשר/ת עו"ד,   ________ הח"מ  _______  אני  ביום  __________    כי  בכתובת  בפני  הופיע/ה 
_מר/ ו/או______ גב'  אישית  לי  המוכר/ת  ______   יו/ה  זיהיתש  ___  ת.ז.  ולא_עפ"י  חר  ___ 

ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה כי עליו/ה להצהיר את /יורתשהזה
 ם/ה עליה בפניי. יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחת

 
 _________________     _____________ _____ 

 עו"ד       ך יתאר 
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   חיטוביפח נס   5 -מסמך א
   האישורנפקת תאריך ה לניות / בהקמהת קבבודוטוח עבי - יםאישור קיום ביטוח

בה.  , בהתאם למידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  א
ן  רה ביתיבמקרה של סזאת,  ה. יחד עםי יגר חוסה לי באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפו המידע המפורט

ח למעט  גבר האמור בפוליסת הביטו קבועים בפוליסת הביטוח יה  יםין התנאר זה לבם שמפורטים באישואיהתנ
 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 :  מבקש האישור
ן ת לראש העי הכלכליהחברה 

ומי מטעמה וגופים שלובים  בע"מ 
 העין )"המזמין"(   שרא תיעירי   ו/או

 המבוטח 
........................  

  "החברה")להלן  
ו/או  (  ן"בלאו "הק

 המזמין 

מען הנכס  
המבוטח /  

כתובת ביצוע  
 העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 
 

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
 

 היזם/הקבלן 
 :  מען , ראש העין 11/1מען: העבודה 

 כיסויים
 פרקי הפוליסה 

ות  לו פי גבחלוקה ל
חריות או סכומי  א

 וח ביט

  מספר
 ה פוליסה

  נוסח
  ומהדורת 
 פוליסה 

אריך  ת
 ילה תח

  תאריך
 סיום 

/   האחריות גבול
  שווי /  ביטוח סכום

 העבודה 

  בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים  וביטול

יש לציין קוד כיסוי  
 מטבע  וםסכ בהתאם לנספח ד' 

"  יכונים"כל הס 
 עבודות קבלניות 

  לפי מלוא    
  שווי

   ה וזהח

 ויתור תחלוף,      309 
 צמה,  נזק  312

 טבע,  313
 ה, גניב 314

 רעש,   316
 המבקש מבוטח,    318

   מוטב המבקש 324
 "ראשוניות", 328

 

  כלול      ופריצה  גניבה 
  כלול       עובדים  עליו רכוש

  כלול      סמוך  רכוש
  כלול      בהעברה  רכוש
  כלול      הריסות  פינוי

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

 קבלני,  307
  ל,מל" 315

מבוטח נוסף בגין   321
 קש, המב

 המבקש צד ',  322
 רכוש המבקש צד ג, 329

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

 יריה,   305
 ני,  קבל 307

ויתור תחלוף למבקש,      309
 ,  המנזק צ 312

 מל"ל,  315
   ,  המבקש מבוטח 318
מבוטח נוסף בגין   321

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

 ש המבקש צד ג, רכו 329
 "רשלנות רבתי" 

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

ות  משולב אחרי
 מקצועית 

כנ"ל לצד ג' בשינויים    8,000,000    
 וכן  קשים,המתב

 ח',  12גילוי  332
 י" בת"רשלנות ר

אישור, יש לציין את קוד  הסכם בין המבוטח למבקש הב יםהמפורט  שירותיםרוט השירותים )בכפוף, ליפ
 (*:ג'השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

 ח תשתיות תופישוא הביטוח כולל: , נ069, 067, 009
 
 

  יום 60קף אלא תול  כנסיי לאביטוח,   פוליסת  שלול יטב  או ר האישולרעת מבקש   שינוי ל/שינוי הפוליסה: טובי
 טול. בדבר השינוי או הבי האישור למבקש עה הוד לוחמש לאחר

 
 המבטח: חתימת האישור 
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
   26/21מס' מכרז 

מכרז   –בראש העין  ר ברחבי העיר וך וציבוסדות חינבינוי מובדבר ביצוע עבודות 
 ת  מסגר

 מיליון ש"ח    31.445   עד
 

 6-מסמך א' 
 

 בדבר היעדר צו פירוקיר תצה
 

הח" _____אני  _______מ  ת.ז.  בעל/ת  על _______,  כי  שהוזהרתי  לאחר  את  ____,  להצהיר  י 
מצהי כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  וכי  בכתב,  האמת  בזה  ר/ה 

 לקמן: כד
 
מוסמך/כת   .1 הנני  המציע/*  ת  לחתום הנני  בשם צעל  זה  היר 

______________ ________________ ח.פ./ח.צ/   ____ ________  כרז מב המציע
בראש העין בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר  בודות  יצוע עבדבר ב    ___  מס'שלכם  

 מחק את המיותר(.  "( )*המציע : "ןהל)ל מיליון ש"ח     31.445 עד מסגרת מכרז  –
ני ו/או צו כינוס  וק זמ צו פרו  ציע במכרז זה צו פירוק ו/אמד הגנ הוצא  הנני מצהיר כי לא   .2

זמננכ ו/או  סים  א ל  כיי  וכי  רגל  כפושט  הוכרז  ידיעתי,א  למיטב  צפוי,  צווים    ינו  לקבל 
כאמור. 

  .הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת .3


 
 ___________ ______ 

 חתימת המצהיר         
 

 אישור
 
 

כי_______  מהח"  יאנ מאשר/ת  עו"ד,  _ ב   _  בכתו_____יום  בפני  הופיע/ה   _____ ______  בת 
לג/מר המוכר/ת   __________ שזיהיתיו/הב'  ו/או  אישית  ולאחר     י   __________ ת.ז.  עפ"י 

ם הקבועים בחוק אם לא  יה צפוי/ה לעונשישהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תה 
 פניי. ליה בע נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה ה את /אישר יעשה/תעשה כן,

 
 _________________     ____________ ______ 

 עו"ד       תאריך  
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 ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ "חכ
   26/21 מכרז מס'

 סגרת ממכרז  –בראש העין העיר וך וציבור ברחבי בינוי מוסדות חינבדבר ביצוע עבודות 
 ש"ח  יוןלמי   31.445 עד 

 
   7 –א'  מסמך

 1976 –"ו ם, התשלחוק עסקאות גופים ציבוריי ר לפיהיתצ 
 עסקה עם גוף ציבוריתנאי ל –נשים עם מוגבלות ייצוג הולם לא – 1ב2סעיף 

 2016 –( תשע"ו 11)תיקון 
 

וכי  האמת  ____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ז. מס' _________אני הח"מ ____________, נושא ת. 
 כדלקמן: בזה   עשה כן, מצהיר/הלא א וק אםבחה צפוי לעונשים הקבועים היא

 ( ומוסמך להצהיר בשם המציע. יע"מצ "ה _______ )להלן: ג ______הנני נצי
 במשבצת המתאימה(  X)סמן 
   סעיף עם  91הוראות  לאנשים  זכויות  שוויון  התשנ"ח  לחוק  שוויון  )להלן:    1998  –  מוגבלות,  "חוק 

 ; על המציע   לות ח   לא (  "זכויות

  ן. יים אות והוא מק חלות על המציע  כויות יון זק שווחול 9הוראות סעיף 

 
 במשבצת המתאימה להלן:   Xם לסמן בדים או יותר הוא נדרש געו 100ככל שהמציע מעסיק 

 ים החברתיים לשם בחינת ה הרווחה והשירותהמציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבוד

 מן.ר ליישולשם קבלת הנחיות בקש –ורך  דת הצמיכויות, ובלחוק שוויון ז 9 ףסעי ייו לפיישום חובות

 תים החברתיים, בהתאם להתחייבותו העבודה הרווחה והשירו למנהל הכללי של משרד  פנה    המציע

במסגרת התקשרות שנעשתה  גופים ציבוריים,  ()ב( לחוק עסקאות  2)א()   1ב2לפי הוראות פסקת משנה  

וט בעבר  קיעמו  ההנחיותנה   לברם  לביצוע  א)  חיות/ופועל  המימחק  חובותיו  ת  ליישום  לפי  ותר( 

 ויון זכויות. שוק לחו 9ף סעי

 
המציע יזכה במכרז, יעביר המציע העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה  כי ככל ש אני מצהיר

 ימים ממועד ההתקשרות.  30החברתיים, בתוך הרווחה והשירותים 
 
 
 

 אישור 
____, _________במקום  ______ הופיע/ה בפני,_____ום __בי_______, עו"ד, מאשר/ת כי ___ מ" י החנא

ות ת.ז. מס' ________________ המוכר/ת לי אישית  ___ שזיהה/תה עצמו/ה באמצעמר/גב'  ___________
שה כן,  עת/י  אאם ל יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק/להצהיר אמת וכי ת ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

 יל.ה לע/ רוחתם/ה בפני על תצהי
 

 __: ______________תמת עוה"דחתימה וחו   ____ שם מלא: ____________
 
 
 
 

       __________________ 
 חתימת המציע               

 
מעסיק המעסיק    -מגדירה: "מעסיק"  1998  –ח  , התשנ" ותזכויות לאנשים עם מוגבל  שוויוןלחוק    9הוראות סעיף    1

דינה )מינויים(,  א לחוק שירות המ 15יף  שלו שהוראות סע  ךת סמעובדים, למעט משרד הממשלתי או יחיד  25-יותר מ
 , חלות עליהם; 1959 –התשי"ט 
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 חוזה  –ך ג' סממ
    26/21מכרז מס' 

 עין   בראש הבור ברחבי העיר ת חינוך וציבינוי מוסדוודות ביצוע עב
 ח ש" מיליון   31.445  עד  מסגרת  מכרז

 
 ןבי

 
 בע"מ  הכלכלית לראש העיןהחברה  

 
 לבין
 
 
 

 1ק לח
מעמד חתימת החוזה וכן : ייחתם במהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה  –  החוזה ריכוז נתוני דף 

 יה.  בעקבות זכייה בפני בנפרד יחס לכל עבודהב
 

למעט התמורה, אשר   עבודותהגרת ס מבדה יפה כוחם לגבי כל עבויעים בדף, ופהמהנתונים 
 .להוראות המכרז ותנאיו תאםבה ,ייהפנב שזכתה בש"ח על פי הצעת הקבלן  וםכסבע כיקת

 
בחוזה  סעיף  
)בתנאי  
 המכרז( 

  

  _________________________________ 
 

 מקום הפרויקט : 

סיווג הקבלן בפנקס     . תלפחו 4-'ג בסיווג  100בענף ראשי   
 :הקבלנים

 
65 
 

     
ל  כלל אחידה באחוזיםהנחה  תחושב כ

ת פחו ל" "דקחירים הנקובים במחירון  מה
 ( -10%אחוז )   עשרה

 
 החוזה:  וםסכ התמורה או 

 :המדד  - סוג ההצמדה אין 
 : המדד היסודי 15.01.22 שפורסם בדצמבר  המדד של חודש    66
 מועד ההתחלה: ____ ________________  47

 
17  ________ ______ ____ _ ______________ 

 
 : משך ביצוע

 מועד סיום:  _ ______ __________  
 

 בביטוח:לן בק השתתפות    5-מסמך אטוחים שור ביאי ע"פ 28

 : לקיום ההסכםערבות  ₪ 100,000 9
 

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

 ביצוע ערבות 
 

  רבהמצט המאושרהחשבון הסופי מסכום  5% 57
 מ ", בתוספת מעיצוע העבודהן ב יבג

 : לגבי כל עבודה  דקת בערבו
 

  . יום  30יום איחור  עד    כלל  התמורה  מן   0.1%  51
נוסף    0.2% יום  לטבלת    לכל  בנוסף  וזאת 

 . מסמך ה'() הקנסות

 פיצוי בגין איחורים 

חשבונות   תנאי תשלום בחוזהכמפורט  יום 60שוטף +  70
 :לקייםח

 תמשך ניהול מ אין  
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 ותנאי החוזה חוזה  - 2  קחל

 ים ינעני  חמפת
 

  דף ריכוז נתוני החוזה  
  …חוזה  

 
 חוזה י התנא 

 
 כללי  –פרק א'  

 
 

 .1 הגדרות ושונות  

 .2 ויומן עבודה  תפקידיו וסמכויותיו של  המפקח 

 .3 ואים  סתירות בין מסמכים והוראות מיל 

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

 .5 …………………...…..……טעמהמות של החברה ו/או מי ת אחרוודעב 

ר  רה למסוזכות החב 
 ……………………………………………תעבודו

6. 

 .7 ..……………………………………………ם קבלנים אחרים  ם עתאו 

 .8 ...………………………………ביצוע הפרויקט לשביעות רצון המפקח  

לקיום  בות רע 
 .…………………………………………………ההסכם

9. 

 .10 ………………………………………………………ת והודע מסירת 

 .11 …………………………………………………………זההחו  וליב 

 .12 ………………………………………………………חוזה ת ההסב 

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

 .14 ……………………………………………………………אחריות  

 .15 …………………………………………תחיבותיו הצהרות הקבלן וה 

 עו יצוב ביצועהכנה ל –פרק ב'  
 

 

 .16 ………………………………………תמוקדמו הכנה לביצוע ובדיקות 

 .17 ……………………………………..………יםמנ ולוח ז  ת ביצועתקופ 

 .18 …………מים, חשמל, סימון ושילוט משרד עבור המנהל ומבנה שירותים  

 השגחה נזיקין וביטוח –פרק ג'  
 

 

 .19 ..………………………………………………בלן השגחה מטעם הק 

 .20 …………………………………………ה ומנהל עבוד   סנדמה העסקת 

 .21 ………………………………………………………הרחקת עובדים  

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

  הדין על רשות מוסמכת בכלל ובפרט בנושא בטיחות בעבודהקיום דרישות  
………………………………………………….. 

23. 

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

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

 .26 ..……………………………………………… ו לרכושנזיקין לגוף א  

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

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

 .29 …………………………………………………קח פיקוח על ידי המפ 

 



 

 _____________________ ______חתימת הקבלן____

35 

 ת כלליוהתחייבות  –פרק ד' 
 

 

 .30  …………………...………… אגרהתשלום ו, קבלת רשיונות  מתן הודעות 

 
 

 .31 …………………………………………………וב' וכיים , פטנט זכויות

 
 

 .32 ………………………………………………………………עתיקות 

 
 

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

 
 

 .34 ………………….……………………………  נועהמניעת הפרעות לת 

 
 

 .35 ………………………………… להעברת משאות מיוחדים  הנהג  יעאמצ

 
 

 .36 ……………………………………………………קטמקוםהפרויניקוי 

  יםעובד –פרק ה' 

 
 

 .37 ………………………………………… על ידי הקבלן אספקת כוח אדם

 
 

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

 
 

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

 
 

 .40 ..……………………….………………………ובד מעבידיחסי ע  רדעיה

   

  ומלאכה חומרים ציוד –פרק ו' 

 
 

 .41 …………………………………………מריםמתקנים וחו ,ציוד אספקת

 
 

 .42  .………………..………………………טיב החומרים והעבודה ובדיקות

 
 

 .43 …………………..………………………ום פרויקטחומרים וציוד במק

 
 

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

 
 

 .45 ……….…………………… שנועדו להיות מכוסים ייקטולקי פר חבדיקת 

 
 

 .46 …………….…………………… לאכה פסולהפסולים ומ סילוק חומרים

  מהלך ביצוע הפרוייקט –פרק ז' 

 
 

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

 
 

 .48 …………….……………………קבלן העמדת מקום הפרוייקט לרשות ה

 
 

 .49 ………………..…………………הפרוייקט   שלמתצור להיארכה או ק 

 
 

 .50 …………………………………...……………… עבודותצוע ה קצב בי

 
 

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

 
 

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

 
 

 .53 ………………………..…………… שמלת מים ו/או חהפסקות באספק

 
 

 .54 ………………….………………י תהום ושטפונות , מ גשמים יהגנה בפנ 

 
 

 .55 ………………………………….………………ביצוע הפרוייקט  ניזמ

  השלמה, בדק ותיקונים –פרק ח' 

 
 

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

 
 

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

 
 .58 ……..…………………………..………………… החוזה  סיום תודתע

 
 

 ותיהם פגמים וחקירת סיב 
 

59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 
 

 
 

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

 .62 …………………………………..……………………הערכת שינויים 
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 .63 ………………………….………………………ית מתשלומי עבודה יו 

  תידומד –י' פרק 

 
 

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

  תשלומים  –פרק יא' 

 
 

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

 
 

התייקרויות  
…………………………………………………………… 

66. 

 
 

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

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

 
 

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

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

 .71 ………………………………………...………………מורה סילוק הת
 
 

 .72 …………………………………………………………ט השיפו וםמק
 
 

 .73 ……………………..…………דה עבוך הערוב תנודות במחירי החומרים 

   

  סיום החוזה או אי המשכת ביצועו  –יב' פרק 

 
 

 .74 ………………………………………סילוק יד הקבלן ממקום הפרוייקט

 
 

 .75 .……………………………יות על ידי הצדדיםשימוש בזכו או אי שימוש 

 
 

 .76 .……………………………………המשכת ביצוע העבודותשרות פא אי

 
 

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

 
 

 .78 .………………………………………………………………רשיונות

  נספחים

א'    למסמכי    –נספח  א'  )מסמך  למכרז  הקבלן  והצעת  המכרז  תנאי 
 .המכרז(

 

ב'    נספחיההפנייה    1–נספח  כל  על  הקב  ,  לפוהצעת  בכל  )   היי נלן  יצורף 
 זכייה בפנייה( 

 

  ו רת סגבודה במה וכל עדף ריכוז נתוני החוז  - 2ב' נספח  

ג'  הבינמשרדית  לי  הכלמפרט  ה  -נספח  הועדה  של  בניה   לעבודות 
ב                  הנזכרים  התקנים  כל  לרבות  המעודכנת,   מפרט   במהדורתו 

מצורפים                    שהם  בין  והכללי,  אך    –א  לש  ןי בלהם  מצורף   אינו 
 למסמכי המכרז(. '  )מסמך דוזה זה מהווה חלק  בלתי נפרד מח                  

 

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

  …………………… כתב כמויות –' הספח  נ 

    מערכת התוכניות –' וספח  נ 

 ……...……………………………………… נוסח ערבות -' ז ספחנ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קבלה ושחרור.  כתב - ' ז חפסנ 1.1
 

 תעודת סיום.  - ח'  חספנ 1.2
 

 ה. דת השלמתעו  -ספח י' נ 1.3
 

 קבלן. אישור עריכת ביטוחי   -יא' ספח  נ 1.4

 

 
 
 
 

 ……………………………………… כתב קבלה ושחרור -' חח  ספנ
 

 תעודת סיום.  -ספח ח' נ 1.8
 

 למה. ת השתעוד  -' ספח ינ 1.9
 

 קבלן.   ר עריכת ביטוחיאישו -ספח יא' נ 1.10
 

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

 הנחיות איכות הסביבה.   –נספח יג'  1.12
 

קר  –יד'    פח נס 1.13 )אינו דו"ח  במ  קע  בו  לעיין  ניתן  שרדי  מצורף 
 . (להנמה

 

 

 …………………………………………  המ השל תעודת –' ט ספח נ 
 

 מה. ודת השלתע  -ספח י' נ 1.14
 

 קבלן.   אישור עריכת ביטוחי -' יא  ספחנ 1.15
 

 טופס היתר ביצוע עבודות בחום.  -ספח יב' נ 1.16
 

 הנחיות איכות הסביבה.   –נספח יג'  1.17
 
 

 

 ……..………………………………………… ודת סיוםעת   -נספח י'  
 
 

 

  ….……………………… ת ביטוחי קבלןעריכ  רשואי -(  1,2נספח יא' ) 

 
 

יב'   איכות    -נספח  מהסביבה  הנחיות  לדרישות  רפצו)אינן  בהתאם  ות. 
 …………………………………………………………יה( העירי 

 
 

   ( דו"ח קרקע )אינו מצורף -נספח יג'  
 

 

 
 
 
 



 

 _____________________ ______חתימת הקבלן____

37 

   26/21 'מס חוזה
 

 2022 שנת  _____ום ______ לחודש _____ ביחתם ב __שנערך ונ
 

 :בין
 

 בע"מ  ןי הכלכלית לראש העהחברה   - ל"חכ
 ראש העין  11העבודה  מרח' 

 ("המזמין" או "ברה"הח -לן)לה

 מצד אחד 
 :לבין

 
_____________________ 

 ("הקבלן" -)להלן

 מצד שני         
 

מעונינת    הואיל   עבודות    ן ביצועבוהחברה  חינוך  וי  בינשל  העיר  מוסדות  ברחבי  וציבור 
העין כבראש  בפעם  ליה  ע   ולט ושיפי  ,  פעם  ידי  מידי  העיןיריית  עעל  ואו    ראש 

   ;( ו/או החכ"ל העבודות"כלל "ו ייה"יר העלן: ")להביזמת החכ"ל 
 

לביצוע   והואיל   הצעות  הזמינה    26/21  'מסרז  מכבאמצעות    העבודותכלל  והחברה 
 ;( המכרז"" -שפרסמה )להלן 

 
 ה למכרז; גיש הצעהקבלן הו והואיל 

 
 ;  "(הצעת הקבלן"  – הלןל)  נבחרה בין ההצעות הזוכות  ןלב קה ו שלהצעתו והואיל 

 
ועל  רז כדי להבטיח לו ביצוע בפידוע לו כי אין בזכייה במכי  ר בזה כלן מצהיוהקב  והואיל 

את החובה  העבודות, כי אם את הזכות להיכלל במאגר הזוכים וכלל  של איזה מ
פנייהתף, מכוח מעמד  שתלה בכל  פנייה    עד  עטלמ  ,מכרז, כמשמעה בתנאי הזה, 

שתבוצע    ,ול דעתווהנתונות לשיק  להגיש הצעה   קבלןוייב ה חבשנה בה לא מ אחת  
ומכוחו אל כל הזוכים להציע הצעה לביצוע    החוזה  חברה במהלך תקופת  על ידי ה 

" )להלן:  מסויימות  פיתוח  "הפנייותעבודות  או  להפנייה"  ה ",    ענייןפי 
 ;העיריי (, לפי צרכי ה"או הפרויקט דות"העבוו"

 
  , הכל יותעות לפנולשם כך מתחייב להגיש הצבודות  את הע  עמעוניין לבצוהקבלן    יל  וא הו

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

וההצעה  והואיל  ובמידה  אם  כי  מצהיר  כזוכה  לפנייהשהגיש    והקבלן  את    תיבחר  יבצע 
   ;הרבחהחיות  ולהנ , לתנאי הפנייהה זה דלהלןבהתאם לתנאי חוז  ותהעבוד 

 
ק  חוי  רשום לפו קבלן  כל תנאי המכרז לרבות היותונה להוא ע   י והקבלן מצהיר כ  והואיל 

פיו  1969הנדסה בנאיות תשכ"ט  רישום קבלנים לעבודות   על  בענף    –  והתקנות 
העבודות  בהיקף    עבודות   המתאים לביצוע.  (לפחות  4-'גובסיווג      100ראשי  )
זה,  נ חוזה  הואשוא  אחר  וכי  גופים  ועים  בקה  םיהתנא   ממלא  עסקאות  בחוק 

חשבונות  ורייםבצי ניהול  ח,  )אכיפת  מס תשלום  מינ  ובות  והעסושכר  קת  ימום 
   ;1976 –( תשל"ו דיןעובדים זרים כ

 
הכספ          והואיל האמצעים  המקצועיים,  הכישורים  היכולת,  לו  יש  כי  מצהיר  יים  והקבלן 

 תנאי חוזה זה;     ל םאת ההכל ב האדם המיומן לביצוע הפרויקט,  והטכניים וכח
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 דלקמן: הוצהר והותנה בין הצדדים כ כם,הוסכך ילפ
  
 , גם אם לא צורפו אליו בפועל:ותנאיו  מחוזה זה  יהוו חלק בלתי נפרדדלהלן  המסמכים .2
 

 ז(  ב' למסמכי המכר –תנאי המכרז והצעת הקבלן למכרז )מסמכים א' ו –נספח א'   2.1

 .ה(בפניי  ן יזכה ל אשר יצורפו אם ובמידה והקב) הי ינ עה לפהפנייה וההצ   - 1 נספח ב'  2.2
  

   .עבודה במסגרתו כלו  י החוזהוז נתונדף ריכ –2נספח ב'  2.3
 

הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית במהדורתו המעודכנת, המפרט    -ג'  נספח   2.4
ובין  הכללי, בין שהם    לרבות כל התקנים הנזכרים במפרט מצורפים להם 

ד  תי נפרלק  בל חאינו מצורף אך מהווה    -ל"  וכח ה  ר"הספ  המכונה  –שלא  
 ה . מחוזה ז 

 

 ד. וחמיהטכני ההמפרט  - ד' ספח נ 2.5
 

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

 

ל ע   ול יחו  והן  רלוונטיות  יתווספו תוכניות)לגבי כל עבודה      מערכת התוכניות  –'  ו ספח  נ 2.7
 (יצוע העבודהב

 
 . לקיום ההסכם ת בוערוסח נ  - 1' זספח נ 2.8

 .  ועות הביצ וסח ערבנ  - 2נספח ז'  2.9

 רור. כתב קבלה ושח -' חספח  נ 2.10
 

 . השלמהתעודת  -' ט ספח נ 2.11
 

 . סיוםתעודת    -ספח י' נ 2.12
 

 אישור עריכת ביטוחי קבלן.  -ספח יא' נ 2.13
 

 ביטוח חבות מוצר. יום  על ק   אישור  – 1א'נספח י 2.14
 

 .  ת העירייה(שום לדרי. בהתאת)אינן מצורפו ביבהאיכות הס תויח נה  –' נספח יב 2.15
 

 . (פי שיקול החברה.עבודה בנפרד, ל יצורף לגבי כל מצורף.   ינו )א  קעח קרדו" –' נספח יג 2.16
 

ביצוע   .3 מ תמורת  עבודה  המכרז  העבודות  כל  הקבלןנשוא  ידי  להור  על  החוזה  בהתאם  אות 

ה  תמור מתחייבת החברה לשלם לו ועוציב ל םדרושיוהציוד ה , כוח אדםכל החומרים אספקת ו

הקבלן    ךבס של  הזוכה  כל  למדד    ה ודצמ   ,  יהלפניהצעתו  במישאו  כנובע  אחר  מן  סכום  רין 

   "(.התמורה" -וזה לביצוע )להלן התנאים של הח 

 

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.  .4
 

 יצוע. ם בתנאי החוזה לבתר תנאי החוזה מפורטיי .5
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 ת הצדדים כדלהלן :  וובכת  יהיו  לצורך חוזה זה .6
 

 . יןראש הע 11/1העבודה רח' חברה : תובת הכ     
 
 ___. ____________ _____ _________________ הקבלן : כתובת       
 

 דוא"ל: ___________________________________________;
 

 
 
 
 

 ל החתום: לראיה באו הצדדים ע
 
 
 
       _______________       ______ ________ _ 

 החברה         בלן  קה
 
 

 

 הינו תאגיד:   לןקבה וה רבמק

מאשר בזה כי    כעוה"ד של הקבלן______ מ.ר. ___________,  _  מ, עו"דאני הח"  -עו"ד    אישור

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

ז.  ___ ת._ י הקבלן באמצעות _________ד י  על   כדין   "(,  וכי החוזה נחתם החוזה לן: "נספחיו )לה

 _______________ ו  ת.ז.  ________  וכי__________  בשמו   לחתום  המורשים  חתימתם    _ 

 ת החברה מחייבת את הקבלן.כאמור בתוספת חותמ

 

                                                      __________ __________________ 

 עו"ד ,                                             
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   3חלק 
   נאי החוזה ת

 כללי  –' פרק א
 
 
 הגדרות ושונות .1
 

בחוז ש)א(  כפי  בצידם ה,  הנקובה   המשמעות  הבאים  למונחים  תהיה  להלן,  מוגדר  הוא 
 ל עניין( : )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו ש

 
    ות נציגיה ומורשיהרבל ןי עהלראש הכלכלית החברה   - ל"חכ או  "הברהח"
 ה. ול מטעמ וכל מי שמוסמך לפע ,המוסמכים     "מיןזהמ"

  
 . ראש העיןעיריית   " ריההעי"
 
החברה   " המנהל" מטעם  הפרויקט  מנהל  שנקבע  אדם  מי  כל  לרבות 

לצורך    המורשה בכתב על ידו למלא במקום המנהל את תפקידו
ו/א  ממנוהחוזה  חלק  כל  על  ו  שייקבע  מי  מעת    הרב חהידי    או 

 .  לעת 
 
הקבלן,  ו  נציגי  תלרבו "  הקבלן" ומשלוחיו,  של  ה יורשיו     מוסמכיםורשיו 

יצוע  בשמו, בשבילו או מטעמו, בבלרבות כל קבלן משנה הפועל  
 העבודות  או כל חלק מהן. 

  
שנ " המפקח" המנהלמי  ע"י  לזמן  מזמן  בכתב  ע  תמנה  לפקח  החברה  ל  או 

 ו.  ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנ
 
 ן" אונתכהמ"
ברה  ל או החמשרד התכנון שמונו ע"י המנה או  אדם ו/הפירושו:    "המהנדס" 

 כנון הפרויקט.  ת רךלצו
 
ו   "היועץ" כמויות  מחשב  יועץ,  וטכנולוגי  כל  מהנדס,  הנדסי  מקצוע  בעל 

,  ו איזה מהןקשר עם העבודות א אחר שיועסק על ידי החברה ב
 לקבלן. פרט 

 
 הפרויקט" "

זכומכ   שימסרו לקבלן לביצוע      תדובועה  ת"או "העבודו ובפנייה    תוייח  במכרז 
   .תאם לחוזהבה

 
 השלמתן ובדיקתן. ביצוע העבודות, לרבות  " תהעבודווע ביצ"
  
נספחיו,     "  החוזה" כל  על  הפרויקט,   לביצוע  החוזה  טופס   : פירושו 

 . נפרד מהחוזהשיהוו חלק בלתי  שהוסכם בטופס החוזה
 
אשה  :  ו שפירו " פרויקטהום קמ" מת מקרקעין  דרכם,  בהם,  או  חר    , מעליהםתם 

לרבות העבודות,  מקר  יבוצעו  אחכל  לרשותו  ם  ריקעין  שיעמדו 
 לצורך החוזה.  של הקבלן 

 
הערבויותסכו" של  מי  בהצעתו  הנקוב  ו/או  זה  בחוזה  שנקבע  סכום  כל   : פירושו   "

במפ  קבלן,ה ואאם  קביעורש  ע"י  לצורך  ם  מסויים,  אחוז  ת 
 קבלן.  הן, ע"י חוזה, כולן או מקצתה ת וארום הובטחת קיה

 
הנ  התמורה"" הסכום   : כל    לפנייהעה  בהצקוב  פירושו  לרבות  כתמורה, 

ש בהתאםתוספת  הנקוב  לסכום  החוזה,    תתווסף  להוראות 
ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות  

 . החוזה
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-מאושרות עלה  תוינ התוכ  : התוכניות המחייבות שהינן  ושופיר    "תכניות"
ומי   המנהל  ב מידי  חתימה חותמת  טעמו  והנושאות    "לביצוע" 

על    –ר מחייבות  הנושאות תאריך מאוחר יותת  יו . התוכנותאריך
מי   או  המנהל  באם  יותר.  מוקדם  תאריך  הנושאות  אלה  פני 

כאמור   תוכניות  לקבלן  מסר  לא  התוכניות    יהיו  –מטעמו 
לרבות כל    –  דחו ימה טכני  אלה המפורטות במפרט ההמחייבות  

 יות.   ה מאותן תוכנל לאיזי המנה"שינוי מאושר ע
 

 
בני רט  המפ "  ללי מפרט הכה" לעבודות  הביןוצא בה  יההכללי  הועדה    משרדית-ת 

הבינוי   משרד  ונכסים,  בינוי  אגף  הביטחון  משרד  בהשתתפות 
והנדס  תכנון  בהוצאוהשיכון/אגף  או  ומע"צ  בינוי  ה  אגף  ת 

  לרבות כל התקנים הנזכרים   הנ ורחאה דורה  ונכסים וצה"ל, במה
רף  צומ  לי אינו פרט הכלין שלא. הממצורפים לו וב ן שהם  בו, בי

 נפרד מחוזה זה. אך  מהווה חלק  בלתי 
 
 המפרט הטכני  "

הנדון    "המיוחד לפרויקט  המתייחסים  המיוחדים  התנאים  ,  מכלול 
וב במפרט הכללי ,  מנוגדות לכתהשונות או ה/ תספוהנו  דרישותה
מ  ם יאנתרבות  ל אחד  לכל  ונוספים  הממיוחדים    חוזהסמכי 

 .  'בנספח דכמפורט 
 

 ם  ם כללייתנאי"
התנהגות   " יםמיוחד  וכללי  באוהוראות  לקבלן,  המפקח  מיוחדשקבע    פן 

 למקום הפרויקט.  
 

 המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד כאחד.     "המפרט"
 

המזמ שהובאו  חומרים      "מריםוח" ו/או  הקבלן  ידי  למ על    רויקט פה   םוקין 
  ים, מוצרים, בין ות אביזרן, לרב והשלמת  למטרת ביצוע העבודות 

ים להיות חלק מן  וגמרים וכן מתקנים העתיד מ   לאם ובין  מוגמרי
 .  העבודות

 
עבודות    "  קבלנים אחרים" יבצעו  כלשהם אשר  או ספקים  סוג שהוא  קבלנים  מכל 

ן  בי  ,קבלןזמן ביצוע הפרויקט ע"י הדי, ובתוך כ  ום הפרויקטבמק
 .  שהואשלישי  רה ובין מטעם כל צדטעם החבמ

 
 רה.  ל ידי החבשימונה ע ל רשיוןמודד בע "  החברה מודד"

 
 שימונה על ידי הקבלן ויאושר על ידי החברה.  מודד בעל רשיון  "  ןבלקה מודד"
 
שיתפרס  " ריבית חשכ"ל" בשיעור  יד הריבית  על  פעם  מידי  הכללי   ם  החשב  י 

  בית שייעשה בהתאם להנחיות ירה  בו שות חיבמשרד האוצר לרב
 ן לזמן. פי שיתפרסמו מזמכללי כהחשב ה

 
מי " יםפיגור "ריבית שיתפרסם  בשיעור  הכלליהריבית  החשב  ידי  על  פעם     די 

במשרד האוצר פיגורים לרבות חישוב ריבית הפיגורים שייעשה  
 סמו מזמן לזמן.הכללי כפי שיתפר  בהתאם להנחיות החשב

 
העבהליע  ןקעיקרהמ המקרקעין"" מתבצעות  –  פנייה,בכמפורט  ודות  ם 

  . 1-נספח ב'
 
מבנ  לרבות " המבנה" אכל  קבע  בארו  ה  הקבלן  ידי  על  שיוקם  מסגרת  עי 

 העבודות. 
 

 .גדרתם שםהי  פורשו על  פחים יפה ובנסוזמונחים שהוגדרו בח (ב)
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ביצוהוראות   (ג) על  חלות  זה  הקחוזה  וכל  הפרויקט  אוע  במישרין  בו  והכרוך    שור 
כוח האדם,   ת וברל  פין,בעקי דבר  הציוד, כלים,  ההחומרים,    המצאת  וכל    המכונות, 

 . , הנחוץ לשם כךעיארע ובין בין קבואחר, 
 
לפחיהנס (ד) הוראותם  כדין  הוראותיהם  ודין  הימנו  נפרד  בלתי  זה מהווים חלק    חוזה 

 החוזה.  
 

 . חוזהולא תשמשנה לצורך פרשנות ה ת בלבד  ורכי נוחומשמשות לצכותרות הסעיפים  (ה)

 

וק  ראו את החוזה לעניין זה כחיק ויהחוזה    יחול על  1981  –"א  נות התשמשרפה   קחו (ו)
 ק. חוו  עו באותכמשמ

 
בכל עת לא יחול על היחסים בין החברה כפי שנוסחו    1974"ד  חוק חוזה קבלנות תשל (ז)

 לבין הקבלן מכוח חוזה זה. 
 

  , הי ינשוא פ יחולו ביחס לכל עבודה נו  טות ב המפור  לןויות הקבוהתחייב  תנאי החוזה (ח)
 בה תזכה הצעת הקבלן. 

 
 

 לזוכים במכרזהפניה הליכי  .א1
 

על של  כדי להבטיח לו ביצוע בפו כרז ובחתימה על חוזה זה  במה  ן בזכיי ן כי איידוע לקבל  (א)
להשתת החובה  ואת  הזוכים  במאגר  להיכלל  הזכות  את  אם  כי  העבודות,  מכלל  ף, איזה 

זה,  פנייה, כמשמעה בתנאי המכר  מכוח מעמד  לא    אחת בשנה בה  הפני  עד   טעז, למבכל 
הצעהלה  הקבלן  במחויי ד  גיש  לשיקול  שתוהנתונות  על עתו,  במהלך    די י  בוצע  החברה 

החוז הזוכים  תקופת  כל  אל  ומכוחו  מסויימות  ה   פיתוח  עבודות  לביצוע  הצעה  להציע 
" "הפנייות)להלן:  או  ההפנייה"  לפי  הפהעבודותו"  עניין  ",  או  צרכי רויקט"  לפי   ,)"

 . ייהר יעה  ואה ו/החבר
 
  . בהן  שת דריימת הנות המסו מידע בקשר לעבודויכללו    לקבלן  תר, גם יהפניות יופנו, בין ה (ב)

 לופות: ח  2 -על יבוצעו בכאשר העבודות בפו

a.   'מס דקל     –  1חלופה   מחירי  מאגר  ע"ב  מפורט   כמויות  כתב  ע"פ  מבוססת 
  תילש וה הפא)יקבע סכום קבוע לעבוד   פאושליתהבינוי במתכונת    כאשר עבודות

 דה. יועבודות הפיתוח למד מראש( 

b. מס'  ופחל וביצו   -  2ה   תכנון  כאשרע"ב  תכ  ע   הגשההוכנה  אדריכל/ית    נית 
ברא  לוועדה ובניה  וחזיתותלתכנון  חתכים   , העמדה  תכנית  הכוללת:  העין,  ,  ש 

ל ידרש  הזוכה  התכנון  השלמתהמציע  ע"י    קידום  השונים היועהמפורט    צים 
תאם  הבהכל    ,ם הקבועים בהסכם המכרזועדימב  ,יורישה  הליכיולרבות השלמת  

י  מפרטים המצורפים למסמכ רט ב כמפוית ו/ האדריכללתכנית אדריכל/  ובאישור  
חלק   המהווים  המכרז  המכרז,  ממסמכי  נפרד  בפועל    -בלתי  צורפו  אם  בין 

במסגרת סיור הקבלנים  שיוסבר למציעים    למסמכי המכרז ובין אם לאו, וכן כפי
)יקבע  ת פאושלית  תכוננוי במיעבודות הב בפועל יהיה    יצועבה  ,(תעבודוה  -)להלן  

קבוע למד ראש(  מ  יתהפאושל  לעבודה  סכום  הפיתוח  כי  ,   ידהועבודות  יוער 
מ'   בלבד    2בחלופה  וקלים  מקומיים  שינויים  לבצע  הזוכה   / למציע  יתאפשר 

 ית/ ור האדריכלניה  ובכפוף לאיש לצורך התאמת שיטת הב
c.   'פה אחת של חלו  מובהר כי יכול ויהיה שילוב  2  'סמ  הלופ+ ח  1חלופה מס   

 לפי שק"ד החכ"ל ללא צורך בהסבר ו/או בפרשנות.  יחדגם  2וחלופה 

דעתה   החברהכי    מובהר  (ג) שיקול  לפי  להחליט,  הפניה    רשאית  הליך  במסגרת    עבודותכי 
  עלמפ  או  השיכוןו  הבינויהחינוך; הכלכלה;  :   ימשרד    מפתחותבסיס    לע  יתומחרו  הבינוי

)ללא תוספת כלשהיא    10%פחות    ,לעת  מעת   דכנותעיש  כפי,  "( המפתחות"  –)להלן    סיפה
ובכ ו שהוא  סוג  מאוכלס,  מכל  מבנה  עבודה,  היקף  בגין  זה  וכד'לל  משנה  קבלן  (. אזור, 

המציע   ידי  על  שתנתן  ההנחה  זה  בסעיף  במקרה  לאמור  על  להל   22בהתאם  תחול  ן 
 . םהמפתחות האמורי

תמורה  חס גם ליי ניה תתפהליך המסגרת  ל ידי הזוכה בע ן  תנ תה שנחהה למען הסר ספק   (ד)
 גין השלמת התכנון ב
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ה  לן הקב (ה) להגיש  לביצויתבקש  מחיר  העבודהצעת  ולמלא  /ע  להלית  שיצורף    הצעתוות 

קט מסוים,  רובפ(  2  –)חלופה  יובהר כי ככל שהקבלן נדרש לביצוע השלמת תכנון    .הפניה  
והאב הציוד  הדרושיםכל  תכנון,  תדובועהצוע  לבי  יזרים  לרבות  על,  המצי-יסופקו    יעדי 

    . ום נוסף בגין כךהיה זכאי לכל תשלהמציע הזוכה במכרז לא י במכרז והזוכה 

 

 אחידה באחוזים   הנחההצעת    יתבקש להגיש הצעת מחיר לביצוע העבודה על ידי  הקבלן (ו)

  יב חיתמ ן  בלהק  .  מפתחות(גבי ה)או ל  בפנייה  בכתב הכמויותלגבי מחירי כלל הפריטים  

ל הנחה  להגיש  אחוז  ההנחה    והגב  או  הזהפניות  ידו  וגששהמאחוז  תו  הצע  במסגרת  על 

 –ז הנחה נמוך יותר מאחוז ההנחה שהוצע במסגרת ההצעה למכרז  באחו  נקיבהמכרז.   ל

  תחשב כאי הגשת הצעה לפנייה. 

 שהוצע בהם. עור ההנחה ישלההצעות לפניה יבחנו בהתאם  (ז)
אין הוא  בה    ו,עת ד  יקול ש , לבשנהאחת    הלמעט עד פני   ,תוי נפעות ל חייב להגיש הצ  ן בלהק (ח)

 . הצעהש גייב לה מחוי 
 
יה, על אף שחייב היה לעשות כן, החברה תהא רשאית לבטל  לפני  הצעה  הקבלןציע  ה  לא (ט)

ינו בין הזוכים. זכייתו ולצרף למכסת הזוכים, תחתיו, את בעל ההצעה הטובה ביותר שא
     .שנתן המציע לקיום ההסכםת ורב הע  לט אתיה החברה זכאית לחבנוסף, תה 

 
בפוי  היה (י) הקבלן  לנייה  זכה  פעיל"ייחשב  לבצ  "קבלן  מחוייב  נשווהוא  העבודות  את  א  ע 

ימים ממועד ההודעה בדבר זכייתו    7למסור לידי החברה, תוך  הקבלן  מתחייב  כן,  .  הפנייה
סח  ובנ,  מת מע" בתוספ וכה בפנייה,  מסכום הצעתו הז  10%עור של  כקבלן פעיל ערבות בשי

לחוזה  המ "צורף  הועיצהבת  בור ע)להלן:  ערבות  ב  ביצוע"(.  תוםתוקף  תהיה  ם  יו  60  עד 
כפי שנקבעה  ההשלמה ו/או מיום המרת ערבות הביצוע לערבות הבדק  ת תעודת  מיום קבל

ר בידי החברה במשך כל שאת  לקיום ההסכםבפנייה.  למען הסר ספק יובהר כי הערבות  
עם   שתומצאביצוע  הוזאת ללא קשר לערבות  פציה  והא ת  ובתקופופת המכרז, לרבות  תק

 ימת. עבודה מסו ייה לגבי פנב קבלןהזכייתו של 
 

תוך    יא (יא) הביצוע  ערבות  תביא    7מסירת  הקבלן  של  זכייתו  בדבר  ההודעה  ממועד  ימים 
את   לחלט  רשאית  תהיה  והחברה  בפנייה  הזכיה  שבידה  לביטול  המכרז  קיום  ערבות 

 לעדי.עתה הביקול דש באה בתור בפנייה, הכל לה העהצכ הדורג  עבור לזוכה שהצעתוול
 
   בודותע העביצווחדים בגשים מיד  ב'.1

מהאמור בשאר מסמכי ההליך תשומת לב המשתתפים מופנית לדברים   לגרועמבלי  

 הבאים:  

תקופת- במהלך  לבצע  יידרש  הזוכה  אשר  והעבודות  ההתקשרות    מאחר 

גומיועדות   ו/או במפים שונעבור  יידרש הזוכה    ים שונים,פ גו  לשון  ימ ים 

לתאכתנ ג  וםשלי  לעמוד  חשבון,  בדרישכל  הגופים  המת  ככל  ממנים  ם, 

מסמכיםשישנם להמצאת  בקשר  עריכת    ,  או  לחשבונות  אישורים  ו/או 

בדיקות ביחס לעבודות אשר בוצעו על ידו. ידוע לזוכה כי אי הקפדה על  

,  שלום  תה  תרבאו העאישור החשבון ו/ת  ירוף מסמכים כנדרש, תמנע אצ

 כך.   עה בגיןאו תבי טענה  למבלי שתהיה לזוכה כ 

  

)ואו ציבור  וך  מבנה חינ   ות בשטחשל עבודקרה  כל מב- /  קיים   גן ילדים 

יסה לעבודות עם  על הזוכה לתאם את הכנ   -  (/ מבני ציבור  מעון /בית ספר

הילדים גן  מנהמנהל/ת  ה,  הציבומעון  ל/ת  מבנה  בית  רמנהל  הנהלת   ,

ת כל דין  בדרישולעמוד    האבטחה שם .בנוסף על הזוכה  י ארחא ועם    הספר

בית הספו לשמטעמעובדים  להכנסת  בקשר   רבות מתן תצהירים  ל  ר,טח 
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שנדרש היתר    ,,ככל  או  אישור  כל  והצגת  מין  בעבירות  הרשעה  להעדר 

 הנדרש לפי דין.  

  

עשויות  - מהעבודות  מגוריחלק  בשכונות  מאולהתבצע  וכי    כלסותם 

מציע  מאשר הצעתו,  הת  יצוע עבודות הבניה. בהגשב  לע  תמגבלו קיימות  

מו הוא  לכל  כי  לביצוע   ימותהקי  המגבלותדע  באזור    ביחס  עבודות 

)מניעת רעש). כן מובהר כי  מגורים , לרבות מכח תקנות למניעת מפגעים 

נועה ראשיים עם עומסי  חלק מהעבודות עשויות להתבצע בסמוך לצירי ת

   .כךל םערך גרה ועל המציעים לה תחבו

 
גנות,  וההתאר  בודהאל שטחי העהגישה  דרכי    ל תכנון אתר העבודה, כול-

תואישוו הר  ארגון  המתא כנית  הגורמים  אצל  יהיה  אתר  בעירייה  ימים 

רשויות המקומיות ובעלי התשתיות  באחריות הקבלן ובכפיפות לאישור ה

 ח.  תוך תיאום עם המפק,

עבודותי י הקבלן   את  בתאם  השימוש  את  הדרכ ו,  אתרי    אל  השגיי 

ו  יורגנות  אאל שטחי ההתהעבודות  ולקבל    המפקח,  קצבו לו על ידי אשר 

 ו בכתב.  ישור את א

 

הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה חייבת להתבצע בצורה שתבטיח כי    לע-

כי  הפעילות הקיימת, במיוחד שימוש בכבישים ובשבילים לא יופרעו וכן  

 ם. ירמוגהלכל  ל הדרכים הקיימות,תובטח נגישות תמידית לכ 

 

את    נות, הבחיכל  בדוק מ הקבלן ל  היה עלשטח, יבלפני התחלת העבודות  -

יהיו  .העבודה  שטח בכתב  לקבלן    אם  אותן  להגיש  עליו  כלשהן,  הערות 

 למפקח מרגע התחיל הקבלן בעבודותיו בשטח יראו בו אחראי לכל דבר. 

ביצוע בקרבכל העבודות המב  בכל מקרה,  קוצעות  ת  יימים תת מתקנים 

באו   ם ייעקרק יהיה  קרקעיים  ובעל  עתישור  הגוריאום  בעלי  ם  מים 

היו  עבור פיקוח הרשויות יר. התשלומים  הישיוחם  , ובפיקים הנ"להמתקנ 

 ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 

ו/או    תמורת ביצוע העבודה ע״י הקבלן, כאמור לעיל, מתחייבת- החכ"ל 

החברההמזמינה   את    ו/או  לקבלן  פלשלם  על  החוזה  השכר    ת אוהורי 

לפי העניין,י המכרו מסמכ א קשה להצעות  רטות במסמכי הבופמה או    ז, 

התמובנס להורא  והכלרה,  פח  הכלליבהתאם  התנאים  מסמך  ים,  ות 

העבודות   שיטת  לפי  העבודות  בגין  התמורה  תיקבע  ככלל  כי  מובהר 

מדידת   לפי  ייקבע  התשלום  כאשר  והכפלת  למדידה,  בפועל  הכמויות 

הנקוב הכמו במחירים  בכיות  זאת  ת,  ויומהכ  בתים  ו/או עם  ,החכ"ל 

רשא  חברההו/או    מזמינהה בכלתהיה  במה  ית,  תעת    קופתלך 

ל מההתקשרות,  היא  כי  לקבלן  ההסכם  הודיע  תנאי  את  לשנות  בקשת 

ולעבור להסכם אשר במסגרתו התמורה שתשולם לקבלן תהיה בשיטה  
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תמורה  היינו  -  הפאושלית  מרא ,  וקבועה  מדידת  מוסכמת  וללא  ש 

 דות בפועל.ובעה ליות שהכמו

 

החכ"ל - ה  הודיעה  ל  מזמינהו/או  החברה   כיו/או  מב  קבלן  קשת  היא 

לפי  לעבו להסכם  ומתן   -הפאושלית  השיטה  ר  משא  הצדדים  ינהלו 

למנגנון   התמורה  מנגנון  את  לשנות  מנת  על  לב  וככל   הפאושליבתום 

להסכמ הצדדים  באשיגיעו  ההסכם  יתוקן  זה  בנושא  שהתמורה ה  ופן 

                                           .הפאושלית השיטה   י פל עתיקב לקבלן
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 ויומן עבודההמפקח ויותיו של קידיו וסמכפת.2
 

טיב            את  לבדוק  וכן  ביצוען  על  ולהשגיח  העבודות  ביצוע  את  לבדוק  רשאי  המפקח  )א(    
בה ע"י  החומרים שמשתמשים  שנעשית  המלאכה  וטיב  בביצוע העבום  דות  הקבלן 

ובין מחוצין  ב,  לכהו הביצוע  כ  הבמקום  רשאילו.  אם  ן  לבדוק  מ  הוא  בצע  הקבלן 
 ו הוא כדלקמן :  ות המנהל ואת הוראותיוזה, את הורא ת הח כה אכהל

 
. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של העבודות אשר לא בוצעו 1

לתכ והקבלן  בהתאם  להוראותיו  או  אתניות  לבצע  חייב  קח  פהמ  תוהורא   יהיה 
 .  ן הקבלןעל חשבותהיינה  הוצאותוכל ה י מפקח ד י-התקופה שתקבע על תוך 

 
או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים    אי לפסול כל חומר . המפקח יהיה רש2

 לעבודה בפרויקט.  
 
 כלל, או חלק ממנה או עבודה. המפקח יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות ב3

אם   מסוים  ד לפ במקצוע  הפרויקטי א  ותעי  לתכנ   ן  בהתאם  המינעשה  פרט  ות, 
   המהנדס.כני או הוראות הט

 
רר ביחס לטיב החומרים,  ד והאחרון בכל שאלה שתתעוובע היחי יהיה הק   . המפקח4

 לטיב העבודות ולאופן ביצוען לרבות ביחס לשוויין והתשלום המגיע בגינן.  
בלן  את הק  וטריפ  ח, לאאו מחדל מצד המפק   ר האמור בסעיף זה, מעשהדב  שום

יטיל  ולא  תיו  להוראו  ת בהתאםולבצוע העבודו  וזה זהתנאי ח   מאחריותו למילוי 
 כל שהיא בקשר לכך.  ח או על החברה אחריותעל המפק

  
עבודה  5 לפני שהוא עומד לכסות איזו  ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח  . הקבלן 

ב ולקבועשהיא  לבקרה  לו  לאפשר  א  כדי  את  כסויה,  הלפני  של  הנכ  ועציב ופן  ון 
הנדונה. תשל  קרהמב  העבודה  כזאת  א  הודעה  ה  -תקבל  להרשאי    ורותמפקח 

 כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.   מעל העבודה או להרוס  יר את הכיסוילהס
 

בי6 עם  בקשר  ההוראות  כל  את  החברה.  של  המקצועי  כוחה  בא  הנו  המפקח  צוע  . 
התכניו ואישור  והעבודות  אך  הקבלן  יקבל  בא ת  והער המפ  ותעצמרק  ות  קח 

 .  ת המפקחבאמצעו בודות יועברו אך ורקעיצוע הבבקשר ל הקבלן
 
של.  7 בקיומו  הנ"ל    אין  מהפיקוח  הקבלן  שחרור  משום  המפקח  ידי  איזה  על 

 . התחייבויותיו כלפי החברה למילוי כל תנאי חוזה זהמ
 
נו8 י. אישור עבודות  ל  "כנמ   לש  כתבמראש ובור  נות איש היו טעוספות ו/או חריגות 

  חכ"למנכ"ל    ה אישור שלא ניתן לגבי  עבודה  בוצעה   ,כתנאי לתשלום  חכ"ל בלבד ה
למען הסר ספק אין בסמכותו    עבודה זו ,מחוייבת לתשלום בגין  ב אין החכ"ל  בכת

 . של הפיקוח לאשר עבודות נוספות ו/או חריגות
 
מסמכותו  .  9 זה  המפקח  אין  מתמשלאשר  של  ה"ניהול  למען   , ספק ך"  בכל   סר 

 . שך"מניהול מתא יהיה בחוזה זה "לה קרמ
 

   
הקבלן ירשום  ינוהל בשלשה עותקים ו  . היומן ("היומן"להלן :  )  דה ומן עבוינהל יהקבלן  )ב(   

 מדי יום פרטים בדבר :  ו ב
 

   מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודות. .1
 ם ממנו.  מובאיהו א  עהביצו הם המובאים למקום  . כמויות החומרים למיני 2
 ות.  ע העבודו על ידו בביצו שהושקעומרים ח. כמויות ה 3
 נו.  מקום העבודות והמוצא ממני המובא לוד המכ. הצי4
 . השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.  5
 . תנאי מזג האוויר השוררים במקום הפרויקט.  6
 ום.  ע העבודות במשך היות בביצו. ההתקדמ 7
אש8 דבר  כל  לדע .  העניילב קה  תר  לפי  המפקח,  ו/או  בו    ן,ן  לשיש  המצב כדי  את   קף 
 העבודות. צוע  ך ביתי במהלהעובד    
 

 רשום ביומן פרטים בדבר :  רשאי ל המפקח מבלי לגרוע מן האמור לעיל, . 1)ג(           
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 . ודותבדבר מהלך ביצוע העב הערות, הסתייגויות והוראות המנהל או המפקח ()א
הלך ביצוע  דתי במ ב העובצאת המ מפקח יש בו כדי לשקף  ה  תעדלאחר ש( כל דבר  )ב

 . דותהעבו
 

ייח 2 היומן  יום.  כל  בתום  תם  הקבלן  בו,  הרישום  ,  ידי  ע"י  על  מכן  המפקח ולאחר 
   והעתק חתום ממנו יימסר לקבלן.

 
לא    ומים אלהלביצוע הפרויקט, אולם ריש  הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר  )ד(    

קח  יקט הוראות המפע הפרובביצו   י בזה כ  למען הסר ספק מובהר  .רהב חהו את  יחייב
 .  יבותהמחיהוראות הן ה 

 
ימים מיום ציון    5תוך    יומןהרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בלקבלן      )ה(            

 ם ביומן.  הפרט ביומן. דבר הסתייגותו של הקבלן תרש
הקבלן    לא כהודיע  הסתייגות  תוך    ( 2)ג  הק בפס  אמור על  זה,  מעת   5לסעיף   ימים 

 ביומן.   ומיםהרש  הפרטים  סכים עםואים אותו כאילו ה, רהרישום
 

(,  )הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן          (  )ו
שלעצמם  ולות בהם, אולם לא ישמשו כישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכל

ד מן הצדדים ע"י אחמפורש  ב אלא אם צוין  על פי החוזה,    וםלש תכל  ת  ישעילה לדר
 עתידית. יעה  לתב  וה עילהדבר יהושה

 
הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת למקום        )ז(

כלשה עבודה  נעשית  בו  אשר  מקום  ולכל  מקהפרויקט  לכל  וכן  החוזה  לביצוע  ום  י 
 זה.  ווחפצים כלשהם לביצוע החות  נכומ  ,ומריםשממנו מובאים ח

 
יצוע תפקידי המפקח פקח כנדרש לבל המשו ש ה לשימוו,  מבניקים, על חשבונ הקבלן   (ח)

 קום ביצוע הפרויקט, כמפורט במפרט.  במ
 
 הינו רכוש החברה.היומן       (ט)

 
 

 
 ואים מסמכים והוראות מיל סתירה בין  .3
 

ם  מכים עם קבלתם, לבדקסהמו  תתכניויטב את הה לקרוא המתחייב בזהקבלן   )א(
 ם.  דר נתונים בהו העו/א  י התאמהתירה, אלב המפקח לכל סתשומת  ות את  נולהפ 

 
או שהיה הקבלן  גילה   (ב) בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה  הקבלן סתירה 

או שמסר המפקח הודעה    בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו,  מסופק  
קח  תב למפכיפנה הקבלן ב  -ה את החוזה  כהלכ  שמפרן  בל ן שלדעתו אין הקלקבל

ר הפירוש שיש לנהוג  פי הצורך בדבות לתכנילרבות    ת בכתב,פקח ייתן הוראו והמ
 פיו. החלטת המפקח תהיה סופית.  ל

 
 :   בכל מקרה של סתירות כמתואר לעיל, יהיה סדר העדיפויות לביצוע הסדר הבא

 
 בתכניות הביצוע.   (1)
הכמויו(  2) אםבכתבי  כדמיוב   ת.  דיסקט  גם  במכרז  נכלל  תינהכמויו  תבה    תן ת, 

להו שבעדיפות  הכמראות  שבדיעל    ויותכתב  אלה  צוין  פני  כן  אם  אלא  סקט 
 חרת בתנאים אלה.  א

 במפרט הטכני המיוחד.    (3)
 במפרט הכללי.   (4)
 
 . חוזה ותנאי החוזה לביצועההוראות  (5)
וב(  6) ישראליים,  בינ"לבתקנים  תקנים  שייקבעכ,  םי לקוב מ  העדרם  ידי   פי    על 

 המפקח.  
 

 הבא : הסדר  ה יהיויות לתמחור העדיפוסדר 
  
 כתבי הכמויות.   (1)
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 . מפרט מיוחד (2)
 .  ביצועכניות ( ת3)
 . ואופני מדידה  מפרט כללי (4)
 שייקבע על ידי  תקנים ישראליים, ובהעדרם תקנים בינ"ל מקובלים, כפי  (5)

 המפקח.  
 

נים  ים השוכמקרה של אי התאמה בין המסמ  כלב  .אחריו ודם עדיף על הבא  קה
החמותח הדרישה  יותרשב  באהמופיע  רה  המסמיזה  ה  מן  הנ"ל  שהוא  כים 

 . ובכל מקום בו קיים ספק, המפקח יהיה הפוסק הבלעדי. ובעתקכ
 

 .  לגבי הוראות לא סותרות ייחשב הדבר כהשלמה ממסמך למסמך
 

ו  המדידה  אופני  כן  הכמכמו  שבכתבי  או ייפעד  ,ויותהתשלום  על  המדידה  ם  פני 
 הכללי.   במפרט  והתשלום

 
רשאי המפהמנהל    )ג(     מזמלהמצקח,  וכן  לקבלן  ביצועיא  כדי  תוך  לזמן  הפרויקט,    ן 

 לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע הפרויקט.    -הוראות משלימות 
 

  םלן, אומחייבות את הקבל (ג)שניתנו בהתאם לסעיף קטן )ד(   הוראות המנהל או המפקח 
 בפרק ט'. האמור גרוע מלהאמור בסעיף קטן זה בכדי  ןאי

 
מוסכם           כל  )ה(    כי  ה  סעיף  בזאת  בתכניות  המסומן  או  במפרט  המתואר  כלול  ואינו  חוזה 

מן  הכמויות נחשב ככלול בתמורה, כמו כן כל סעיף הכלול במפרט ואינו מסו   וכתב
 ורה. בתכניות יחשב ככלול בתמ

 
ה  סתירה, אי התאמהקבלן  גילה    םכי אמור לעיל, מוצהר בזה,  אה  ת וימכלל   מבלי לגרוע 

אי המ באח  דיוקים  או  המצורפ ד  אלסמכים  פנה  ולא  לחוזה,  ב  ים  בהמפקח  בקשה כתב 
למתן הוראות בטרם ביצע את העבודה נשוא אותה סתירה, או אם קיבל הקבלן הוראות  

לפיהן  מהמפקח נהג  לפנות    ולא  ההבהר בלא  כאמבבקשת  אורה,  בבקשת נה  פם  א  ו, 
כל ות עאחרי הקבלן בה, ישא  בביצוע אותה עבודחיל  שהת  חראלרק  כאמור  הבהרה   בור 

 .כךם שייגרמו עקב הנזקי
 
 

 
 אספקת תכניות.    4
  

. disk on keyעל גבי    מכל אחת מהתכניות ימסר לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום  עותק  
לפחות   לעצמו  יכין  תוכנ  3הקבלן  מכל  ועותקים  הקבלןחשבו   לע  אתזית,  השלמת    ן  עם 

יחוהפר הקיקט  כבלזיר  את  למנהל  התכנין  שברשל  לו    בין  ותו,ות  המנהל  שהומצאו  ע"י 
שהכין אדם    ובין  ע"י  שהוכנו  או  בעצמו,  השלמת    אחר. אותן  לבצע  יידרש  שהקבלן  ככל 

 ית.   תכנון, תמסר לקבל רק תוכנית אדריכל
, י הקבלן במקום הפרויקט די  על  וחזקומהחוזה, י  קווה חלהעתקים מכל מסמך המה (א)

המוה ונהל,  שהורשה  מפקח  אדם  ידם  כל  לת על  ל  זו,  כליתבכתב  רשאי  בדוק יהיה 
 . שעה מתקבלת על הדעת ולהשתמש בהם בכל
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   ו/או מי מטעמה החברהעבודות אחרות של .     5
 

העבודות   אותן  רק  כי  בזה  לרבות  מוצהר  החוזה  לפי  ת  הכמויוכתב  ט,  המפרהמבוצעות 
או  /תמסור וה ו/או  ן כי החברה מסרע לקבל ה. ידו זנשוא החוהמצורפות יהוו את    ותניכוהת

בניית מבנים, ביצוע  צוע עבודות שונות הכוללות  נים ולספקים שונים בית למסור לקבלרשאי
ו/א תשתיות,   ואספקת חומרים. החברה  ציוד  יהיו  מערכות, מלאכות,  ו מי שיבוא מטעמה 

שזכא מי  לכל  למסור  בהיני עבה  יראים  לבצע  עם  כל  הפרויקט  בצב מקום  ואודה  ופן  ורה 
כאמור לרבות  וע עבודה/ות אחרת/ות  ע ולאפשר ביצלסייבזה  מתחייב  והקבלן  שיראו להם  

והמים   החשמל  וברשתות  שבפרויקט  במתקנים  כאמור  לקבלנים  שימוש  אפשרות  מתן 
ול הפרויקט  שהמפקחשבמקום  ההוראות  כל  את  תי  קיים  לצורך  לו  ביורה  ע  וציאום 

שלב  מתחייב ללן  הקב.  זהר בסעיף  ם כאמום אחריגורמי  םדות עם עבודות אחרות ועעבוה
כ הקבלניאת  הל  בלוח  בפרויקט  העוסקים  עבודותיהםם  את  ולשקף  הזמנים    זמנים  בלוח 

 הכללי שיוצג למפקח ולחברה לאישור.  
 

ות  ראח  תו עבוד  עבור,בקשר עם, או  כלפי החברה    ותאו דרישעות  תבי  לא תהינה לקבלן כל
ו/או קבלני    ר,כאמושונים,  ם ו/או  נוספי י קבלנים  על יד   ברה אוחעל ידי ה   כנ"ל המבוצעות

 .עבורה ו/או עבור מי מטעמה בפרויקט, נה ו/או ספקיםמש
 

ליתן הקבלן  מתחייב  היתר,  המפקח    בין  הוראות  לפי  נאותה,  פעולה  קבלן  אפשרויות  לכל 
קח  די המפי-עלו גוף שיאושר לצורך זה אם אד ה וכלידי החבר -על  יועסקו/או  אחר המועסק 

ויתאם פעולה אתם ויאפשר ישתף  וכן    ,ך אליובסמווהן  פרויקט  במקום ה הן    ,לעובדיהם  וכן
על שהותקנו  ובמתקנים  בשירותים  והאפשר  המצוי  במידת  השימוש  את  למען  ידיו.  -להם 

  אמורה  שומ ירה לשתשלום כלשהו בתמו  הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש  הסר ספק מודגש כי
אי לרווח  ה זכיהי   עיל, לאיף זה למקרה כאמור בסעובכל    שלישי  ד ו/או מכל צ  מאת החברה

 ן ראשי. קבל
 

 תחברה למסור עבודוהזכות .     6
  

אשר    לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה  5שום דבר האמור בסעיף    
 מן הפרויקט.  לק חל  כ עביצו  ור לאחר או לאחריםלפיה רשאית החברה למס

 
   יםאחר לניםקב םתאום ע  .7
 

פעול בתיאום מלא עם קבלנים  ב בזאת להקבלן מתחיי  עיל,ל  5  ר בסעיףמן האמומבלי לגרוע  
כך שהאחרונים  לא יופרעו ויוכלו לעבוד באופן שוטף ובנוחיות ומבלי שיגרם להם נזק   אחרים

  ת האחרים בלוחו   ה מן הקבלניםזיא  תדעמי  יא ילותו של הקבלן.  כל שהוא מפעילותו או אי פע 
 דו. העבודות על יצוע  לבי באורכה ת הקבלןזכה בכל מקרה אם לא יהזמני

 
  ן המפקחביצוע הפרויקט לשביעות רצו.    8
 

מעולה,   בטיב  לחוזה  בהתאם  הפרויקט  את  יבצע  בסעיהקבלן  האמור  מן  לגרוע    2ף  ומבלי 
רצונו  דלעיל,   המפלשביעות  של  הרוצל  אמל וי  קח,המוחלטת  כל  אחרי  זה  של  ך  וראותיו 

 בחוזה.  טות מפורשאינן  ה, ובין ן מפורטות בחוזבין שה מפקח, ה
 

 לקיום ההסכםות ערב .9

 

להבטחת המילוי של התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, מוסר הקבלן לחברה,     (א)
ז  חוזה  של  חתימתו  בנקאיתבמעמד  ערבות  י  אוטונומית  ה,  בנק  -)להלן  שראלי  מאת 

שבההסכםלקיום    ותברעה" בנוסח  הד "(  ן,  להל  1ז'בנספח  המצורפת  ערבות  וגמת 
שנים   3הינה לתקופה של  הערבות  תקופת  .  ני החוזהז נתוריכו   דףרשום בי שכפ  סכוםב

תו  . הערבות תהיה צמודה למדד כהגדר החברה  ותינתן לטובת  ממועד חתימת החוזה  
 שם.  ותרדגדי כהיס המדד היסועל בסבדף ריכוז נתוני החוזה 
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היה      (ב) הקהותזכה  בנוסף,  לפנייה,  בצעת  לייחשב הקלן  פעיל".  בל "קבלן  יב  ככזה מתחין 
לידי  הוא   פעיל,     7תוך    –החברה  למסור  כקבלן  זכייתו  בדבר  ההודעה  ממועד  ימים 

התמורה שתחושב מ 10ל % בשיעור ש"( ביצועערבות )להלן: " נוספתערבות בנקאית 
לפנ פי  על   ההצעה  ה בתהיה    הביצועערבות  מע"מ.    תפסותבייה,  סכום  צוי  מ נוסח 

תהיה צמודה למדד    הביצוע  ערבות.  החברה  ת  בותינתן לט  עהביצות  ערבו.  2בנספח ז'
עד תום   כהגדרתו בדף ריכוז נתוני החוזה על בסיס המדד היסודי כהגדרתו שם ובתוקף

ו/או מיום המתעודת ההשלמיום קבלת  יום    60 ערבות הביצועמה   דקהב  בותערל  רת 
  כפי שנקבעה בפנייה.  לאחר

 
ך כל תקופת די החברה במשר ביתשא  סכםם ההלקיוות  יובהר כי הערב  סר ספקלמען ה

בות בתקופות האופציה וזאת ללא קשר לערבות הביצוע שתומצא עם זכייתו  המכרז, לר
 . של הזוכה בפנייה לגבי עבודה מסוימת

 
ב  (ג) האמור  מכל  לגרוע  מסירתמבלי  אי  זה,  תוךציבה  תערבו   חוזה  ממועד    7  וע  ימים 

תביא  זכייתובדבר    הההודע  הקבלן  ריה  בפני הזכיה    לביטול  של  תהיה  שאית  והחברה 
את   ללחלט  ולעבור  שבידה  המכרז  קיום  הבאה    זוכהערבות  כהצעה  דורגה  שהצעתו 

 , הכל לשיקול דעתה הבלעדי. תור בפנייהב
 

 
 "( תוברעהלן: "יחד ייקראו לה   צועערבות הביו  לקיום ההסכםות  )הערב

 

לק  (ד) כבטחון  תשמש  ולמיהערבות  מד ום  כל  לוי  של  ההוראויק  הק  החוז ות  ידי  . בלןעל 
 לעיל תשמש הערבות בין היתר להבטחה ולכסוי של:   בכלליות האמורמבלי לפגוע 

אי מלוי    עקב או בקשר עם כל הפרה או  חברהכל נזק או הפסד העלול להיגרם ל (1)
 זה.  חוזה תנאי כלשהו מתנאי 

ההוכ (2) שהולש תהוצאות  ל  א  חברהמים  להוציא  להת לשלם    ו עלולה  בהם    חייבאו 
 זה.  חוזהעם בקשר 

ד  ועלולה לעמ   החברהבודה שלמות, שיפוצים ובדק העתיקונים, השאות הל הוצכ (3)
 בהן. 

אם ובמידה ויתברר לחברה בשלב    –כל כספים  החזרה על ידי הקבלן לחברה של   (4)
   כספים ביתר. קיבל ממנה כלהקבלן כלשהו ש

 
מקכב  (ה) ה מאכ  הרל  תהא  לגבות    חברהור  סכוםארשאית  מקצתת  הערבו  ת  או  ו,  כולו 

או  בפעם פבמס  אחת  ולהיפרפר  הנזקים, עמים,  לגבי  מתוכו  ההוצאות    ע  ההפסדים, 
 והתשלומים כאמור.  

שינויים לו   הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לתמורה  (ו)
י"א    ב מהוראות ס"ק תקופה כמתחייל  ףקותיה ב ה תהערבות  בטיח כי  השהצטברו, וכן ל

והכל  לןלה הוראו  -,  המנהללפי  עשת  לא  כן.  ההקב   ה  רשאית  את   רהחבלן  לממש 
   הערבות כולה או מקצתה.

 ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הקבלן.   (ז)

 . ני החוזהכהגדרתו בדף ריכוז נתו סיססכום הערבות יהיה צמוד למדד הב  (ח)
 

תהיה    –בדבר הארכת הערבות    יא ת התנולרב   –מתנאיו  חוזה או תנאי  הת  א  ןקבל ה  פרה    (ט)
הערבות,  לממש  רשאיתהחברה   מוקדמת,  את  הודעה  כל  מנוע    ללא  יהא  והקבלן 

 מלהתנגד לגבייתה של הערבות כאמור. 
 

חלט מבלי  ה הגמור והמוייהפך לקניינ  על ידי החברה –אם בכלל  –כום הערבות שיגבה ס    (י)
זיה לקשתה וגם/אשהי לבוא כלפי החלכ  תוכ בלן  וגם/או המנהל  מועצת  וברה    ים שלה 

מי   מנאל  ו/ וגם  הליהמקרב  מורשיה  בטענות  או  יועציה  כלשהן  גם/או  תביעות  וגם/או 
 בקשר למימוש הערבות. 

 
וסכם מינימלי לחברה סכום הערבות יחשב לפיצוי מ –אלא אם נקבע אחרת בחוזה זה     (יא)

 לן.רת החוזה ע"י הקבפבגין ה
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די  ף זה, כ פי סעי  ימושה בפועל עלאו במ  החברה  יאפשרות למימוש הערבות ע"ב  ןיא    (יב)

 פי חוזה זה וגם/או על פי כל דין.   חרת המוקנית לחברה עלמכל תרופה א  גרועל
 

תוך    ביצוע הערבות   (יג) לקבלן  השלמה  יום    60תוחזר  תעודת  מסירת  מו/אממועד  יום ו 
 ר יום לאח  60תוחזר לקבלן    כםס הה  םולקי ת  ערבו  .לערבות הבדקהמרת ערבות הביצוע  

ת התום  לא  קופת  אך  לעהחוזה  סיום    תעודתקבלת  י  לפנ חוזה  הבודביחס  אחרונה  ה 
 מכוח החוזה.שתבוצע על ידי הקבלן 

 
 עות הודמסירת .      10
 

ויראו       זה  לחוזה  במבוא  כמפורט  הנן  הצדדים  אחד  כתובות  מצד  שנשלחה  הודעה  כל 
הגיעה  משנהו ל משלוחה  72ך  ות  התדלתעו   כאילו  ממועד  רשוובד   שעות  הודעה  םאר   .

, בפקס  ואילו הודעה ששוגרה  מועד מסירתה  לה בהתקבהודעה שתיחשב כשנמסרה ביד  
 . תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצויין על גבי אישור השיגור בפקס 

  
 החוזה  ול בי.      11
 

 . ןקבלה עלחול, יחולו ל שי, ככבולים לחוזה זה אות מסהוצ   
 
 הסבת החוזה .     21
  

הק (א) רשאבאין  להעב / למסור  ילן  או  ב  לאחר  ירלהסב  הפריצועו  את  כולו  של  או  ויקט 
המשנה,  מקצתו,   לקבלני  ומראשלרבות  בכתב  החברה  בהסכמת  או  אלא  תינתן  אשר   ,

חוזה   בתנאי  וכמפורט  הבלעדית  דעתה  לשיקול  בזהתסורב  עובדים,  העסקת  ואולם  ין  , 
לפ משתלם  זמןששכרם  ובידבוהע  י  שיה  לפי  משתלם  ששכרם  העבע ן  אור  בה  ודה,  ין 

 ל חלק ממנו, לאחר. פרויקט, או ששל הועו ירת ביצמשום מסכשלעצמה 

 

הסכמה, (ב) החברה  מאחריותו    נתנה  הקבלן  את  לפטור  כדי  בהסכמה  אין  כאמור, 
י והוא  זה  חוזה  פי  על  לכל מעשה/והתחייבויותיו  של מבצע   שא באחריות מלאה  מחדל 

 ועובדיהם.הם  ייגנצ ודות,העב
 

יו על  ג' את זכויותלצד  חות  או להמ/להסב ו   אין הקבלן רשאילעיל,  האמור  ממבלי לגרוע   (ג)
בות הזכות לקבלת התמורה החוזית, ללא קבלת הסכמת החברה מראש פי הסכם זה, לר

 ובכתב.  
 

ת  הנדסה בנאיובודות  ם לפי חוק רישום קבלנים לעהקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשו (ד)
ביצ  1969ט  "תשכ למסור  לא  מן א וע  ומתחייב  משנה  העבוד  יזה  לקבלן  ק ות  בלן  שאינו 
   .אמורם, כרשו

 
ו/או  יהתה החברה   (ה) מזכויותיה  חלק  או  כל  את  לאחרים  או  לאחר  להסב    רשאית 

מבלי צורך לקבל את התחייבויותיה לפי חוזה זה לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי ו
יה על  יבויות י אחראית לביצוע התח  ישארה ת רחבשה   בתנאיקבלן לכך. כל זאת  הסכמת ה

 זה.   פי חוזה
 

ת איכות, ויקט, צוות הנדסי, חברת בקרהל הפרות לגבי מנישות מיוחדרד.   13

 . יועצים, קבלני משנה ופירוט אמצעים לביצוע העבודה

רישות  השאר, בד  , יידרש המשתתף לעמוד, ביןבמסגרת ביצוע העבודות על ידי המשתתף

 ן ועל חשבונו:ללה ש תהוראווב

 מהנדס ביצוע (1

ח הזוכה   .1 מטעיהיה  להעסיק  מהנדייב  ביצוע מו  ה בתח  ס  הנדסה  ום 

שנים    3בעל ניסיון של  ים והאדריכלים  ת הרשום בפנקס המהנדסהאזרחי

שר  , על המהנדס להיות נוכח באתר בזמן ביצוע העבודות ולהיות בקלפחות 

 רצוף ותמידי עם המפקח.
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קורות    , יצרף את פרטיהנדס האמורמה  תוהזו את  המשתתף יפרט בהצעת .2

 ונו. רישי של  רף העתקונו ויצ ופרטי ניסי  שלוהחיים 

 ודה מנהל עב (2

שנים   3בעל ניסיון של  הזוכה יעסיק מנהל עבודה רשום במשרד התמ״ת,   .1

ויצרף לפחות העבודה  מנהל  זהות  את  בהצעתו  יפרט  המשתתף  להצעתו    . 

שלו חיים  קורות  ר  את  על  המעיד  מנהל    התמ״ת.  דשר במ  וישומומסמך 

 וע פת הביצכל תקו וע ורצוף לאורךופן קב וכח באנהעבודה יהיה  

 ונה בטיחות  ממ (3

יעסיק ממונה בטיחות. על המשתתף לציין את זהות ממונה בטיחות  כה  הזו .1

 מטעמו ולצרף קורות חיים שלו. 

 יועץ בטיחות. (4

יחות  ממונה בטאת זהות    תתף לצייןבטיחות . על המש  הזוכה יעסיק יועץ .1

 ו. ולצרף קורות חיים של  מועטמ

 נה י משנקבל (5

קבלני .1 העסקת  ע  לעניין   המשנה  ידי  ה)הז   קבלןל  יחולו  הוראות  וכה( 

 :והתנאים הבאים

הקבלן,   .א ידי  על  בפרויקט  משנה  קבלן  כל  להעסקת  עמידה  תנאי 

הקבלן הראשי של  עובדי הקבלן  ,    בסטנדרטים  ביצוע  של  במקרה 

טעו)כשכירים(  הראשי   של  אישו  ןיהיה  ומועד  הח  " ורר  חברה 

קודם    3לפחות    בחברה  שכיריםכהעובדים    העסקת חודשים 

, וכן  מנהל הפרויקטשל  אישור    . בכל מקרה עניין זה טעון  הבקשה

ובכתב  אישור חכ"ל   מראש  מהנדס  ו/או  חכ"ל  מנכ"ל    של 

משנה כקבלן  הקבלן  העבודות    להעסקת  ביצוע  לצורך  בפרויקט 

וזאת מבלי לגרוע מכל    ,הנ שמקבלן  ידי אותו  המיועדות לביצוע על  

 המכרז.מסמכי אחרת ב הוראה

משנה   .ב קבלן  לפסול  דעתו,  שיקול  לפי  רשאי,  יהיה  הפרויקט  מנהל 

הקבלן להחליף  אשר הקבלן יבקש להעסיקו בפרויקט, או לדרוש מ 

אש משנה  בפרויק קבלן  ידו  על  מועסק  כבר  שיקול  ר  לפי  הכל  ט, 

ומב הפרויקט  מנהל  של  המוחלט  שדעתו  מק  נל  בייח ה  יהילי 

 .לטתוהח

הפרויקט   .ג רשימנהל  שלאהיה  או  ל  אי  מטלה  עבודה,  העברת  אשר 

את   ולדרוש  משנה  קבלן  ידי  על  לביצוע  שהוא  סוג  מכל  אחריות 

הזוכ הקבלן  ידי  על  שיידרש  ביצוען  מבלי  וזאת  עצמו,  לנמק  ה 

 החלטתו.

הפרויקט   .ד מנהל  של  כאמור  הוראה  לכל  להישמע  מתחייב  הקבלן 

הב  כי  הבהג  בחשבון  זה  אשנויא  ומצהיר  יבשת  ולא  אל  וצעתו  א 

 דרישה או תביעה בעניין זה,  כל טענה,חכ"ל בה

לא יהיה בביצוע העבודות על ידי קבלן משנה כדי לגרוע בכל צורה   .ה

 ת הקבלן. שהיא מאחריו
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צורך ביצוע עבודות כאמור,  עם קבלן משנה, ל  בחר הזוכה להתקשר .ו

מ קבלן  אותו  לאישור  כתנאי  הזוכה  ים  כמסמה  ת א  שנהימציא 

 המשנה:ן קבלני חד מבילכל א  סהלן, בהתייחים לפורט המ

אישורים לפיהם קבלן המשנה הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין   .1

הל נגדו  ותלויים  עומדים  לא  ואשר  חדלות  בישראל  יכי 

 וס נכסים. ירוק, הקפאת הליכים או כינ פירעון, לרבות פ 

רישומו .2 על  המעידה  תקפה,  רישום  תעודת  של    ן לבק  של  העתק 

בשמה מ נה,  פירשם  כל  על  דין  הנדרש  אישור  בצירו  כל  ף 

של  כדין  רישומו  את  המאשר  המשנה  קבלן  של  דינו  מעורך 

 קבלן המשנה. 

ז .3 לפי מסמך  הנדרשים  והמידע  שיידרש  כל המסמכים  כפי  ה או 

מנ ידי  הפרויקט  על  הניסיון  הל  עם  בקשר  דעתו,  ולהנחת 

פי    על  ת וודלעב המקצועי וסיווגו המתאים של קבלן המשנה  

 לבצע.   מיועד  אזה, אותן הו כרז כי ממסמ

כי   .4 לו  ברור  לפיה  המשנה  קבלן  מטעם  בכתב  הצהרה 

ההתקשרות, על פי מכרז זה, תהיה עם המשתתף ולא יהיה  

ה לו כל טענה או  ר בינו לבין החכ"ל ולא תהי קשר חוזי ישי

כלפ  ביחד  תביעה  תהיה  המשנה  קבלן  אחריות  החכ"ל;  י 

החכ"  כלפי  ווזה  ן לב הקול  ולחוד  על    מבליזאת  כה,  להטיל 

לעניין  זה ת או חבואחריו  כ"ל כלחה ת כלפי קבלן המשנה. 

 החכ"ל.  -יהיה החוזה חוזה לטובת צד ג׳ 

להמציא   .5 יהיה  הקבלן  על  כי  והמסמכים  מודגש  המידע  את 

גבי כל קבלן משנה קודם וכתנאי לאישור קבלן  עיל לכאמור ל 

 המשנה. 

יחולו  זה    סעיףטות ברופ מה  תשודרימודגש ולמען הסר ספק כי ה  .6

וזאת למען הסר ספק, מבלי    י המשנה,ת קבלני החלפבגם לג

הפרויקט   מנהל  או  החכ"ל  את  לחייב  כדי  באמור  שיהיה 

 משנה. להסכים להחלפת מי מקבלני ה

ו בעובדי הקבלן  מדובר בקבלן משנה א  ככל שתעורר שאלה האם .7

בעו  מדובר  שאכן  לכך  סימוכין  לדרוש  המפקח    בדירשאי 

הק רו"   מצעותאב  ןלבקה ובצירוףח  לפ תלושי    בלן  חות  שכר 

ו/או  לפי בקשת מנהל הפרויקט  תלושי שכר אחרונים  ,    4  -ב

תעודה  הימציא  המפקח   או  אישור  נתון,  מסמך,  כל  קבלן 

עמידת הוכחת  לצורך  המש   שיידרשו  בתנאים  קבלני  נה 

      .כאמור

 
מס כל  לקבלן  הזוכה  ימציא  הפרויקט  מנהל  בקשת  איא  ,ןותנ  מך,לפי  תעשור  שיידרשו  ודה  ו 

   המשנה בתנאים כאמורת קבלני  ת עמידך הוכחרלצו
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   א ח ר י ו ת .14

 
בסעיפים   נתנה   לעיל  לאמור  בהתאם  הסכמתה  את  אין  לעי  13  -ו   12החברה         הסכמה ה ל 

ישא    האמורה  לפי החוזה, והקבלן  באחריות     פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו 
יהם, עובדיהם,  הם, שלוחמורשי   כוחם,  יהפרויקט, בא צעי  ל מבמחדל ש  או  הש מעכל  מלאה ל

 .קבלני המשנה שלהם ועובדיהם

 

 הצהרות הקבלן והתחייבויותיו .15
 

 ת כי:בזאת בהתחייבות יסודיהקבלן מצהיר ומתחייב         

תשכ"ט  ה    (א) בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  לפי  רשום  קבלן    1969ינו 
ק ולפי  רי חשבונות כחונהל ספבן, המיות וט היקף העבודופן התואם  א ב  וח ומכ ות  והתקנ 

דרישת רשויות המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן אישור המאפשר לנכות מכל 
המגיע  וה  -לו  תשלום  במקור,  ניכוי  עאחוז  למזמין  בזה  ממציא  אישור  וא  מכל  ותק 

 כאמור. 

 

הנספחע    (ב) בכל  החוזה  חתימת  לפני  ההמסמ  לכ בו  ים,יין  התקשרכי  לביצות  ע  וקשורים 
ם אשר לא ניסח בעצמו, ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא  ות מסמכידה לרב העבו

 יהם.אין לו טענות או הערות לגבצורפו, כי בחן אותם היטב, כי הם נהירים לו וכי 
 

 ריםדק את כל המסמכים, התוכניות, הדרישות, ההסכמים עם יועצים וגורמים הקשו ב    (ג)
א קיבל, וכי יתאם את כל מזמין וליקש מהנ"ל שבה ו ואין מה מרצונעות  לשבי   טקיי ורפב

חברת  בזק,  המפקח,  רק  לא  אך  לרבות  בדבר,  הנוגעים  הגורמים  כל  עם  העבודות 
 רשויות הנוגעים לעניין. העיריה וכל שאר הגופים וה החשמל,

 
לבצי    (ד) הנדרשים  והאמצעים  האדם  כח  החומרים,  כל  לו  בהתאם   תו דובהעוע  דועים 

ברשותו או בהישג ידו, והינו מסוגל  נמצאים    תם והםת אספקוהחוזה ואפשר אות  להור
 מכל הבחינות לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה.

 
ה לקבל תמונה מספקת  ם מתוכם יכול היאה את כל ההסברירצונו המל   בל לשביעותק    (ה)

שההסברי בחשבון  הביא  והיקפן,  העבודות  פרטי  שעל  מפמהווי  םניא  לקבם   רטיםם 
נת לתת לקבלן תמונה נאמנה של העבודות ואת קים על מו מספי הם הי   םמלאים, אול

ואת כל הפרטים האפשרות להביא בחשבון את כל הפרטים שההסברים לא כללו אותם,  
 ות.יו יהוו מפרט מלא של העבודהאחרים שיחד

 

ו ים לנדרשנון הכתה  יכממסכל  ל הקבלן לטפל סמוך לאחר חתימת חוזה זה בקבלת  ע    (ו)
 .  לאספקתם מועדיםדות וה ולבצוע העב

 
הקבלן אחראי לתאום אספקת כל מסמכי התכנון מכל מין וסוג ולכל שאר המסמכים,     (ז)

 דרושים לביצוע העבודות. התוכניות והנתונים ה
 

הכ    (ח) לאתר  כניסתו  בכדי    עבודה י  בה  אין  וכי  בלבד  רשות  כבר  הינה  העבודות  לביצוע 
ו/ופבמ  ,ול  ניקלהע ב רש  כלשמשתמאו  זכות  במקרה ע,  לא קעין,  י  עכבון    לרבות  זכות 

ו/או   חזקה  לתפוס  שלא  מתחייב  והוא  המקרקעין  על  שיוקם  מה  בכל  או  במקרקעין 
 רקעין.ין או בכל מה שיוקם על המקזכות אחרת במקרקע

 
דין    (ט) כל  להוראות  בהתאם  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הע  הקבלן  חוקי  כל  זר  לרבות 

הדין, או חריגה ענת אי ידיעת  סמך ט   בלן עלקת של הרנה תביעו. לא תאושןי הע  שאבר
 מהדין. 
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הפר   (י) במקום  ישולבו  עבודותיו  ביצוע  במהלך  כי  לו  ידוע  כי  בזה  מצהיר  ויקט הקבלן 
שיבצעו   אחרים  ישתלבקבלנים  ובנוסף  תשתית  שיעבודות  אחרים  קבלנים  בצעו  ו 

המגרש בתחום  ובניה  חפירה  ומטעמםדות  יחי  לבנית  םיד עויהמ ים  עבודות  של   דיור 
קבלן  יתאם פעולות הקבלנים האחרים, כאמור, ויספק להם את כל שיים.  הים שליצדד

הארכה של  א מסכים כי לא תאושר לו כלהמידע הנדרש להם לצורך כך. ידוע לקבלן והו
ם חרינים אאו כל חריגה מלוח זמנים מאושר בקשר עם פעולות קבלתקופת הביצוע ו/ 

ותר מראש על כל טענה ו/או  והוא מו  עקב כךו/או    לסעיף זה לעיור בכאמ   ספים,ונ  וא/ו
 תביעה לעניין זה.   

 
ב (יא) בכל מקום  על אף האמור  ספק,  לקב  חוזהלמען הסר  אין  מוותזה,  והוא  ר מראש לן 

עיכובמפור זכות  על  סכום ש  כל  בגין  המקרקעין  ו/או  החומרים  ו/או  העבודות  על  בון 
 ברה. חה ן מ ונת לטעשיגיע לו 

 

 אין ניהול מתמשך מכל סיבה שהיא.  חוזה זהו כי בידוע ל   מצהיר בזה כילן הקב (יב)
 

 הכנה לביצוע וביצוע  –' בפרק 
 

 הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות .16

 

מצהקבל     (א) הגשתן  לפני  בדק,  כי  הפרוי  היר  מקום  את  טיבםהצעתו,  וסביבותיו,    קט 
עהותנאיהם   הקיימים  המבנים  אתייקשל  ככ)ם  ליהטופוגרפיים,   יהםכמויות  מים( 

ה  םוטיב למקום בעשל  הגישה  דרכי  את  הפרויקט,  לביצוע  הדרושים  והחומרים  ודות 
סביבה, בהתחשב בכך כי  ההתארגנות הרצויה עפ"י מגבלות ה  הפרויקט, וכן את סביבת

בפרמדוב שיבצע ר  לעבודות  במקביל  שונות  עבודות  בו  מבוצעות  אשר  בהקמה  וייקט 
מ כן  את  כי  ן לב קהר  צהיהקבלן.  הידי   השיג  לגבכל  וההסיכו  י עות  אפשרויות יים 

לבצע האח הזדמנות  לו  ניתנה  כי  הקבלן  מצהיר  כן  הצעתו.  על  להשפיע  העלולות  רות 
 בדיקות כאמור. 

 

וד בדיקותיו המוקדמות כי   אי החוזה וכי שוכנע על יסמצהיר כי נהירים לו כל תנ הקבלן     (ב)
ל גנת לכוווה תמורה ה, מהויותב הכמתכשב  םייר המחהתמורה שהוצעה על ידו, לרבות  

בגין    יבויותיוהתחי  לו,  תגענה  אם  לו,  שתגענה  התמורה  לתוספות  בכפוף  החוזה  לפי 
יה חדשות. אם  והוראות  תוספות  כלשינויים.  על  מוותר  והוא  כאלה.  אי    יו  של  טענות 

 . יעה, פגם או מום כלשהםהתאמה, אי יד 
 

רמו  ים שיגק באחריות לנזישא  בלן  ת. הקו מיי ק  תתי תש  קבלן מתחייב לבדוק מערכותה    (ג)
 שתית כאמור בקשר עם ביצוע העבודה. ערכות התלמ

 
 תקופת ביצוע ולוח זמנים  .17
 

ביצוע  ה    (א) ישלים את  פ הביצוע    העבודות בתקופותקבלן  בכל  שייקבעו  נייה. תקופות  כפי 
מהתאריךהביצ החל  יימנו  ב  וע  עבודה"הקבוע  התחלת  לעבודות  "צו  ביחס   לכ  ואשנ, 

 . היי נפ

 

לקבל ידו     (ב) לוח  ע  כי  בזמנים  הן  העבודלגמר  והפרתו  יצוע  זה  בחוזה  יסודי  תנאי  הינו  ות 
 תהווה הפרה יסודית.  

 

עבודה הצעת קבלת צו התחלת הימים מיום    14קבלן ימציא למפקח לשם אישור, תוך  ה    (ג)
מפורט   זמנים  לבצלוח  בכוונתו  לפיהם  והשיטות  והסדרים  ביצוע  דרכי  א לרבות  ת ע 

הכל תוד ובעה לבהת  ,  הביצאם  הוהוראות  של  מע  סדמפקח  ודרך בחינת  הפעולות   ר 
)ינו חורג ממסגרת לוח הזמנים  הפעולה לרבות התחלה וסיום וא בתוכנית לגמר ביצוע 

 MICROSOFT של    MS PROJECT  2000  תוכנהיערך על גבי  י   לוח הזמני   .(ודיסקט
 קח.  ה המפרושי יפ כ יטהכפי שיורה המפקח, ובשואילך, הכל  4.0גירסה  
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יהיההמ    (ד) ל   פקח  הזמנים הכנ רשאי  בלוח  תיקונים/שינויים  לאישורו    האמור  יס  קודם 
מסגרת   ביצועבתוך  לגמר  הזמנים  להל  . לוח  ד'  בסעיף  לאמור  הזמנים בכפוף  לוח  ן, 

הוא   )להלן  המאושר  המחייב.  הזמנים  לוח  יהיה  המאושר"(   –בלבד  הזמנים  "לוח 
  זמנים בלוח המפורט  כפי חוזה זה  קט ל פרויצוע היב ב  בייח  בלןמובהר מפורשות כי הק

 . ולפי שלבי העבודה המפורטים בוהמאושר 
 

יהיה    (ה) לעיל,  האמור  שינויים  המפקח    למרות  הקבלן  מאת  לדרוש  הזמנים  רשאי  בלוח 
הכל במטרה להביא להשלמת  והקבלן מתחייב לבצעם, העבודות ביצוע במהלך המאושר 

  .רותבי  הפרוייקט במועד הקצר
 

שאי המפקח לקבוע את לוח הזמנים  לעיל, ר  הקבוע  במועד   םלן לוח זמניהקב  מציאלא ה    (ו)
זה ללוח  וייחשב במקרה כ  לשיקול דעתו הבלעדי והוא יחייב את הקבלן לכל דבר וענין

ו/או הסתייגות בקשר ללוח  בלן  . לקהמאושרהשמנים   ו/או דרישה  כל טענה  לא תהא 
יד  נה בעת שתהיי   וקיימות ו/א   חברה ו שלידוע ל  כי   הז ב  הירהזמנים, כאמור. הקבלן מצ 

"בעלי הזכויות"(, שניתנו    -  תחייבויות חוזיות כלפי  צדדים שלישיים בפרויקט )להלןה
  ד'נספח  הטכני  המפרט    ובהתבסס על המאושר    הזמנים  או שתינתנה בהתבסס על לוח

הזמנים    חוזהל לוח  כי  הקבלן  מצהיר  כן  כמו  זה   הז חול  חספ הנ  והמפרטכאמור,  זה. 
לע  יאפשר כ חייבוית מוד בהלחברה  הזכו ותיה  לבצע את לפי בעלי  יות.  הקבלן מתחייב 

 הפרויקט באופן שימנע כל עילה מבעלי הזכויות  נגד החברה. 
 

ו המפקח במפורש ובין  הקבלן, בין שאישר אות   ר המפורט בסעיף זה ע"י החומצאת  המ    (ז)
 ו. עלי   וטלתיא המ הש  לכ ת יואחר שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מ

 
באי המצאת לוח זמנים כנדרש לעיל יהא כדי להסמיך את  האמור לעיל,    מן לגרוע    מבלי     (ח)

ש כספים  כל  לנכות  ו/או  תשלום/תשלומים  לעכב  עד החברה   לקבלן  להגיע  עשויים 
כאמולמי בכך לוי התחייבויות הקבלן  יהא  ולא   של החברה  דעתה הבלעדי  לשיקול  ר, 
 דין.           עפ"י כל ו/או  וזה זהחרשותה עפ"י  ות לעומד פות הור הת הזאיע מי לגרוכד

 
נגד  ה    (ט) ו/או  החברה  נגד  שתוגש  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהא  קבלן 

יגרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו בלוח ין נזקים ששלישיים בג  על ידי גורמים  העיריה
העבודוהמאושר  הזמנים   מביצוע  וו/או  ו/כרעמ ה  ו א/ת  הות  ו/אכנה  או    ו למערכות 

פי  הקבלן/ל  תים שעלשירו על  ו/או  זה  פי הוראות חוזה  על  קבלני המשנה לספק, שלא 
על פי כל של הקבלן על פי חוזה זה ו   , וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיוןהוראותיה 

אם שלם כדמי נזק כאמור במקום הקבלן, בת  חברהדין. מוסכם בזאת כי כל סכום שה
 הלקבלן בתוספת הוצאותי   יעוי להג ום העש כלנכותו מכל ס  תיא רשאיה הי הת  ם,לשת

 בקשר לכך וכן תהיה החברה רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.  
 

 ל ושילוט, משרד עבור  המנה ןסימו ,מים וחשמל  .18
 
הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות לרבות הקמת  (א)

המערכ ה רפו  םיוקו ת  הנ רשתויסת  כת  לשם  ויעשךחוצים  ח,  על  אתה  כל   שבונו 
 : כגון  בהם,  השימוש  למקור  האספקה  ממקור  להעברתם  הדרושים  הסידורים 

ג  כבלים,  צינורות  הנחת  מכלים התחברות,  צינורות,  תאורה,  עם   ופי  וכד'.  רזרביים 
ה הפרוהשלמת  ממקום  ויוציאם  הנ"ל  כל  את  הקבלן  יפרק  ועבודות    ל ע  תזאכל  יקט 

 .  בלבדבונו שח

 :קבלן מוזהר בזאת כדלקמן ההחוזה מסמכי  ב בנוסף לקבוע  (ב)

השתמש הקבלן במים שלא באמצעות מד מים, יוטלו עליו באמצעות עיריית ראש העין   (ג)
כל מקרה החכ"ל וסף להגשת תלונה במשטרה, באפילו קנסות כבדים וזאת בנקנסות ו

לנושא    לא תתערב  בשקול העירייה  של  קיזוז    –טלו  שיו  הקנסות  תועמשמ  זה.הדעת 
 שיהיו מעת לעת.   בלן  כפיגיע לקון  המבמחש

בין   (ד) ייעשו  בנדון  ודברים  דין  הקבלן:  מחשבון  הקנסות  קיזוז  לעניין  ספק  הסר  למען 
 בות חכ"ל. בין העירייה בלבד ללא התערהקבלן ו

ולנכונו (ה) ביצוע העבודות  והמדויק של מקום  יהיה אחראי לסימון הנכון   של תם  הקבלן 
מע    המרחקיםו   םיבההג התששל  והכתרכות  וכית  אחרביש  אלמנט  מרגע   ל  בפרויקט 

קבע  נקודות  לפי  יתבצע  הסימון  הפרויקט.  של  הסופית  למסירה  ועד  השטח  קבלת 
 פקח.  הרשויות המקומיות ו/או המ  יות ובהתאם לכל הדרישות שלמסומנות בתכנ 
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ובמה (ו) הפרויקט  ביצוע  בתחילת  לסימון  כולל לן,  הקב  חשבון  ל ע  וי הי  לכו כל ההוצאות 
של החברה, אפילו לקבלן אין קשר עימם ואינו מקבל ם אחרים  וספקי  קבלנים לסימון  

מעול  מדידה  למכשירי  לדאוג  הקבלן  על  עבודתם.  על  הפרויקט אחוזים  במקום  ים 
 גם לרשות המפקח.  שיועמדו 

 
והן      טקיור הפום  הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות קבע הן מחוץ למק (ז)

נ   מקוםתוך  ב כולן או מקצתן,  או טושט  נמחקו   רסו אוההפרויקט.  נקודות הקבע,  שו 
והקבלן    ידי הקבלן על חשבונו הוא מדי פעם בפעם. במידה-יחודשו הנקודות האלה על

ואף לא עשה כך תוך  לא חידש את הנקודו ידי  -ים לאחר שנדרש לעשות כן עלימ  3ת, 
   לן.של הקב  ונו בשח על החברה המפקח, תחדש אותן 

 
אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את   אואות ו/י לשגיאהקבלן יהא אחר (ח)

במדידות  ח השגיאות  או  הדיוקים  אי  מתוך  נבנו  אשר  הפרויקט  אם, לקי  גם  כאמור, 
ואין   ה במידה  חלק  ייהרס  תיקון,  וכל   פרויקטאפשרות  מחדש,  וייבנה  מדויק  הבלתי 

 קח.  פמה  תוא ורוה  פי הנחיות-זאת על
 

ל מבל(   1)ח כל פרק/שלב של העבודות    ,דלהלן  60בסעיף    האמור  ן גרוע מי  פי     -בסיום   על 
תוכני            מודד הקבלן  יגיש  ביצוע העבודות,  בגמר  מקרה  ובכל                                                                עדות   ות דרישת המפקח 
        תוגשנה לאישור חברה וידי ה  לעל פי מפרט שכבות שיקבע ע  הינתה  יות כנ צוע. התובי  לאחר  

רת  חויב הקבלן בעלות העבל פי המפרט ילא עינה  גשנה תה יות שתוהמפקח. במידה והתוכנ 
מדידה   לעבודות  השיכון  משרד  תעריף  פי  על  המתאים  השכבות  למפרט     -התוכניות 

 משרד.  -עבודה -תלשעו
 

דעתו, התשלום   קול שי י  פ שתידרש על    פתל מדידה נוסהמפקח רשאי לדרוש מהקבלן כ (   2ח)
 כתב הכמויות.ב יםיפסעלות ב לו ככ שבנהבנפרד והן תח ולםבגין המדידות לא יש

  
יום מיום קבלת צו    15חשבונו, בתוך  -על    יםשלט  2  באתר  קבלן מתחייב בזאת להציב  ה(   3ח)

לשינוי הצורה,   –וראותיה של החברה לקבלן  התחלת העבודה. דוגמת השלט כפופה לה 
 גבי השלט, לרבות באשר לכל סמל/ים ציור וכיוב'. וגה על הכיתוב והתצ 

מ', הוא ייוצר מלוחות עץ    X3.00 מ'     2.00בכפוף להוראות המנהל יהא השלט בגודל של        
הכיתוב    ;  4בקוטר "  מ"מ; רגלי השלט ייוצרו מצנורות מגולוונים  1עם ציפוי פח בעובי  
 ת ולשינויים מאת המנהל. ושבשלט כפוף להורא 

על פי  באופן שוטף את כל השילוט למקום הפרויקט כמתחייב  על חשבונו  לן יתחזק  הקב      
 ין.  ד

 
 מבנה עבור המנהל ט(   )

חשבונו  1)      על  באתר  ולהציב  לספק  הקבלן  על  העבודות  –(  המנהל    –  בגדר  עבור  מבנה 
ל  מטר רבועים לכ  12בגודל של  ור המנהל"( בן שני חדרים ו"המבנה עב  –)בחוזה זה  

 , אשר יכלול בתוכו ציוד וריהוט כדלקמן: הפחות
 ת.     דות במנעולים ומפתחויעם מגירות מצוי   שולחנות משרדיים 2         
 כסאות.   8         
 מתלה לתוכניות.   1         
 ארונות פלדה מצויידים במנעולים ומפתחות.   2         
 פעיל. מחובר לרשת ו  –י או אלחוט קו טלפון רגיל  1         

 . מכשיר פקס 1,  מכשירי טלפון  2         
בין    –ומיזוג אויר פעיל  קנו בו מערכות תאורה  לרשת החשמל ויותהמבנה יהיה מחובר           

 דרים. אם לכל חדר ובין אם מזגן מפוצל לשני הח
ע            יוצב במקום שיקבע  וזיוודו יהמבנה  ימים מיום    7ך  ושלמו בתו"י המנהל והקמתו 

 להתחלת עבודה. לת הצו  קב
אחראי              יהא  חשבונו    –הקבלן  המב  –על  היולשמירת  לנקיונו  לאספקה  נה,  מיומי, 

     של חשמל, מים, וטלפון אליו וכן לפעולה התקינה של מיזוג האויר. סדירה 
מ2)     המבנה  את  ויסלק  יפרק  הקבלן  תעודת  (   קבלת  עם  מיד  האתר  ובהתן  אם  הגמר 

 . להוראות המנהל
 

 ות שלא ימדדו עבוד (ט)
ם אותן  העבודות המפורטות למטה לא ימדדו ולא ישולם בעדן, רואי

 לי היותן מפורטות:בשכר המכרז / חוזה מבככלולות 
כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ב .1.1 יצוע העבודות שיוזמנו הנן  מובהר בזאת 
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 לו:     ע"ח הקבלן וייכל

בות  ודות לרזכה עם ביצוע העבהמציע שי  כל הוצאות  שיוציא . א
שסוג   מכל  ויועצים  שירותים  נותני  למתכננים,  תשלומים 

 שהוא. 

עב .ב והחומ כל  ציוד  ובכלודה,  הפחת  לרבות  מוצרים רים,  זה  ל 
לביצוע   הדרושים  עזר,  וחמרי  לוואי  עבודות  מכאניים, 

 העבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.  

קבלתיאו .ג כולל  הגורמים,  כל  עם  אחריםם  הגז,  נים  חברת   ,
כאמור  חשמל,    חברת וכיוצ"ב,  בכבלים  הטלוויזיה  בזק, 

 בהסכם ההתקשרות ונספחיו.

למניעאמצ .ד זהירות  לפעיעי  ותקלות  הפרעות  הקיימת  ת  לות 
 בפארק לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים.

ושימוש  .ה טפסנות,   אספקה  פיגומים,  עבודה,  כלי  מכני,    בציוד 
א ציוד  וכל  זמניות,  לרבות  דרכים  הרכבתם, חר  הוצאות 

בא ביצוע  חזקתם  בסיום  וסילוקם  פירוקם  העבודה,  אתר 
 העבודות . 

ים  י המציע שיזכה, המוצרם שיסופקו על ידהובלת כל החומרי .ו
מאתר  סביר  למרחק  או  העבודה  לאתר  אחר  ציוד  כל  ו/או 

ה הסעת  העבודה,  וכן  ופריקתם  העמסתם  זה  ובכלל  חזרתם 
   ובדים לאתר העבודה וממנו. ע

וציוד ושמאחסנת   .ז ן שמירה על חלקי עבודות  ירתם וכחומרים 
 שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם. 

, ע"י מוד . ח ת פירוקו וחידושו של  ד מוסמך, וסימון לרבומדידה 
 הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.

ביצוע כל עבודה  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות ל . ט
התוכני  לרבותלפי  הנגר  ות,  ההוצאות  בשל כל  ביצוע    מות 

העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים  
מע כלאו  ולרבות  הטיח  וגלים  הריצוף,  או  הוצאות  החיפוי,   ,

ישר לא  זוויות  עם  אלמנטים  של  שהוא  סוג  מכל  ות  הציפוי 
 ואלמנטים משופעים או מעוגלים.   

ההו .י העתקי  כל  להכנת  הנדרשות  אצאות  מסמכים  תוכניות  ו 
 כם ההתקשרות ונספחיו. ל פי הסאחרים ע

וחיד .יא עוקפות, אחזקתן  ו/או  זמניות  דרכים  ושן במשך הכשרת 
תקו לאכל  וביטולן  הביצוע  וזה  פת  העבודות.  ביצוע  גמר  חר 

 הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני.

הה .יב מסמכי  כל  ושאר  התוכניות  פי  על  הנדרשות  הסכם וצאות 
ב  ( ונספחיו  צורההתקשרות  אם  צורפו(  ין  לא  או  לצורך פו 

עוגנים,  ה ברגים,  של  מהן,  חלק  בכל  או  בעבודות,  התקנה 
הטיפול  חומרי עזר וכיוצ"ב,    , ריתוכים, צבע,טריזים, חיבורים

פתחים,   גומחות,  שרוולים(,  בלי  או  )עם  חומרים  השארת 
תעלותחריצ כבלים,  צינורות,  למעבר  שקעים  או  או    ים, 

 '. מעקות וכולקביעת דלתות, חלונות  

 לוק פסולת ועודפים ממנו.  ודה וסיניקוי אתר העב .יג

 דמי בדיקות ככל שיהיו כאלה. .יד
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למ .טו ביטוח  לק דמי  מיסים  והטבות  יניהם,  ביטוח  רנות 
סוג  סו מכל  והיטלים  אגרות  בלו,  מכס,  קניה,  מס  ציאליות, 

 שהוא. 

ההתקשרותהוצא .טז הסכם  פי  על  כנדרש  שילוט  להצבת    ות 
 השוטף.   ולהכנת לוח זמנים ועדכונם

 הסכם ההתקשרות ונספחיו. מפורט בספקת מים וחשמל כא . יז

 ראש העין.     הוצאות הכרוכות במסירת החזקה במגרש לעיריית .יח

 ם ארעים או כל מתקן אחר וצאות בגין הקמת מבניה .יט

לה, ספרי מתקן,  הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות הפע  .כ
 הדרכות וכיו"ב.  

ההוצאו . כא שיזכה  כל  המציע  של  והנזקים  מת  עם  ילוי  בקשר 
 טות בהסכם ההתקשרות ונספחיו. ו המפורהתחייבויותי 

שהוא . כב וסוג  מין  מכל  והנזקים  ההוצאות  למציע    כל  שייגרמו 
 יקונים בתקופת הבדק.שיזכה בקשר עם בדק ות

ים למתכנן ו/או  עבודות גישושים ככל שיידרשו וממצאי הגישוש . כג 
 ני "עין אפק" ו/או לחכ"ל.לעירייה ו/או לתאגיד העירו 

הקב  . כד ומדובררווחי  )וככל  ביטוי  בעבודו  לן,  לידי  באו  שלא  נוספות  ת 
בפרק ט'   קבועה ו ע"פ המנגנון  בכתבי הכמויות ו/או עבודות חריגות יהי 

והפחתותשינוי  – תוספות  שבמחירון    ים,  היחידה  "מחירי  לב  בשים 
סופיי וכ"ווהנם  משנה  קבלני  רווח  כגון  תוספת  כל  ללא  כל   ם  וללא 

 (.תוספת שהיא"

       ם ההתקשרות ונספחיונאי הסכאות המתחייבות מתיתר ההוצ כל .כה
יזכה  קורה של המציע שובכלל זה הת) בין אם צורפו או לא צורפו(  

ימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן  לרבות הוצאות המ
 ובין שהן תיוועדנה בעתיד.  ידועות עתה לצדדים  

כי   . כו  בזאת  לצורמובהר  המוצעת  הכוללת  ביצוע התמורה  ך 
 :  ע"ח הקבלן וייכללו  מנו הנןעבודות הר"מ שיוזה

 תיאום עם כל הגורמים.  .1.1.1
שטחי  .1.1.2 גידור  האתר,  אמצשילוט  כל  ונקיטת  המשתמעים  ם  הבטיחות  עי 

 מביצוע העבודות  באתר. 
 לות הקיימת בשטח.אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעי .1.1.3
 ומרים.מבני עזר לאחסון ציוד וח .1.1.4
 סימון. וק וחידושמדידות, סימון, פיר  .1.1.5
 לאתר לצורך ביצוע העבודות.  ם וחשמל אספקת מי .1.1.6
מר העבודה  ודת הקבלן. עם גסילוק עודפי חומרים ופסולת הנוצרים מעב .1.1.7

הקבלן  אגרת    יסלק  כולל  והפסולת  החומרים  עודפי  כל  העבודה  מאתר 
 ם בעבודתו. לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:מטמנה הכרוכי

 זר כמילוי. לשימוש חוכל חומר חפור שאינו מיועד   ▪
 א לאתר ונפסל לשימוש.מר שהובכל חו ▪
 כל חומר המתקבל מפירוקים, הריסות וכו'.  ▪
העבודה, בין אם  ר זר אחר המצוי באתר  לוך, צמחיה וחומכל לכ ▪

 עקב עבודת הקבלן ובין אם לא.
 יורה לסלקו אל מחוץ לאתר.  כל חומר זר שהמפקח ▪
ו  ▪ חומרים  הקעודפי  ע"י  יסולקו  כאמור  חפסולת  ועל  שבונו  בלן 

לא מחוץ  העבואל  המובילות  תר  והדרכים  הסילוק  מקום  דה, 
במק להשתמש  הרשות  וכן  וממנו  הנ"לאליו  ובדרכים  כל  ום   ,

 הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. אלה יתואמו ע"י 
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 ה. הכנת דרך גישה לאתר כולל תחזוקת ▪
 

  / חוזה כי לא ישולם עבורה   כל עבודה אשר לגביה נאמר במסמכי המכרז .1.1.8
 בנפרד 

או  בע .1.1.9 פעולה  כל  שבור  בזמן  עבודה  המתחם  תפקוד  להמשך  תידרש 
 העבודות,  
העסק .1.1.10 לבתי  גישה  אפשרות  להספקהמתן  אפשרות  או    ,  סחורות  ופינו 

את  אמצ לפנות  יידרש  הקבלן  אם  )גם  אשפה  פינוי  העסק,  מבתי  עים 
 מחוץ למתחם העבודות.הפחים 

 כל עבודות הגידור .  .1.1.11
ים,  ים, דגל ש מס' פעמים  שלטולמקם מחדקבלן יידרש להעביר ולהזיז  ה .1.1.12

)לרבות נוסף  לקבלן תשלום  יינתן  לא  זאת  בעבור  ועוד אמצעים    גדרות 
 פירוק זהיר וכו'(החלפה, התקנה, הצבה,  ביסוס, חידוש,  

והנדרש בפרק   .1.1.13 במפרט המיוחד,    40הקמת מתחם לדוגמא ע"פ המפורט 
 .  4סעיף קטן   40.2תת פרק 

ג .1.1.14 לבצע  הקבלן  ויידרש  /  במידה  ציישושים  לגילוי  וחפירות  או  /נורות 
תת לצורך  -כבלים  מיוחדים  במכשירים  שימוש  לעשות  או  קרקעיים 

הקבלן  גילוי יבצע  יהיים,  אלו  גישוש  ועל  חפירות  הקבלן  באחריות  ו 
המתק  לשלמות  הקבלן  אחראי  מקרה  בכל  ומניעת  חשבונו.  הנ"ל  נים 

הע כדי  תוך  אם  מהם.  כלשהםנזקים  שירותים  ייפגעו  נזק  בודה  כל   ,
 קבלן הכול בכפיפות לסעיפי הסכם זה. חשבון השייגרם יתוקן על  

למתכנן ו/או  ממצאי הגישושים עבודות גישושים ככל שיידרשו ו  .1.1.15
 ו/או  לתאגיד העירוני "עין אפק" ו/או לחכ"ל.  לעירייה  

 ו/או העתקה של עצים  כולל פינוי וסילוק.  כריתה ו/או עקירה  .1.1.16
תנו  תג שיינפי הנחיות של הממלן יהיה לגמר חזיתות מבנה משרדי הקב .1.1.17

 ומה לקבלן במועד הנדרש, ויכללו הגדרות לגוונים, כיתובים גרפיקה וכד
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 חהשגחה, נזיקין וביטו –' גפרק 
 

   הקבלןהשגחה מטעם .   19
 

לצורך     המוסמך  כוחו  בא  או  על  הקבלן  וישגיח  הפרויקט  במקום  מצוי  יהיה  יו  השגחה 
ובמשך  ברציפות   יום  משמרות בכל  תקוהעבודה     כל  הביצבכל  לצורך  פת  העבודות  של  וע 

זה יהא טעון אישורו    קבלן לצורך סעיףביצוען של העבודות. מינוי בא כוח מוסמך מטעם ה
בכל זמן שהוא    המוקדם של המפקח, והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו

נימוק לכך. אישר ה פלונ -מפקח מינויו של באמבלי לתת  א  י או סירבכח  ביטל  ת  לאשרו או 
זה  אישור למינוי  ב  -ו  הקבלן  עליו  שנטל  התחייבות  מכל  במאומה  הדבר  יגרע  זה.  לא  חוזה 
הקבלן ימסור לחברה  דין כל בא כח של הקבלן כדין הקבלן.  קבלת הוראות מהמפקח,  לצורך  

 "(. הקבלן  נציג "  –ן וטל' נייד )להלן  ופרטי בא כוחו, כאמור, לרבות כתובת, טלפו  את זהותו
 ם לנציג הקבלן תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו. ת מסמכיהודעה ו/או מסיר 

 
 מנהל עבודההעסקת מהנדס ו   .02
 

 לחוזה ואינו בא לגרוע ממנו.   13סעיף זה בא להוסיף   א()
 

י העבודה  מנהל  וכן  המהנדס  ביצוע  )ב(   זמן  בכל  הפרויקט  ביצוע  במקום  העבודות    מצאו 
   .קטביצועו של הפרוי  פות לצורך וישגיחו עליו ברצי

 
הפרוי) ביצוע  ממקום  העבודה  מנהל  ו/או  המהנדס  את  יעביר  לא  הקבלן  מקום  ג(    אל  קט 

 ה אחר של הקבלן.  עבוד
 

המפק)ד של  המוקדם  אישורו  טעון  יהא  העבודה  ומנהל  המהנדס  מינוי  יהא  (    והמפקח  ח 
ל או  אשורו  את  לתת  לסרב  המפקח  רשאי  שהוא.  זמן  בכל  חייבבטלו  את   אינו  לנמק 

הסר ספק מובהר כי במינוי, כאמור, אין כדי לפטור את הקבלן מאיזה  למען      החלטתו.
 . החברה על פי חוזה זה  חייבויותיו כלפימהת

 
ה של הקבלן, כדין הקבלן,  ה(  לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין המהנדס ו/או מנהל העבוד )

 המפקח.  וח מוסמך אחר שאושר על ידיכ-אלא אם מונה בא
 

ימנה פי  את המה  )ו(  הקבלן  על  שידווח  לביצוע העבודות  כמהנדס האחראי  של הקבלן  נדס 
של הקבלן אחראי על תהליך ההכנה    . כמו כן יהיה המהנדסכל דין לרשויות  החוק וע"פ

 לקבלת  תעודת השלמה לפרויקט.  
 

הקבלן    ר, מתחייבוק המבצע לרישוי ו/או להיתלכל עבודה בגדר הפרויקט שלביצועה זק )ז(   
 ום/בעל רשיון כאמור. מי שרש להעסיק רק

 
 הרחקת עובדים.  12
  

מטע דרישה  כל  ימלא  שההקבלן  בין  המפקח,  שלא,  ם  ובין  מנומקת  דעתו  יא  שיקול  לפי 
והסופי של המפקח, בדבר הרחקתו ממקום הפרה ידי  בלעדי  על  ויקט של כל אדם המועסק 

י דרישה  ורחק לפאדם שה   .ל העבודהו/או מנה  הפרויקט, לרבות את המהנדס  הקבלן במקום
אין באמור    ן ובין בעקיפין. לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום הפרויקט, בין במישרי   -כאמור  

 להלן.  40 לגרוע מהוראת סעיףלעיל כדי 
 
  שמירה ושאר אמצעי זהירות.  22

ובמהלך   י התחלת הביצוע של העבודות בלן מתחייב להתקין, לספק ולקיים, החל מלפנהק (א)
העבוכ של  ביצוען  הבלעדי  ע   –דות  ל  חשבונו  פנסים   –ל  לרבות  אזהרה,  תמרורי  גידור, 

ולנוחותו של הציבור, באתר   טחון העבודה ולבטחונואמצעי זהירות לבמהבהבים ושאר  
ל זה וגם/או הדין וגם/או כל הוראה של כ   חוזהובסביבתו הקרובה, בהתאם לדרישות של  

 . או המפקח המנהלות דריש רשות מוסמכת וגם/או 

 
לתקן כל פגם בגידור האתר ולהיות אחראי על תקינות הגדר ושלמותה    מתחייב  קבלןה (ב)

סיף לה כיסויים או תוספות ככל שידרש ע"י  העבודות באתר וכן להועת במהלך בצוע    בכל
 . המפקח ו/או המזמין
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התקין על  חם פתוח. ולכן, על הקבלן למת  הינו ובהר בזאת במפורש כי מתחם העבודות  מ (ג)
אמצעים אשר ימנעו כניסה ו/או  מעבר של זרים דרך   -יידרש  שהדבר    בכל מקום  -חשבונו

ביצוע ובכלל  מקום  גדר  העבודות,  שערים,  התקנת  וככל זה  שיידרש  ככל  ומחסומים  ות 
 מזמין או נציגיו מפעם לפעם. שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או ה

 
מתחייבה (ד) למ  קבלן  יכולתו  ככל  לעשות  תבזאת  כל  הניעת  מפולות,  ,  תפוצצותאונות, 

ולשמור על כל    שריפות ותקלות באתר ובסביבה הקרובה לו, במהלך ביצוען של העבודות,
 חות ולגהות. וראות הדין באשר לבטיה

 
על  מ (ה) ו/או  זה  פי חוזה  על  דיןבלי לגרוע מאחריות הקבלן  כל  הקבלן מתחייב    פי הוראת 

חש על  לאלספק,  הגנה  כיסויי  הוא:   ומכו בונו  אמנשים  שאר  וכן  זהי ניות,  רות  צעי 
ל הדין והוראות כ  לביטחונו ונוחיותו של הציבור בהתאם לדרישות של חוזה זה, הוראות

 המפקח.  רשות מוסמכת  לרבות
 

כימבל (ו) ומתחייב  מצהיר  הקבלן  לעיל  האמור  מן  לגרוע  ע"י  אמ  י  יינקטו  הזהירות  צעי 
 פת ביצוע העבודות. הקבלן במשך כל תקו

 
 

 ובפרט בנושא בטיחות בעבודה  בכלל כתין וכל רשות מוסמדרישות הדקיום  .23

 

ת ית המוסמכרשות המקומהואחר כל דרישות  דין  ל הקבלן למלא אחר כל דרישות הע    (א)
ת אמצעי זהירות  לנקיטלביצוע העבודות בכלל, ובפרט  בקשר    וכל רשות מוסמכת אחרת

יה ומחלקת מהנדס וח על הבנמחלקת הפק לרבות  וכלי רכב    וביטחון להגן על הולכי רגל
 ן על עובדי הקבלן. וכ  העיר

 

וההתחייבוה    (ב) החובות  כל  אחרי  למלא  מתחייב  בפקקבלן  המוטלות  הבטיחות יות            ודת 
חדש(  ב )נוסח  הבטיחהפקודה"   -  )להלן  1970תש"ל  עבודה  ובתקנות  בעבודה "(           ות 

       כפי     ות שהותקנו מכוחווכל תקנ  ("התקנות"     -)להלן    1988  -  התשמ"ח  -)עבודות בניה(  
העבודות   ביצוע  בעת  בתוקף  ששיהיו  וכפי  היום  בתוקף  אשהן  כל ולמלא  קביעת           חר 

 דין בנוגע לנושא הבטיחות.  חקוק, פסיקה או 
 

  ,ה, אינם נושאים באחריות המתחייבת מהפקודהוחו/או בא כ חברה  דוע לקבלן, כי ה י    (ג)
הקבלן החובה לקיים צו חלה על  הבטיחות. כמו כן  נושא  בין  כל ד או מכוח  /מהתקנות ו 

ש בטיחות  בדבר  עבודה  מפקחי  ע"י  הניתן  ציובטיחות,  או  מכונות  חומרים ל  או  ד 
ארהמהווים   חוק  עפ"י  כנדרש  העובדים,  של  ורווחה  גהות  שיפור,  צו  או  גון  סכנה, 

הפרה   רה ומהווהילוי הוראות החוק, הנה עבי. אי מ1954-  ג הפיקוח על העובדים, תשי" 
. למען הסר ספק, מובהר בזה, כי ה לרבות    של חוזה זה או    חברהתנאי החוזה לביצוע 

זמנים, טיב העבודה והאיכות, ללא כל יבדקו אך ורק לוחות    (,ה)כגון מפקחי  הבא כוח
י החוזה תנא בהבטיחות בביצוע הפרויקט, כפי שייקבע    התחייבות ו/או אחריות לנושא

 לביצוע.  
 

  בורפגיעה בצי .    24
  

מתחבהק כי  לן  השימוש  ייב  לזכות  יפריע  ולא  הציבור  בנוחיות  יפגע  לא  הפרויקט  ביצוע 
בכבהמעב אדם  כל  של  ובפרר  מדרכה,  דרך,  כן  יש,  כמו  שהוא.  כל  שלישי  לצד  יפריע  לא  ט 

לדאוג להתק זמנית  מתחייב הקבלן  ו/או דרך  במידת הצורך,    –על חשבונו    –נה של מדרכה 
שוט הלניקיון  במקום  ולניקוי  ף  הגידפרויקט  מרכי  ואבק,  אגרגטים  מכל  פסולת  שה   כל 

הקבלנים ועבודת  מעבודתו  להימנהא   הנובעת  וכן  בשחרים,  רעשניות  מעבודות  שיורה  ע  עות 
כ עקב  בו  שתחוב  סכום  בכל  החברה  את  ישפה  הקבלן  נושאת  המפקח.  היא  כי  שיקבע  ך 

 .  ע הפרויקטהם שהם תוצר לוואי של ביצו באחריות למטרדים כלש
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  ן למקום הפרויקטנזיקי   . 52
  

זהא(  ) מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה  צו התחל,  מבלי לגרוע  ועד למתן  ממועד  ת העבודה 
עפ"י  תע בפרויקט  קטע  לכל  השלמה  להלן,ודת  זה  בחוזה  הקבל  האמור  אחראי  יהא  ן 

עליו ולהשגחה  הפרויקט  מקום  האמו  .לשמירת  מכלליות  לגרוע  שמבלי  לרבות  מירה ר 
הציוד, המתקנים והדברים האחרים שהובאו על ידי הקבלן למקום ומרים, והשגחה על ח

ביצוע הפרויקט על ידי החברה. בכל   ו לרשות הקבלן לצורכירויקט או שהועמדביצוע הפ 
ויקט, רשלנותו של הקבלן ו/או של הבאים מטעמו לפרמקרה של נזק או אבדן שנגרם ב

י ולהביא לידי כך שעם ם האפשרחשבונו הוא בהקד  ת הנזק על יהא על הקבלן לתקן א
 ה.  יו להוראות החוזהשלמתו יהא הפרויקט במצב תקין ומתאים בכל פרט 

 
סעיף הוראות  עבוד  )ב(  כדי  תוך  הקבלן  ידי  על  שנגרם  נזק  כל  על  גם  תחולנה  )א(  ות  קטן 

הבדק  ת בתקופת  ידו  על  שבוצעו  ובדק  היקון  השלמת  תעודת  מתן  לאחר  פרויקט, אף 
 ה זה. להוראות חוזהתאם ב

 
  להלן יהיה )ד(    ןידי סיכון מוסכם כאמור בסעיף קט -)ג( בכל מקרה נזק לפרויקט שנגרם על

זק, בהקדם האפשרי, אם ובמידה והמפקח ידרוש ממנו לעשות  על הקבלן לתקן את הנ
 אות התיקון יחולו על החברה.   כן, והוצ

 
בחוזה   פירושו  )ד(  מוסכם"  "סיכון  פ  -זה  פעולתמלחמה,  אויב,  או  מדינה    לישת  אויבת 

 קרבות )בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו(.  
 

ם , בתוכניות או במפרטים  ות בחישובים סטטיסטייודות כתוצאה מטע)ה( נזק שנגרם לעב
מנהל או המפקח או אך ורק כתוצאה משימוש  או במישרין על ידי הוראות מוטעות של ה

מ  של בחלק  מי מטעמה  או  העבודותהחברה  ת  ן  ניתנה  בטרם  עבורו,   עודת השאף  למה 
 דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם 

 
 ן לגוף או לרכוש נזיקי   .26

  
אח) יהיה  הקבלן  אבדן,א(  או  נזק  לכל  ע  ראי  השתתפות  הפעלת  צלרבות  של  במקרה  מית 

ב כדי או עקו על ידי הבאים מטעמו תוך  שייגרמו במישרין או בעקיפין על ידו ו/א   ח, ביטו
ו/או הפרתו    ,לכך  או בקשרביצוע הפרויקט   או על ידי אחר אולם עקב רשלנות הקבלן 

כל שהוא או גוף משפטי כל שהוא,  פו או לרכושו של אדם  לגות חוזה זה,   איזה מהוראו
האמו מכלליות  לגרוע  ומבלי  קב לרבות  מורשיו,  שלוחיו,  עובדיו,  עצמו,  הקבלן  לני  ר 

ו ועובדיהם,  שלו  החברה,המשנה  שלוחי   כן  מן    ומורשי   , ועובדיה,  שהוא  כל  ג'  וצד 
וכן  הציבור כאמור  אדם,  כל  לפצות  מתחייב  הקבלן  כ.  בגין  החברה  כאמור  את  נזק  ל 

עמה  מיד עם דרישה ראשונה. הקבלן פוטר את החברה ו/או מי מט   -מי מהם  שייגרם ל
 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור. 

 
האמור  מן  לגרוע  מבלי  בסע   )ב(  ומאח לעיל  )א(,  קטן  שיף  מתחייב  ריותו  כאמור,  הקבלן  ל 

מור בסעיף קטן )א( נזק או אבדן כא  בזאת הקבלן לנקוט בכל אמצעי סביר למניעתם של 
   .יללע

 
  ידי הקבלן-שיפוי החברה על  .27

 

מתחייב    הלעיל או תקפה של כל הוראה אחרת בחוזה ז  26בלי לגרוע מהוראות סעיף  מ    (א)
בגין    או תחליט לשלמוויב  חברה תחבגין כל סכום שה  את החברה  בזאת הקבלן לשפות

תביעה   דרישה  כל  כאו  של  שהוא  סוג  מכל  שהוא  שהיא  ג'  צד  עצמו  רלל  הקבלן  בות 
  וחיה ומורשיהשל  ,עובדי החברה  ,בלני המשנה שלו ועובדיהםק ,מורשיו , שלוחיו ,ועובדי 

יהיה גם בגין כל י, כאמור  השיפו.  26להם על פי סעיף    שהקבלן אחראישעילתה בנזקים  ו
 המשפטיות והאחרות שנשאה בהן בקשר לדרישה האמורה.  ההוצאות

 

ביטוח      (ב) כעריכת  הקבלן,  ידי  בסעיף  על  הקבלן    דלהלן,  28אמור  את  משחררת  אינה 
 מאחריותו והתחייבויותיו לעיל ולהלן.

 
כשלהו      (ג) תשלום  החברה  ע"י  בפיס  -שולם  דלעיל  כאמור  )א(  תשלום  -קה  כזה   יחשב 

המגיעה לחברה מאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה.   ות כחוב ף ההוצאות המשפטיבצרו
 מנה לקבלן. ר מכל תשלום  המגיע מז כל תשלום כאמוהחברה תהא רשאית לקז
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ה בלתי חוזרת לחברה לנכות מכל  מבלי לגרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הורא     (ד)
ממנו    זה  חוזהגיע לחברה על פי  תשלום שי   כל  חוזהלו מהחברה על פי ה  תשלום שיגיע 

 בשל אי מילוי איזו מהתחייבויותיו כלפיו. 
 

ב    (ה) מתחיייב  החהקבלן  את  לפצות  שייגרם זאת  נזק  כל  על  לעבודות     ברה  בקשר  לה 
וגם/או רשלנות  וגם/או  מקצועית  משגיאה  המקצועית   כתוצאה  חובתו  במלוי  הזנחה 

כתוצא  בא וגם/או  וגם/או  בחומרים  משמוש  לקה  כתוצביזרים  וגם/או  מטיבויים    אה 
 ידו וגם/או ע"י כל מי שמטעמו. -לקוי וגם/או כתוצאה נזקית שנגרמה על

 
מכל זכות ו/או סעד המוקנים לחברה על פי חוזה זה   ת סעיף זה כדי לגרוע  אין בהוראו    (ו)

 דין  ו/או על פי כל
 

  יטוחב .28
  

חברת ן מצהיר כי ערך בדין, הקבל לן לפי חוזה זה או לפי כל  מבלי לגרוע מאחריות הקב     (א)
: "ביטוח  טוח בעלת מוניטין פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלןבי

החברה ו/או על העירייה ו/או על  להגן על עצמו ו/או על  ת הקבלניות"( על מנת  העבודו
ו/א  מפנ  והמנהל  מכוחם  הבאים  על  ו/או  המשנה  קבלני  אחריות  על  או  נזק  אבדן,  י 

שוא חוזה זה במשך תקופת ביצוע העבודה ועד בודות ננובעים מביצוע העורים או ההקש
הע ביטוח  הבדק.  תקופת  הקבלניות  תום  הביטוחבודות  פרקי  את  המפורטים   יכלול 

 להלן: 

 

תי צפויים שייגרמו לעבודות במשך  נזק רכוש: אובדן או נזק פיזיים ובל  –(  1רק )פ (1)
הבי מתקופת  לגרוע  מבלי  גם,  כולל  האטוח  הצ כלליות  החומרים,  יוד  מור, 

ם  תקנים וכל דבר אחר  שהובא לאתר העבודה לצורך העבודה. הכיסוי יחול גוהמ
על ידי החברה ו/או אחרים מטעמו, בין    ערכו אשר נמסר לקבלן  על רכוש במלוא

 שלא.שהובא למקום העבודה ובין  

)פ (2) כ   –(  2רק  ג': חבות  צד  כלפי  גאחריות  פגיעה  בגין  שלישי  צד  או  לפי  נזק  ופנית 
  2,000,000$  -תקופת הביצוע, בגבול אחריות שלא יפחת מ ו במשך  לרכוש שייגרמ

עות בגין נזקי גוף מפגיעת  יורחב לחול גם על תביהכיסוי    הביטוח.לארוע ולתקופת  
 כן על תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. כלי רכב מנועי אשר  אין חובה לבטחן ו

הנגרמת באתר    גופנית  ובדים בגין פגיעהות כלפי ע אחריות מעבידים: חב  –(  3)  קפר (3)
כדי ועקב ביצוע העבודות, בגבו יפבמשך תקופת הביצוע, תוך  חת  ל אחריות שלא 

 ובע, למקרה ולתקופה. $ לת   1,000,000 -מ
 

 כן יערוך הקבלן את הביטוחים הבאים:   (ב)

גופנייטב (1) פגיעה  בגין  דין  פי  על  כנדרש  חובה  וכ וח  רכב,  בכלי  השימוש  עקב  ן  ת 
א  רכוש  ביטוח  בגין  שחריות  צד  שלא  של  לסך  עד  רכב  בכלי  השימוש  עקב  לישי 

 .בגין נזק אחד  80,000$ -יפחת מ 

אחריות  ב (2) היטוח  אחריות  שגבול  מסך  המוצר  יפחת  לא  פיו  על  ,  500,000$מבטח 
העלול נזק  או  פגיעה  כל  למשך    בגין  וזאת  בעבודות,  כלשהו  פגם  עקב  כל  להגרם 
אחריו קיימת  שבה  לפי  התקופה  זו  דת  כל  לפי  או  קיום  איש   ין. חוזה  בדבר  ור 

ל העבודות  מסירת  במועד   למפקח  יוגש  מוצר  אחריות  סעיף  ביטוח    להלן  56פי 
 1 -נספח י"א בויהיה בנוסח הקבוע 

 
 .חברהיהיה ה ( לעיל 1סעיף )א( )במקרה נזק המכוסה על פי המוטב לתגמולי הביטוח    (ג)
 
 יטוח בהתאם. תקופת הב  הארכת משך העבודה, תוארךל  שבמקרה    (ד)
 
ל    (ה) מקרה  בכפוף  בקרות  כי  מוסכם  החוזה,  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  מילוי 

ח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזה זה, ( של ביטו1ל פי פרק )ביטוח, המבוטח ע
יתקלהעבי  חברה ה   תמתחייב  אשר  הביטוח  תגמולי  מתוך  כספים  לקבלן  בפועל  ר  בלו 

י )אם  המבטח  בגמאת  לקתקבלו(  שנגרם  הנזק  או  ין  לבלן  לשלמם  למבטח    ו להורות 
 ל ידי הקבלן.הנזק לעבודות ע במישרין עד לסכום  הדרוש לשם קימום האבדן או
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או לצמצם את על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/  –וחי הקבלן יכללו תנאי מפורש  ביט    (ו)
אלא אם לחדשם,  ו/או שלא  הודעה  היקפם  לחברה  רש  כן מסר המבטח  על  בדואר  ום 

 יום מראש.  60ות כן כוונתו לעש
 
ביטוחי    (ז) הינם  פיו  על  מפורש  תנאי  יכללו  הקבלן  לכל  ביטוחי  ראשוניים  אחר  ם  ביטוח 

 .הדי החברה או לטובתשנערך על י
 

בסעש    (ח) המפורטים  הקבלן  בביטוחי  המבוטח  דלעיליפים  לכלול  ם  יורחב  החברה, ,  את 
המ  ה העיריי את  הקנהלוכן  ביטוחי  יכללו.  בדבר   בלן  מפורש  זכותו  ויתור    סעיף  על 

( משפSUBROGATIONלתחלוף  בני  המבוטח,  מיחידי  יחיד  כל  נגד  וכל (  חותיהם, 
 ייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה.או גוף  שהמבוטח התח  אדם

 
על    , מסמך אישורזה  חוזהחברה במעמד חתימת  די ההקבלן מתחייב להמציא לי    (ט)

תקים חתומים של  , העהשת, וכן מיד עם דריהמצ"ב  י"אבנספח  ביטוחיו כמפורט  
בהעת האמור  בין  התאמה  אי  של  מקרה  בכל  הקבלן.  הקבלן ביטוחי  ביטוחי    קי 

, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים  חברה, לדרישת החוזה זהבלבין האמור  
ע בזההאמורים  מוסכם  זה.  חוזה  להוראות  להתאימם  מנת  אין    ל  כי  במפורש 
ויים כדי להוות אישור בדבר  או בשינ ורים, בהמצאתם ו/טוחים האמבעריכת הבי

כלשהי אחריות  להטיל  כדי  בכך  ואין  ה  התאמתם  ת  חברהעל  את  ולא  צמצם 
   זה ו/או על פי כל דין. חוזהקבלן על פי אחריותו של ה

אה  (י) לקיים  מתחייב  זהקבלן  חוזה  פי  על  הנערכים  הביטוחים  כל  תנאי  מתחייב  ת  כן   .
 על פיהם.  חברהזכויות ה  ימוש שללשם שמירה ומ ברה חולה עם ההקבלן לשתף פע 

 
היקף הכיסויכ (יא) כדי לצמצם את  בו  ל   ל שינוי שיש  יובא  בכתב,   חברה ידיעת ה הביטוחי 

 מראש ובכתב.  ה היה כפוף לאישורוי
 

 רוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה. וראות סעיפים אלה אינן באות לגה (יב)
 

ת החוזה, י הוראולהתקשר בהם על פ  אשר עליו  שר הקבלן בכל חוזי הביטוח,א התקל    (יג)
לאחר ,  תרשאיחברה  , ה או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח

( ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או  חמישה עשר)  15אה של  לקבלן התר  נהשנת
הצלשל והפרשי  ריבית  דמים,  לרבות  ביטוח,  דמי  במק ם  הביטוח.  חוזי  לפי  רה מדה, 

הוצאותי שכזה,   כל  כדי לגרוע מחובות ו על הקיחולו  זה  בלן. אין בהוראות סעיף קטן 
   לשהי.חבות כחברה הטיל על היף זה, או כדי להקבלן המפורטות בסע

 
 

 ית של החוזה. זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסוד 28סעיף 
 

 
 פיקוח על ידי המפקח .  29

  
ע הפרויקט אלא אמצעי להבטיח כי  על ביצווח שניתנה למפקח  זכות הפיק אין לראות ב   )א(         

ואחריות  י לגרוע מהתחייבויות  ואו, ואין בה כד הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במל
ג' לצד  ו/או  לקבלן  כלשהן  זכויות  להוסיף  כדי  ו/או  ליחסים    הקבלן  מעבר  כלשהו, 

 . 1974תשל"ד קבלנות,  י חוק חוזהפ -בודה לקבלן עלמשפטיים שבין מזמין ע
 

 נאי חוזה זה.  פיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תה )ב(       
 

 כלליותהתחייבויות  –פרק ד' 
 
 

  מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות . 30
  

ה בקפדנות  ב  ךכרו בכל  הקבלן  ימלא  הפרויקט,  החלות  ביצוע  דין  כל  הוראות  על  אחרי 
הפרו והרלבנ לביצוע  והיקטטיות  הוראות  וראות  ,  לרבות  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי 

 .ותבדבר מתן הודע
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   ות פטנטים וכיוב'זכוי  .31
  

הלי דרישה,  תביעה,  כל  על  אותה  ויפצה  מהחברה  נזק  כל  ימנע  היטל  הקבלן  הוצאה,  נזק,  ך, 
בזכויות פטנטים,וכיו"ב שיתעוררו כתוצ זכו מדגמים,    אה מפגיעה  דומ סמלי מסחר או  ות  יות 

-על  בחומרים שיסופקו בדבר השימוש. תוך כדי ביצוע הפרויקט, במתקני החברה, במכונות או  
יהי  כגון לצידי הקבלן אם  זכות הנאה או שימוש כלשהו  צורך לביצוע הפרויקט בקבלו  רכי  ה 

ות האמורה  לקבלת הזכיהיה הקבלן אחראי    -דומה    חציבה או נטילת עפר או חול או כל זכות
 ם תמורתה אם יידרש.  ולתשלו מבעליה 

 
  עתיקות .32

א     (א) בפקודת העתיקות  בעתיקות כמשמעותן  דין אחר  בכל  מזו  עתיקות שבתוקף  מן  דבר 
ארכיאולו או  גיאולוגי  ערך  בעלי  כלשהם  אחרים  חפצים  וכן  טבע לזמן,  אוצרות  או  גי 

 וט באמצעי זהירותהקבלן ינקנכסי המדינה הם ו   -פרויקט  אחרים אשר יתגלו במקום ה 
 ידי כל אדם שהוא. -ם למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך עלמתאימי

החימ    (ב) גילוי  לאחר  ממקומד  הזזתו  ולפני  ויפעל  פץ  התגלית  על  למפקח  הקבלן  יודיע  ו 
המפק הוראות  לפי  לכך  הדין  בקשר  הוראות  את  לקיים  הקבלן  יתחייב  כן  בדבר ח. 

כועתיקות חשבונו  על  חפירות,  ויי  לל  במידה  הצעדים וי   דרש,גישוש  בכל  נקוט 
תגרום ב את הבצוע ולא  והאמצעים בכדי שמציאתם ומציאותם של העתיקות לא תעכ

 הזמנים. לפיגורים בלוח  
 

בג    (ג) כלשהו  פיצוי  ו/או  בטלה  דמי  כל  לקבלן  ישולמו  עקב  לא  בעבודות  שחל  עיכוב  ין 
 כאמור בסעיף זה.  הימצאות עתיקות 

 
 או למתקנים זקים לדרךתיקון נ .33

 

  ת חייב להימנע מלגרום כל נזק או קלקול לדרך או למתקנים, לרבות המערכוקבלן מת ה   (א)
"(, תוך כדי ביצוע הפרויקט על ידו, ניםקהמת"קרקעיות )להלן :  -העלקרקעיות ו -התת

 ר. הדרושים על מנת לוודא שלא ייגרם נזק כאמו  ולנקוט בכל האמצעים

 

בלעדיתה    (ב) אחראי  כ  קבלן  על לאיסוף  הדרוש  המידע  לה   ל  לדרך מנת  נזק  מגרימת  ימנע 
ידע אחר מן הרשויות  ן, תכניות וכל מולמתקנים, לרבות, אך לא רק, בדיקת נתוני תכנו 

וביצוע הדרך או המתקנים. העדר/ו גורמים אחרים הקשורים בתכנון  מידע מספק   או 
לנק הקבלן  של  מאחריותו  יגרע  הדרולא  הזהירות  אמצעי  בכל  למניעוט  הנזק שים  ת 

 זק או הקלקול כאמור בס"ק )ג( להלן.  נעיל ומאחריותו לתקן את ה ק )א( לכאמור בס"
 

יגרם  לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ל  נזק  או קלקול  שיאחראי  שכ  בלן  קה    (ג)
הט חשמל,  תעול,  וכיו"ב  ביוב,  דלק  להעברת  וצינורות  הטלפון  ביצוע  לגרף,  כדי  תוך 

בין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, אקראי וו הקלקול נגרמו ב ן שהנזק אהעבודות, בי
ל אדם או  רצונו של המנהל ושל כביותר ולשביעות  יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל  

בשביל, רשת מים, ביוב, רשות המוסמכים לפקוח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה,  
הטלגרף, חשמל  ד   בתעול  להעברת  וצינורות  מוב הטלפון  או  וכיו"לק  אחרים  ב ילים 

   .כאמור
 

עבודותי  קבלןה    (ד) ביצוע  המתאימות  והרשויות  הגופים  עם  מראש  כולל  יתאם  ת  קבלו 
הנזכמפו כל  על  ונתונים  )ת  בסעיף  לעיל  המוסמך   ב(ר  הגוף  ידי  על  סופי  אישור  וכולל 

 מקומית או הממשלתית או הפרטית. ברשות ה
 

 עות לתנועה רהפמניעת  .34
  

 כל פרויקט ארעי, לא תהיינה הדרכים  , לרבותדי ביצוע הפרויקטאי שתוך כהקבלן אחר   
   הרגילה בדרכים ועה שתקשה על התנועה  ת שלא לצורך לתנלמקום הפרויקט נתונו  המובילות 

  ל תחילה רשיון הדרוש לכך מהרשות האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקב 
ה והמשטרה ,  העיריי נועה מאושרים ע"יהסדרי ת : ויינקטו כל האמצעים, לרבות  המוסמכת

ההפרעה  תמעט ככל האפשר כך ש בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, 
 לדרכים.   בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק  לתנועה הרגילה
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 מיוחדים  תלהעברת משאו  אמצעי הגנה .35
  

החוזה   לביצוע  שהאם  כל  חפץ  להעביר  צורך  במקום  יהא  לג וא  עלולה  נזק שההעברה    רום 
ישתמש לא  באם  וכיו"ב  כבל  צינור,  טלפון,  חוט  חשמל,  חוט  גשר,  הגנה  לכביש,  באמצעי  ו 

הקבלן   -יוחדים  מ ועל    יודיע  להעביר,  שיש  החפץ  פרטי  על  ההעברה  לפני  למפקח,  בכתב 
 להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.  תכניתו

 
 ורה. ביצוע ההעברה האמכל דין ל כל האישורים הדרושים על פיהקבלן ישיג 

 
  יקוי מקום הפרויקטנ .36

 
וה     החומרים  עודפי  את  לזמן  מזמן  יסלק  הפרוהקבלן  ממקום  גמר  אשפה  עם  מיד  יקט. 

העבודההפרו מתקני  כל  את  ממנו  ויסלק  הפרויקט  מקום  את  הקבלן  ינקה  החומרים  יקט   ,
וימסור את  המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיי יקט כשהוא  מקום הפרו ם מכל סוג שהוא 

 טרתו לשביעות רצונו של המפקח.  תאים למנקי ומ
לעניין שמירה  הוראות כל דין לרבות  וק דלעיל על פי  הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסיל 
 על איכות הסביבה בהתאם לנספח יב'. 

 
 יםעובד -' הפרק 

 
  אספקת כח אדם על ידי הקבלן .37
 

את ההשגחה    פרויקט,ם הדרוש לביצוע הת כוח האדחייב לספק על חשבונו הוא אהקבלן מת
 עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 
  ודהכח אדם ותנאי עב .38

 

מתחייה    (א) גבוהה  קבלן  ברמה  מעולה  מטיב  ואחרים,  מקצועיים  עובדים,  להעסיק  ב 
הנקובמס המועד  תוך  הפרויקט  ביצוע  לשם  הדרוש  ובעבודה פר  בחוזה,  לכך  וב 
יש  שלב מי  ון או הצורך ברישום, רשייצועה  דין, חייב הקבלן להעסיק רק  כל  לפי  יתר 

הקבלן להיות בעצמו  ענין. כמו כן מתחייב  תר כאמור, לפי ה שרשום או בעל רשיון או הי 
צוע הפרויקט בשעות העבודה על מנת או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום בי

 ו נמסרה לקבלן.  אותה כאילו בא כוחו של הקבלן, יראו שהמפקח א 

 

מנהל    פי ל    (ב) את  או  המוסמך  כוחו  בא  את  הקבלן  יחליף  המפקח  מאת  בכתב  דרישה 
 לתפקיד.   המפקח אין הם מתאימיםעבודה, אם לדעת  ה

 
לעסוק בביצוע הפרויקט, והקבלן  קבלן יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין  ה    (ג)

עב שכר  עלישלם  שיועסקו  לעובדים  בביצוע  יד-ודה  ויקיים  ו  עבהפרויקט,  ודה, תנאי 
ל דין או בכל בהתאם לחוזה הקיבוצי החל עליהם, אם חל עליהם, ובהתאם לקבוע בכ 

 כות לכך.  ראה של הרשויות המוסמ הו
 

כה    (ד) כי  המעידים  אישורים  הפרויקט  במקום  יחזיק  במקום  קבלן  השוהים  העובדים  ל 
ב ועוסקים  כדיהפרויקט  ידו  על  מועסקים  ו/אוהעסקת  ן.  ביצועו  זרים    עובדים 

  אים מותנית בקבלתם מראש של כל האישורים הנדרשים על ידי מדינת ישראלפלשתינ 
ישורים כאמור יוצגו לחברה בכל עת מייד על פי  ת על ידה מן הקבלן. א וכל רשות מוסמכ

 דרישה. 
 

עלקבלן  ה    (ה) שהועסק  עובד  בעד  לשלם  בביצו-מתחייב  לקרנות  ידו  מסים  הפרויקט,  ע 
תו העובד על פי החוזה הקיבוצי החל עליו, אם לגבי אולי בשיעור שיקבע  וציאס   טוחבי

  .  חל עליו, ועל פי כל דין
 

מה    (ו) הוראוקבלן  אחר  למלא  התשכ"ח  תחייב  משולב(  )נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק    -ת 
שהותק  1968 ולהוהתקנות  הממלכתי  הבריאות  חוק  פי  ועל  פיו  על  למנהל  נו  מציא 

המו של  לביטוחאישורים  א  סד  קיים  כי  התחיילאומי  זה. ת  קטן  סעיף  לפי  בויותיו 
ל  ולא יתפרש כמטי  -מהן קבלן ולא לגרוע הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות ה

 חובות על החברה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.  
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לשמיקבה    (ז) ותנאים  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  ורווחתםלן  העובדים  בריאות   רת 
בח דרישה  כדרוש  ובאין  על חוקית,  וק,  שיידרש  חוק -כפי  במובן  העבודה  מפקחי  ידי 

 .  1954 -תשי"ד ארגון הפקוח על העבודה, 
 

ודרו לעובדים המועסקים בביצוע הפרויקט סידורי נוחיות ומקומות  מתחייב שיסהקבלן     (ח)
רצונו  א לשביעות  הפרויקט  במקום  נאותים  יתוחכילה  אלו  מקומות  המפקח.  זקו  של 

 נאות ושוטף.    באופן
 

   אדם נקסי כחפ .39

 

רצון ה    (א) לשביעות  ינוהלו,  הפרויקט  ביצוע  שבמהלך  מתחייב  כ  קבלן  פנקסי  ח  המפקח, 
ו, מקצועו, סווגו המקצועי של כל עובד ומספר הימים בהם עבד אדם, בהם יירשמו שמ 

 . שעות עבודתו ושכרווכן 

 

ימציא למפקחה    (ב) כוח הא  קבלן  והיומידם החודשילפי דרישה את מצבת  ת,  ת השבועית 
 תכלול גם חלוקת העובדים על פי מקצועם סיווגם ותחומי העסקתם.  אשר 

 
 ביד ר יחסי עובד ומעהיעד .40
 

כל  צהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו ישא באחריות ללמניעת ספקות מו
)כגו  אלה  עובדים  של  הסוציאליות  ובטוח    -ןהזכויות  הכנסה  מס  תשניכויי  לומים  לאומי, 

איג  מקלקרנות  דין  ודים  עפ"י  החלות  החובות  ולכל  אחרים(  סוציאליים  ותשלומים  צועיים 
ל נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו. כן  י רלוונטי ו/או מכח כ קיבוצ  חוזהמכח    ו/או 

כי במפורש  ה   מוצהר  בין  ומעביד  עובד  יחסי  כל  קיימים  וכל    חברהלא  עובדיו  הקבלן,  לבין 
בבצה והמזמשתתף  העבודות,  אינוע  או  מין  במישרין  הנובעת  חובה  בכל  הנ"ל  כלפי  חייב  ו 

ו עובד  מיחסי  ישבעקיפין  הקבלן  המעביד.  את  דריש  חברהפה  כל    התלפי  בגין  הראשונה 
 ד כאמור. תביעה שתוגש כנגדה על ידי כל פועל ו/או עוב
 
 

 ציוד, חומרים ומלאכה –' ורק פ
 

  םאספקת ציוד מתקנים וחומרי .41

 

ומתחייקה    (א) מצהיר  ברבלן  כי  לביצועו  ב  הדרושים  והמתקנים  הכלים  הציוד,  כל  שותו 
ם לחוזה, ולשביעות ת ביצוע הפרויקט בהתאקצב הדרוש להשלמהיעיל של הפרויקט ב

הבלעדית   דעתו  שיקול  ולפי  במקרה  המפקח.  ו/או  רצון  הציוד  המפקח,  של  והסופית 
הקבלן  היה על  ביצוע הפרויקט, יו מתאים לק מהם אינו מספיק ו/או אינ הכלים או חל

פי  עתו הבלעדי והסולהחליפו על חשבונו שלו, לשביעות רצונו של המפקח, לפי שיקול ד
הזמן   תקופת  שהיא ובתוך  כל  נוספת  תמורה  ללא  וזאת  המפקח,  ידי  על  שנקבעה 

 ח הזמנים. מהקבוע בלו

 

אספה    (ב) את  להבטיח  מתחייב  הבניי קבלן  חומרי  של  השוטפת  שלא  קתם  כך  כל  ן  יחול 
בב  הפעיכוב  זה    רויקט יצוע  חוזה  להוראות  בהתאם  שייקבע  הזמנים  לוח  הכל   -לפי 

 תו של המפקח. להנחת דע
 

בחומרי    (ג) ישתמש  במיפרטים, הקבלן  לאמור  בהתאם  העבודות  לביצוע  המיועדים  ם 
בכ כל החומריםבתוכניות,  ובשאר מסמכי החוזה.  יהיו חדשים   תב הכמויות  למיניהם 

כפי שנקמו לדרישוויתאי  של בע בחוזת התקנים  יותר מסוג אחד  ה. אם מצויים בתקן 
סוג אחר , פרט אם נקבע בחוזה  המובחר של החומריתאימו החומרים לסוג    –חומרים  

 מתוך התקן המתאים.  
 

 טיב החומרים והעבודה ובדיקות .42

 

המשובח      (א) מהמין  בחומרים  ורק  אך  ישתמש  וההקבלן  מספיקות  ובכמויות  וא  ביותר 
 העבודות תהיה בעלת רמה משובחת ביותר. בביצוע  שהמלאכה שתיעשה  מתחייב 
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ב    (ב) ישתמש  שלא  מתחייב  אל הקבלן  העבודה  ונמביצוע  שנבדקו  בחומרים  כשרים א  צאו 
 לתפקידם על ידי המפקח. 

 
נותיהם  נים מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימו בתכוחומרים שלגביהם קיימים תק    (ג)

בים להתאימם לתקן אחר חיי  -י  לגביהם תקן ישראלידה שאין  לתקנים האמורים ובמ
לבנין כל החומרים שיגיעו  ידי המפקח.  על  ע  שיקבע  ם תו תקן. במקום חייבים להיות 

במפרט שהתק אחרת  הוראה  ובהעדר  חומרים,  של  רמות  בכמה  מבחין  הישראלי  ים ן 
 גבוהה ביותר.ובתוכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן ה

 
מת    (ד) לספקהקבלן  הוראו  חייב  לפי  המפקחולבצע  והמלאכה  ת  מהחומרים  דגימות   ,

ם לביצוע בדיקותיהם האמצעים הדרושי  שנעשתה, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר
ומאושרת, מקום ביצוע העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מוכרת  ב

 הכל כפי שיורה המפקח.  
 

וצע ישירות  קות, יב רם שיבצע את הבדיאו לכל גום למכון התקנים או למעבדה  התשלו    (ה)
 .הקבלן  ע"י 

 
לים  , מוצרים וכיו"ב, העוחומרים, אביזריםלא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש ב    (ו)

 בטיבם על הנדרש ו/או הקבוע בתכניות ו/או במפרט.  
 

בחו  הקבלן    (ז) ונמצאו כשרים מתחייב שלא ישתמש בביצוע הפרויקט אלא   מרים שנבדקו 
 ל ידי המפקח. לתפקידם ע

 
של  חומרים מסוימים על ידי החברה אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו  סופקו      (ח)

 יב העבודה.  הקבלן לגבי ט 
 

על המנה    (ט) שיסופקו  בחומרים  העבודות  בביצוע  ישתמש  שהקבלן  להורות  רשאי  ידי    ל 
 ים לקבלן. החברה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיע

 

במפור    (י) שהחברה  הותנה  החומרים  ש  את  מקצתם, לביצוע  תספק  או  כולם  העבודות, 
 וראות כדלהלן: יחולו עליהם הה  -והחומרים סופקו בהתאם לכך

 
 האמורים אך ורק לביצוע העבודות;הקבלן ישתמש בחומרים   (1)

יהיה הקבלן    -ק מהם למקום הפרויקט עם הבאת החומרים האמורים או חל (2) לא 
מהםרשאי   חלק  כל  או  אותם  הלהוציא  ממקום  ק,  אם  אלא  רשופרויקט,  ת  יבל 

 מוקדמת בכתב מאת המפקח;   

כל   (3) או  האמורים  שהחומרים  מתחייב  יוחהקבלן  לא  מהם,  בחומרים  חלק  לפו 
 לא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;  אחרים, א

להחזיר  (4) מתחייב  וש   הקבלן  החברה  ידי  על  שסופקו  החומרים  את  הקבלן  לחברה 
 ומרים האמורים; רית מהחוכן כל עודף ושא העבודות, לא השתמש בהם לביצוע

 

יד לחברה יב הקבלן לשלם מלא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, כאמור, חי (יא)
 שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום.  תמורתם סכום

 

 מרים והמלאכה   טיב החו .43
 

מהמי .א בחומרים  ישתמש  לאמהקבלן  ובהתאם  ביותר  המשובח  במפרטין  בתכניות  ור  ם, 
ברמה  הכמויו   ובכתב תהיה  שתיעשה  שהמלאכה  מתחייב  הקבלן  מספיקות.  ובכמויות  ת, 
 ת. משובח

 
שלגב ח .ב מטעומרים  תקנים  קיימים  הישראלי  יהם  התקנים  מכון  תכונותיהם    -ם  יתאימו 

בהע האמורים.  בלתקנים  יתאימו  הישראלי  התקנים  מכון  מטעם  תקן  תכונותיהם  דר 
 תאימים.  לתקנים הזרים המ

 

או   .ג ל בדיקת תהליך  קיימות  עבודה  ואם  הזר,  לדרישות התקן  זר תבוצע בהתאם  פי תקן 
 החוזה.  י המצוין באחד ממסמכילפ -לטרנטיביות בתקן דרישות א
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 אימו לתקנים הנ"ל.  לא יבואו ולא ישתמשו בחומרים ובמוצרים למיניהם שלא ית .ד

 

כס .ה תוספת  כל  תינתן  א לא  בחומרים,  שימוש  עבור  מפית  הע ביזרים,  וכיו"ב,  ולים  וצרים 
 יבם על הנדרש ו/או הקבוע בתכניות ו/או במפרט.  בט

 

י .ו שלא  מתחייב  הפרהקבלן  בביצוע  שנבשתמש  בחומרים  אלא  כשרים ויקט  ונמצאו   דקו 
 לתפקידם על ידי המפקח.  

 

מסוימי .ז חומרים  גורעסופקו  כשלעצמה  זו  עובדה  אין  החברה  ידי  על  של ם  מאחריותו  ת 
 ה.  טיב העבודהקבלן לגבי 

 

על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה  ב לספק  הקבלן מתחיי .ח
מצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם  כוח האדם וכל יתר הא  כן את כל הכלים, שנעשתה ו

 לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח.   העברתם של החומריםלאו   הפרויקט

 

במח  .ט דמי  יקוזזו  הקבלן  דגישבונות  בדיקות  האחוז  מות  החוזה.המופיע  שעור  נתוני    בדף 
ומים שהוצאו  ור ייחשבו רק סכ כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמ

זו גם סכומים העולים על הסך  למטרה  לחברה  ישיב הקבלן  לעיל  השווה  . על אף האמור 
עים מדמי  ם אלה נובל התמורה באם סכומים עודפילאחוז המופיע בדף נתוני החוזה מסך כ

 נמצאו כבלתי מתאימות לשימוש בפרויקט. גימות ש בדיקת ד
 

   קדםאישור מו .44
 

ל הן במוקדם של המפקחקבל את אישורו ההקבלן חייב  יש    ותלמקור  יחס,  בהם  החומרים 
ים  אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנ .  ומריםח  םאות  לטיבוהן ביחס  בדעתו להשתמש  

המקו באישור  לטימשום    ר אין  החומרים  אישור  מאותוהמובאיב  ו   ם  רשאי  מקור.  המפקח 
אין אם  ידו  על  שאושר  ממקום  חומרים  משלוחי  לפ   לפסול  מתאימים,  דעתו,  הם  שיקול  י 

מטיבם.    מבחינת  באישור  אלא  הקבלן  ידי  על  יירכשו  לא  הסוגים  מכל  של  חומרים  וקדם 
מעב אישור  דרוש  בהם  במקרים  לקבל  המפקח.  חייב  יהיה  הקבלן  מוקדה,  מן  אישור  דם 

 המעבדה.  
 

 לקי פרויקט שנועדו להיות מכוסיםבדיקת ח .45

 

כיסויו  ה    (א) את  למנוע  מתחייב  חל קבלן  של  הסתרתו  מהפרויקט,  או  שהוא  כל  נועד  ש ק 
 .להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו בכתב של המפקח

 

יודיע הקבלן למפקח  לק מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מו שלם ח הו    (ב) כתב ב   סתר, 
לן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את קה והקבהאמור מוכן לבדי   החלקש

 הסתרתו.   לפני כיסויו או   החלק האמור מהפרויקט
 

  ת המפקח יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק של הפרויקט לפי הוראוקבלן ה    (ג)
ולל ומדידתו  בחינתו  בדיקתו,  לשצורך  לתיקונו  יחזירו  מכן  רצואחר  של ביעות  נו 

הקא  להמפקח.   המפקח מילא  רשאי  זה  קטן  סעיף  לפי  המפקח  הוראות  אחר  בלן 
קיד לקדוח  חורלחשוף,  ולעשות  הפרויקוחים  של  חלק  בכל  להחזירו  ים  מכן  ולאחר  ט 

 לתיקונו.  
 

ם הקבלן  ורה בס"ק )ג( תחולנה על הקבלן, פרט אם קייהוצאות הכרוכות בעבודה האמה    (ד)
לפי   ואת התחייבותו  )א(  ש ס"ק  הוכיחו  של המלאכה  הבדיקות  רצונו  לשביעות  בוצעה 

 המפקח.  
 

גיע לקבלן  רה לקזזן מכל סכום שי קבלן, רשאית החבוצאות שחלות לפי סעיף זה על הה    (ה)
 אחרת.  בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך 
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  להפסולים ומלאכה פסוסילוק חומרים  .46
  

רשא יהיה  המפקח  להורות  )א(   לזמןי  מזמן  ע  לקבלן,  כדי  לבצע  תוך  הקבלן,  של  חשבונו  ל 
 מהלך העבודה :  

 
תצוין בהוראה  בתוך תקופת זמן אשר    ם ממקום הפרויקטעל סילוק כל חומרים שה .1

 ם.  בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקיד
 

בפסקה דם במקום החומרים האמורים  על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקי .2
1 . 

 

והקעל סילוקו, הרי .3 ידי  סתו  על  של הפרויקט שבוצע  מתו מחדש של חלק כל שהוא 
בל בחומרים  בשימוש  או  מתאימים  אותי  מתאימה  בלתי  לתנאי    מלאכה  בניגוד 

 החוזה. 
  

ס"ק    לפי  של המפקח  כוחו  יפה  ))ב(    על  א(  שנערכה  בדיקה  כל  אף  על  ועניין  דבר  ידי  לכל 
 כה האמורים.  ם ולמלאבוצע בקשר לחומריביניים ש המפקח ועל אף כל תשלום

 
החברה רשאית    לפי ס"ק )א( תהא שעות אחר הוראות המפקח    48)ג(   לא מילא הקבלן תוך   

ות הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכ .  תקורה  15%ל חשבון הקבלן ובתוספת  לבצעו ע 
כל ע לקבלן בן או לנכותן מכל סכום שיגיבביצוע ההוראות והחברה תהא רשאית לגבות

 .אית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרתתהא רש  זמן שהוא, וכן
 
 
 

 מהלך ביצוע הפרויקט –' זפרק 
 

 ומועד השלמתו  ויקטהתחלת ביצוע הפר .47

 
ידי  ה על  שיקבע  בתאריך  הפרויקט  בביצוע  יתחיל  המפקח  החברהקבלן  בכתב    או  בהוראה 

קט תוך התקופה  למת הפרוישיך בביצוע בקצב הדרוש להששיקרא "צו התחלת עבודה", וימ
אה  ף ריכוז נתוני החוזה ובהתאם ללוח הזמנים פרט אם קיבל מאת המפקח הורקבעה בדשנ

 . להלן 49סעיף ובכפוף לאמור ב  ד לכךמפורשת בניגו
 

  קום הפרויקט לרשות הקבלןהעמדת מ .48
 

ההו מתן  אלפני  מתן  בשעת  או  הפרויקט,  בביצוע  להתחיל  יעמיד  ראה  הוראה,  המנהל  ותה 
ו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של הפרויקט  או אות   את מקום הפרויקט   שות הקבלןלר

לן מזמן לזמן חלקים  עמיד המנהל לרשות הקבנים. לאחר מכן יוהמשכתה בהתאם ללוח הזמ
וע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים, או על פי  נוספים ממקום הפרויקט, הכל כפי שיידרש לביצ

 ח. וח זמנים נוסף שיוציא המפקל
 

  טהפרויק או קיצור להשלמת ארכה .49

 

ידי המנהל פקודת שינויים או תכנית שינוי המחייבת אנ    (א) על    דה ת ביצועה של עבויתנה 
שהובאה   לזו  את נוספת  המחייבת  או  הפרויקט  השלמת  מועד  קביעת  לצורך  בחשבון 

ה לאחר קבלת בקשוזמתו או  בירשאי המנהל,    ו, ל חלק מהפרויקט או הפסקתביטולו ש
הקבלן מ במועדל  ן  שינוי  הקבלן  השלמת    קבוע  ידי  על  שמולאו  ובתנאי  הפרויקט, 

 ד(. ) -דרישות סעיפים קטנים )ג( ו

 

המנהל    על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת יכוב בביצוע הפרויקט  גרם ענ    (ב)
הייתה   למלא  אפשרות  לו  הייתה  ולא  עליהם  שליטה  העיכוב  לקבלן  את  רשאי    -  נוע 

צוע מהקבלן לקבוע שינוי במועד השלמת קופת ביבלת בקשת הארכת תלאחר ק  הלהמנ
 )ה(. -יפים קטנים )ג(,)ד( ו הקבלן דרישות סעהפרויקט ובתנאי שמולאו על ידי 

 
 
 



 

 _____________________ ______חתימת הקבלן____

72 

 התנאים למתן ארכה הינם אלה:   (ג)
 

סיבות  ארוע הנמיום  יום    30תוך  סיבה שהיא כאמור    קבלן בקש ארכה עקב כלה (1)
  הפרויקט.  לעיכוב בביצוע ושגרמ

ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן הפרויקט,  להביא    קבלן יהא חייבה (2)
 ט. לעיכוב בביצוע הפרויקות אירעו וגרמו שהסיבות האמור 

 

וכן כי משרד העבודה  קבלן מודע לכך שמעת לעת מוטל סגר על השטחים המוחזקים  ה    (ד)
צמצו של  מדיניות  בישרמנהיג  הזרים  העובדים  מספר  אףם  על  הקבלן    אל.  אלה  כל 

כי  מצ שביתות  היר  כי  בזה  מוסכם  לפרוייקט.  הדרוש  כ"א  את  להעמיד  ביכולתו 
ומשליכה   ר או כל התפתחות אחרתהמוחזקים או סג  בשטחים שנעוצה במצב המדיני 

חים המוחזקים על ידה ביהודה ושומרון וחבל על הקשר בין שטח מדינת ישראל והשט 
לע רשיונות  הקפאת  ו/או  זריעזה  עובובדים  גירוש  ו/או  זרים  כסיבה דים  יחשבו  לא  ם 

 למתן ארכה.  

 

בביצוע    כאמור גורמים לעיכוב  כל התפתחות אחרתבמידה ויתברר כי שביתות/סגר או       (ה)
תמורה תוספת  לכל  זכאי  שיהיה  בלא  הקבלן,  מתחייב  בכל   הפרויקט  לנקוט  כך,  בגין 

זו, לרבותהאמצעים העומדים לרשו כו   תו לנטרול השפעה     ח אדם שאינו תלויהעסקת 
 חות מסוג זה.  בהתפת

 
י הודעה בכתב ע של הפרויקט ע"אי לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוהמנהל רש    (ו)

 ב בה. דחייה זו תהיה אישור לארכה לביצוע הפרויקט על פי משך הזמן הנקולקבלן ו
 

ברה עפ"י  חרת של החהל, מבלי לגרוע מכל זכות ארג הקבלן מלוח הזמנים רשאי המנח    (ז)
הדין, לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח זמנים ועפ"י    חוזה זה 

 פקח.  שיקבע על ידי המ חדש 
 

 ודותעבקצב ביצוע ה .50

 

ביצוע הפרויקט איטי      (א) זמן שהוא המפקח בדעה שקצב       מדי בכדי להבטיח את אם בכל 
בזמ הפרויקט  הקבועהשלמת  ה להשלמתו  ן  תוך  או  שנית,  להשלמתו  ארכה  יע  יוד   -נה 

טיח ח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבהמפק
     הארכה שנקבעה להשלמתו ויודיע עליהם למפקח  רויקט תוך זמן או תוךאת השלמת הפ

  .בכתב

 

לפי סיה  ה    (ב) בכדי )"ק  המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן       א( אינם מספיקים 
הפרוילהבטי  השלמת  את  בזמן ח  שניתנה  להשלמתו  הקבוע  קט  הארכה  תוך  או   ,

הי  –להשלמתו   בפני  על כך  ינקוט מייד בכל  והקבל קבלן בכתב  תריע  צעים שיש האמן 
העסקת עובדים בשעות   לרבותעל מנת להבטיח השלמת הפרויקט במועדו    ,לנקוט בהם

ע"ח   ובמשמרות  לעניהקבלןנוספות  במשמרות  עבודה  לר.  זה,  לילה.  ין  משמרת  בות 
ות תחייב להצטייד בכל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים בדין ועל פי דרישהקבלן מ 

כאמור, ולהיערך על חשבונו מבחינת כל הציוד מכות לביצוע משמרות,  הרשויות המוס
 ך לרבות תאורה מתאימה ואמצעי  בטיחות.  והאמצעים הנדרשים לכ

 
שאית החברה לבצע את  ר  -ב(  )חייבותו לפי ס"ק  ות אחר התשע  48א מילא הקבלן תוך  ל    (ג)

ד  בכל  או  אחר  קבלן  ע"י  מקצתו,  או  כולו  חשבהפרויקט,  על  אחרת.  הקבלן.  רך  ון 
 בכל ההוצאות הכרוכות בכך והחברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את  והקבלן ישא 

בתוספת   האמורות.  כה  15  % ההוצאות  ששייחשבו  סכום  מכל  משרדיות.  יגיע וצאות 
ה רשאית לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף וכן תהין בכל זמן שהוא.  לקבל

לחברה תהיה  זה  להשת  קטן  מלאה  והחומזכות  המתקנים  בכל  שנמצאים מש  רים 
 . במקום הפרויקט

 
בכל  א    (ד) המפקח,  לדעת  צורך  יהיה  כפים  הפרויקט  ביצוע  קצב  את  להחיש  שהוא,    זמן 

ת כמיטב יכולתו  יב לעשוקבלן והקבלן מתחיבכתב אל השנקבע תחילה, יפנה המפקח  
מתחי וכן  המפקח,  ידי  על  כמבוקש  הפרויקט  ביצוע  אלהחשת  למלא  הקבלן  כל יב  חר 

 צורך זה בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.  הוראות המפקח ל
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 ג(.  )תחולנה הוראות ס"ק א מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק )ד(, ל    (ה)

 

ד(, לא יהיה רשאי הקבלן לתבוע  )  -עיפים קטנים )ב( וו לפי סקבלן את התחייבותילא המ    (ו)
 ותו זו.  קב מילוי התחייב הוצאות נוספות ע

 
המועד  חשב כאילו פיגר בביצוע הפרויקט בשיעור השווה למשך התקופה שבין  קבלן י ה    (ז)

נזכר לן האחר ה ובין המועד שבו השלים הקב  שנקבע להשלמת הפרויקט על פי חוזה זה
את)בס"ק   בתום  הפרויק  ג(  הפרויקט  את  השלים  לא  האחר  הקבלן  שאם  ובלבד  ט 

לתקו השווה  לקבל תקופה  שהוקצבה  את  פה  יראו  זה,  בחוזה  כאילו  ן  האחר  הקבלן 
 בלן.  קוקצבה לשם כך להשלים את הפרויקט בתום תקופה השווה לתקופה שה

 
 . הה זוזי בחודי ויסתתנאי מהווראת סעיף זה הנה ה

 
 על איחורים  ים מראשועים מוסכמים וקבפיצוי .51

  
י הדין, בגין כל  "י חוזה זה ועפ" מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה כלפי הקבלן עפ    (א)

הזמנים  איחו בלוח  הקבועות  הדרך  אבני  לעומת  העבודות  בביצוע  או  המאושר  ר 
עים צויים קבוישלם הקבלן לחברה פי,  ור"("פיג  -  בהשלמת ביצוען של העבודות )להלן

מרא בשיעוומוערכים  של  ש  מ  יתר י)עש  0.10%ר  התמורההאחוז(  צמודי)כשה  ן   הא 
פי שנקבע להשלמת הפרויקט איחור שבין המועד הסוום קאלנדארי של  למדד( בגין כל י

ם בפועל. למרות האמור לעיל, עלה הפיגור  או חלק מהפרויקט כאמור ועד מועד השלמת
 . מן התמורה  0.2% נוסף בשיעור של   ין כל יוםימים, יהיה הפיצוי  בג   30 על

 

כל סכום הפיצויים האמורים בס    (ב) לנכות  )א( מכל סכוםהחברה תהא רשאית  שיגיע    "ק 
או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערכויות. לקבלן בכל עת  

ניכויים או גבייתם אינם פ להשלים    וטרים את הקבלן מהתחייבותותשלום הפיצויים, 
 ות אחרת לפי החוזה.  התחייב  ת הפרויקט או מכלא

 
לקב     (ג) המנהל  נתן  כולו  הפרויקט  השלמת  לפני  השלמה  אם  תעודת  כלשהו  לן  חלק  לגבי 

חר מתן  דות, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאמהעבו
מהפ  יחסי  חלק  האמורה,  ההשלמה  והקבועים  תעודת  המוסכמים  מראש יצויים 

 היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות כולו. י הערך רים בס"ק )א(, לפהאמו
 

סעיף ל    (ד) ביצו" זה    צורכי  הבי  -ע"   השלמת  השלמת  תעודת  משמע  קבלת  לרבות  צוע  
הרשויות   ואישור   העבוד  בדברהשלמה  העבודות  השלמת  מחלקי  איזה  אם  גם  ות, 

שני  להנחת    כספי ותמריץ נאותם אינטרס  הקנסות האמורים משקפי  לכן.הושלם קודם  
הבניה לערך  מוסכמת  הערכה  משקפים  והם  בפועל,  הבניה  לסיום  במועד   הצדדים 

   בכל מועד נדחה. המקורי ו
 

 באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה לכל סעד אחר. אין
 

ו/   להסרת    (ה) ו/או בדרישת  כי אין בקביעת  ו/או תשלום בכל דספק מודגש,       רך או תביעת 
החברה,   דלעיל בכדי לפגוע בכל זאת ו/או סעד אחר של    מוסכמיםיא של הפיצויים השה

 . הפיצוי המוסכם יצויים גבוהים משיעוראו דין, לתבוע פעל פי החוזה ו/
  

 פי כלשהו בגין הקדמת לוחות הזמנים.למען הסר כל ספק, הקבלן לא יקבל כל פיצוי כס 
 

בכל מקרה  בזה כי  מוסכם    צוי בגין איחוריםבנוגע לפיומבלי לגרוע מהאמור לעיל    בנוסף (ו)
ין לא יבצע או לחילופ כם זהלהס במסמך ה'שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות 

מהפעו  עלאחת  החל  דין  כל  מהוראות  המתחייבת  או  זה  הסכם  לפי  התחייב  להן    לות 
  רה בפיצויאת החבהקבלן  הטובים, יפצה  ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע  

    .מסמך ה'שב טבלה מוסכם, כמפורט ב
י מצטבר יצוועים יהיה הפבגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירמובהר כי  

בטבלה  הסכומ  בהתאם. ה'(  ים  ממועד  )מסמך  לצרכן  המחירים  למדד  צמודים  יהיו 
 ת ההסכם ואילך. חתימ

ס את  לקזז  מהתמורהחברה תהא רשאית  המוסכם  הפיצוי  לכומי  קבלן  ה שתגיע 
  ך העומדת לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית. בכל דר ו/או לחייבו
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 הפסקת עבודה .52
 

בה    (א) את  יפסיק  אקבלן  כולו  הפרויקט,  לפי  יצוע  לצמיתות  או  מסוים  לזמן  מקצתו,  ו 
בהתא המפקח  מאת  בכתב  יחדשהוראה  ולא  בהוראה  שיצוינו  ולתקופה  לתנאים  ו ם 

המפ ע"י  לו  ניתנה  אם  הוראה  אלא  כךקח  על  יהיה  הקבל  .בכתב  את ן  לחדש  מחויב 
החברה,   דרישת  לפי  הפרויקט  תוך  ביצוע  מיו  7והכל  הורא ימים  מתן  חיד ם  וש, ת 

 . כאמור

 

באמצ   הופסק    (ב) הקבלן  ינקוט  )א(,  ס"ק  לפי  מקצתו,  או  כולו  הפרויקט,  עים  ביצוע 
 מפקח. על ידי ה, כפי שיאושרו להבטחת הפרויקט ולהגנתו

 
ב    (ג) כולו או מקציצוע הפרוהפסקת  יום לא תזכה את הקבלן    30פה של עד  תו לתקו יקט, 

תשלום   ו/או  פיצוי  בכל  מקרה  בטלתבשום  בגין  ו/או    לרבות  אדם  כוח  ניהול  ציוד, 
 ת"(. "מכסת הימים המותר  –מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים )להלן 

 
ביצוע      (ד) זמני  באופן  ה  חלקהופסק  המן  הימים  למכסת  מעבר  ביו פרויקט  זמת מותרת 

שאי להפנות את הקבלן לביצוע חלק אחר של הפרויקט והקבלן  המפקח רהחברה, יהיה  
ריך המפקח את לוח הזמנים המפקח. במקרה כזה יא  ל בהתאם להוראותמתחייב לפעו 

דעתו   לשיקול  כפי שתידרש  נוספת  כי מעבר בתקופה  מודגש  הסר ספק  למען  הבלעדי. 
ם ו/או פיצוי  כל תשלוזכאי במקרה כזה ללא יהיה    ת לוח הזמנים כאמור, הקבלןלהארכ

או הארכת ניהול מתמשך ו/  בגין הפסקה כאמור לרבות בגין בטלת ציוד, כוח אדם ו/או
   והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה. לוחות זמנים

 
הפרויקט      (ה) ביצוע  זמני  באופן  ונגרמו    ו,כולהופסק  החברה  הוצ שבביוזמת  כך,  אות  ל 

הוצאו י לקבלן,  אלה  תשלום ת  לבקש  רשאי  יהיה  לא  שהקבלן  ובלבד  החברה  על  וטלו 
כאמור   תוךהוצאות  אם,  הוראות  30  אלא  קבלת  מיום  ההפסקה  המפקח    יום  בדבר 

עור  יוש את תשלום ההוצאות כנ"ל. ש נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדר הזמנית  
מהקבלן    קיבלר שלאח, בכפוף ו62ף  אמור בסעיעל פי הקבע על ידי המפקח  יההוצאות  

ולאחר שינ ו/או חשבוניות ו/או ראיה מספקת אחרת עליהן   לקבלן להשמיעתן  קבלות 
 טענותיו. 

    
מת, על ידי  כולו או חלקו, לצמיתות או לתקופה מסויביצוע הפרויקט  ופסק  הגש:  מוד    ( ו)

הבהחברה   של  מחדל  ו/או  מעשה  שנג  -  קבלןשל  ההוצאות  לקבלןתחולנה  עקב   רמו 
וזאת מבלי    לוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלןכדי מי  תוךההפסקה,   בלבד, 
בלן על פי כל דין ו/או הוראות רה כזה לחברה כלפי הק זכות שתעמוד במקלגרוע מכל  

 זה. חוזה
 

רי חתימת החוזה, יצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחעוד מודגש: הופסק ב    ( ז)
ן צו התחלת עבודה, אך הקבלן טרם רי שניתתחלת עבודה או אחניתן צו האך לפני ש

 י. ם לקבלן כל פיצוהחל בביצוע העבודות בפועל, לא ישול
 

ה    (ח) ביצוע  מקצתו,  הופסק  או  כולו  צו  לצמיתותפרויקט,  החברה  ידי  על  שניתן  אחרי   ,
מהחברה   יהיה הקבלן זכאי לקבל , ועלבפ תחלת עבודה, והקבלן החל בביצוע הפרויקט ה
יצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה. הקבלן יהיה רשאי  בודה שבת התמורה עבור העא

את לסילוק סופי ומוחלט של המוגדר בס"ק )ט(, וז  בסך שלא יעלה עללתבוע  פיצויים  
 , ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו והפסדכל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור

בס"ק לאמור  בכפוף  לצו  רווחים,  העב)י(.  ערך  קביעת  שבורך  ידי  ודה  על  בפועל  צעה 
מתו הופסקה, ו חלק ממנו, שהקעשנה מדידות סופיות לגבי הפרויקט כולו אית   הקבלן,

לפי   כ  7לכל המאוחר תוך    ,הענייןהכל  ניתנה הודעה בכתב,  בו  אמור, ימים מהתאריך 
 . לקבלן

 
  במחירי   25%-ווה לה סכום הש ים, כאמור, יופחת מן התמורלצורך חישוב גובה הפיצוי     (ט)

היחידה. היחידה במחירי  בפועל  שבוצעה  העבודה  לערך  השווה  סכום  יופחת  וכן   ,
בו תוכפל  שה 2.5%-היתרה  המתקבל  הסכום  בגין  .  לקבלן  המגיע  המוסכם  הפיצוי  וא 

שקדם להפרש שבין המדד היסודי לבין המדד בחודש    הפסקת העבודה, יעודכן בהתאם
 דה.  לחודש בו הופסקה העבו
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זההפי ס"ק  לפי  ר  צויים  הנקוב ישאו  למועד  ועד  העבודה  הפסקת  מיום  פיגורים  יבית 
למניע )יא(.   בזבס"ק  מוצהר  ספק,  בשית  החוזה  ביצוע  כי  של  ה  או    75%עור  מהיקפו 

 לשהם.  יותר, לא יקנה לקבלן זכות קבלת פיצויים כ 
 

   X:חוזה   נוסחת החישוב תהא: סה"כ תמורה לפי
   Y :עבור עבודות שבוצעו   כ תמורהסה"                                       

   P:צוי פי                                      
         P=(75%X-Y)*2.5%     

 
 

    (י)

ב (1) הקבלן  כשיפוי  )ט(  ס"ק  לפי  המתקבל  הסכום  מחצית  את  הוצאות  רואים  גין 
פרט    ד רווחים,ה מהפסקת העבודה, כולל הפסמיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצא

הקמ המתקנ להוצאות  בגין  ת  הקבלן  כשיפוי  הסכום  ומחצית  להלן,  כמפורט  ים 
מת  של  ופירוק  הכנת  הקמה  העזר,  אםקני  וכיו"ב.  גישה  כי    דרכי  הקבלן,  יוכיח 

עולות   המתקנים(,  )הקמת  אלה  בסעיפים  כאמור,  הוצאותיו  הסכום  מחצית  על 
מחצית   לקבלן  ישולמו ישולם  כך  על  ובנוסף  תשלומ   הסכום  עבור  לו  נוספים  ית 

י  רוק של: עבודות העזר, גדרות, מפעלי ייצור, לרבות היסודות לנ"ל, דרכ קמה ופיה
מים קוי  ע  גישה,  וכן  אחרות  "המתקנים"(,  ומערכות  )להלן:  עזר  ושירותי  בודות 

ל אלה  שמתקנים  בתנאי  הקימם  הכל  הקבלן  ובתנאי  הכמויות  בכתב  פורטו  א 
   חוזה זה.  לצורך ביצוע העבודות על פי

זכאי להחזר הוצאותיו הישירות  הוצאות   הוכיח הקבלן את (2) יהיה  לעיל,  יו כאמור 
הכולל של החוזה.    שלא בוצעה מתך ההיקף  של יתרת העבודה  בפועל בערך היחסי

ביצוע   מתאריך  פיגורים  ריבית  ישאו  אלה  הנקוב  הוצאות  למועד  ועד  המתקנים 
 בס"ק )יא(.  

 

  (יא)

פי  הס (1) על  לקבלן  שיגיעו  )ח(,  כומים  ישס"ק  לעיל,  )י(  לק)ט(  לכך  ולמו  בכפוף  בלן 
מ יאוחר  לא  סופי  חשבון  העבו  60-שיגיש  הפסקת  מיום  ס'  יום  והוראות    71דה, 

 מחייבים, גם על תשלום הסכומים האמורים.  יחולו, בשינויים ה

החשבון   (2) את  הקבלן  )הגיש  בפיסקה  הנקובה  התקופה  בתוך  ישא1הסופי  ו  (, 
כ  ההוצאות  ו/או  בסהפיצויים  ריבית    ק"אמור  )י(  הפסקת    פיגורים)ט(,  מיום 

 העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי.  
 
 

 מים ו/או חשמל פקת סהפסקות בא .53
 

לקבל     (א) ונדרשת  להכין  במידה  הקבלן  על  יהיה  הפרויקט,  ביצוע  לצורך  מים  אספקת  ן 
תהי  בפרויקט בהם  המקרים  עבור  למים,  רזרביים  המים. מכלים  באספקת  הפרעה  ה 

המכלים,מיקו ו   ם  גובהם  לצורכי  תכולתם  וגודלם,  מים  לספק  שיוכלו  כך  יחושבו 
 ל זמן שיידרש.  העבודה והשימוש במקום הפרויקט לכ

להסדיר נושא מד מים באמצעות מח' הגביה בעיריית ראש העין ,  בכול מקרה על הקבלן    (ב)
   ת מד מים יהווה תנאי לתשלום חשבונות הקבלןהסדר

 

להכין, על חשבונו במקום    ל הקבלןזרת חשמל, יהיה עפועלים בעמידה וציודי הקבלן  ב    (ג)
הציוד הנ"ל למקרה   מתאים להפעלת כלביצוע הפרויקט, גנרטור אשר יוכל לספק זרם  

 הפסקת חשמל ברשת הכללית.   של
 
   ונותפום ושטהמי ת ,ני גשמיםפב הגנה.  45
 

הדרושים   האמצעים  בכל  ינקוט  הציודהקבלן  הפרויקט,  אזור  ו להגנת  הכלים  החומרים  , 
כן בכל האמצעים הדרושים להגנת שטח עבודתו בפני מי גשמים ומי תהום,  הקמתו ול  שהובאו

 .  חשבונו הוא צעים אלה ביוזמתו ועלהקבלן ינקוט באמ
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   ניהול מתמשך / פרויקטהזמני ביצוע  . 55
 

 . היו על פי כל דיןעות העבודה וימי העבודה במקום הפרויקט י ש  . (א)

כה להיעשות, מטבע הדברים, ללא  דה שצריא( חלות על עבו)  וראות ס"קין הא   (ב)
עבודה  כל  או  רצופות,  במשמרות  או  וב  הפסק  הכרחית  נמנעת  שהיא  לתי 

נפש   הפרויקט  להצלת  מקום  ו/או  הפרויקט  לביטחון  או  רכוש  ואולם    -או 
אש על כל הנסיבות  ל עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח מרבמקרה ש
 . במפורששבעבודה 

 וזה עניין של ניהול מתמשך מכל סיבה שהיא . ל על החבכל מקרה לא יחו   (ג)
 
 

 
 

 םקוניותי  בדק ,שלמהה –פרק ח' 
  

 לפרויקט  השלמהת ודתע .56
 

ממנה  ה    (א) חלק  או  הקבלן  עבודת  למפק  -ושלמה  הקבלן  כך  על  והמפקח  יודיע  בכתב  ח 
תוך  יתחיל   הפרויקט  ההודעה.    15בבדיקת  קבלת  מיום  לביציום   הבדיקה  תנאי  וע 
ה  הוא שהקבלן יסייע לחברה ולכל אדם מטעמה ככל שדרוש לקבלת כל בסעיף זכאמור 

המפקח ישלים את הבדיקה תוך  יקט.  מכות בדבר השלמת הפרורי הרשויות המוסאישו
נם ח את הפרויקט עומד בתנאי החוזה ומשביע רצו מפקה  מצא  יום מיום שהחל בה.  30

מה  של  בכתב  אישור  העיר  וניתן  להשלמת  נדס  העין  רצונו    העבודותראש  לשביעות 
 ' טח  ספכנה בנוסח המצורף  לקבלן תעודת השלמהמפקח  ייתן    -וקבלתן על ידי העיריה

 עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן רשימת"תעודת השלמה"(    –הלן  )ללחוזה זה  
לבצעם חייב  והקבלן  לדעתו  הדרושים  על    תיקונים  לכך  שתקבע  התקופה  ידי  תוך 

התיהמפקח השלמת  לאחר  ו .  תעודת  קונים  תינתן  המפקח  ידי  על  השלמה  האישורם 
ת השלמה גם לפני  דעתו, לתת לקבלן תעודי, על פי שיקול  ואולם, המנהל רשא  לפרויקט.

 ם ברשימה האמורה.  ביצוע התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטי

 

ה    (ב) ביצע הקבלן את  יהיה המנהשקבע לכך  תיקונים כאמור תוך התקופה  לא  ל  המפקח, 
צאות לבצעם בעצמו או בכל דרך שימצא לנכון על חשבון הקבלן והחברה תנכה הורשאי 

או  כתמורה להוצאות    15%  אלה בתוספת משרדיות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת  
בכל מהקבלן  אותן  הערבויות.    תגבה  חילוט  לרבות  לה  שתיראה  הכרחי  תנאדרך  י 

חלקי  השלמה  מלאהלתעודת  או  ה  ת  של  מסירה  ולגורמיעבודות  הינו  ם למתכננים 
 ותיהם. , לרבות מילוי כל דרישראש העיןיריית המוסמכים בע

 

מזכותה של החברה להחזיק ו/או להשתמש בפרויקט גם אם   האמור בס"ק )א( גורע   אין    (ג)
בוצעו   ולא  טרם  ההשלמה  ו/או  התיקונים  עבודות  השלמה, בפרויקט  תעודת  ניתנה 

ת ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על  ו עבודואת התיקונים ו/א  חיב לבצע  והקבלן
 .   בנסיבות הענין  כאמור תהא סבירההזמנים ובלבד שדרישה   ידי המפקח

 
הש ה    (ד) הפרויקט  קטעי  את  לקבלן  להכתיב  הזכות  את  לעצמה  שומרת  אותם  חברה  ונים 

ידי הצדדים, שפעיצטרך הקבלן להשלים תחילה. מוסכ על  זו של ם בזאת  החברה   ולה 
 של הקבלן לגבי תקופת הבדק.   חובותיולא תגרע מ 

 
שימסוה    (ה) הקבלן  מן  לדרוש  רשאית  מוג  –ר  חברה  זמן  ו/א  –דר  תוך  החברה  ו  לשמוש 

על   –העיריה   העבודות  סיום  מועד  לפני  אף  וזאת  מהעבודות  חלק  הזמנים   כל  לוח  פי 
   ירה בנסיבות הענין.ובלבד שדרישה כאמור תהא סב

 
קבלת  פל    (ו) וכת ני  ההשלמה  לקב תעודת  למפקח,  נאי  הקבלן  ימסור  , עותקים  .בלתה 

עדות   ממוחשבותAS MADE)תכניות  הפר  (  חלקי  כל  ג   .וויקט,  של  על  בי  העתקים 
על פי מפרט שכבות של הח יוגשו  ברה ובתאום עם תקליטור מודגש כי כל השרטוטים 

א על פי מפרט שרטוטים ל. במידה והקבלן יגיש את ההו/או מהנדס החבר  מודד החברה
החברה הוא יחויב בהתאם לשעות העבודה של מודד החברה )על פי מחירון  בות של  השכ

( שתידרשנה להעברה לפורמט השכבות של  שעות משרד-דות מדידה  שרד השיכון לעבומ
 החברה.  
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  ת בדק ואחריותבדק , ערבו. 57
 

  קופה אחרת שנקבעה דשים או תחו   12דק פירושה: תקופה של  לצורך החוזה, תקופת הב    (א)
שלבמפרטי מניינה  המאוחר.  לפי  והכל  דין,  כל  פי  על  או  המיוחדים  בתנאים  או   ם 

או במקרה של תעודת השלמה לגבי  ה השלמ היל מתאריך מתן תעודת  תקופת הבדק יתח
הפרויקט   של  שונים  החלקים   -חלקים  לגבי  האמורות  התעודות  מתן   מתאריכי 

נים מתום תקופת  שלוש ש  במניינה  תהיהיות  קופת האחרלמען הסר ספק ת  האמורים.  
  הבדק המוגדרת בחוזה זה.  

 

בנ    (ב) או  בפרויקט,  תותהווה  ממנו,  חלק  אוכל  נזק  הבדק,  תקופת  לדעת    ך  אשר  קלקול 
בחומ  המפקח שימוש  או  לקויה  מעבודה  כתוצאה  סיבה נגרם  מכל  או  פגומים,  רים 

או ת בפרויקט שביצעאחרת הקשורה  בקבלן,  בחומר  לויה  חייב האו  קבלן  ים שסיפק, 
ולשבלת המפקח  דרישת  לפי  הכל  כאמור,  קלקול  או  נזק  כל  מחדש  לבנות  או  יעות  קן 

ובתוך המועד שי רצונו של ה ובלבד שדרישה כאמור  מפקח,  ידי המפקח,  על  יקבע לכך 
יאו לקבלן לא  הדי  3  -מחר  תימסר  ; הוא  או  חודשים מתום תקופת הבדק  נזק  לגבי  ן 

שנתהו  תקקלקול  תוך  תיקוה  בכל  הבדק  שבוצ ופת  שביל  ון  מדרכה,  דרך,  לכביש,  ע  
כתוצאה   המפקח,  לדעת  נגרם,  ואשר  או וכיו"ב  לקויה  בחומרים   מעבודה  שימוש 

 . םפגומי

 

לגרוע מהאמור בס"ק  )ין בסעיף קטן  א    (ג) כדי  כפי  מו/או  )ב(    59ב( דלעיל  תקופות הבדק 
 לפי הארוכה מביניהן.   דין שקבועות בהוראות כל

 
במילו וצא הה    (ד) הכרוכות  התחייות  קטנים  י  סעיפים  לפי  הקבלן  ו)בות  על  יחולו    )ג(  -ב( 

נים רשאית החברה לקיים חייבותו לבדק או תיקולא יקיים את הת  הקבלן. היה והקבלן
 שבון הקבלן. באמצעות אחרים על ח עיריהאת התחייבותה ל 

 
מי שהוסמך לכך  ביחד עם    ן לבצע סקרלרויקט חייב הקבמת הפלשחודשים מה  12בתום      (ה)

 "( לאיתור ליקויים ותיקונם בתוך פרק הזמן שיקבעמוסמךה פקח )להלן : "ידי המ   על
 יו על חשבונו של הקבלן.  ת רצונו. התיקונים יההמוסמך ולשביעו

 
ביצוע  (ו) טיב  העבוד   ןלהבטחת  הקבלן  וביצו  ותשל  ימציא   הבדק,  בתקופת  תיקונים  ע 

העה  חברל ביצוע  תום  לפני  החשבווכתות  בוד בסמוך  לתשלום  הסופי נאי  ולהחזרת   ן 
הביצוע בנקאית,  ערבות  ישראלי    ערבות  בנק  של   "( הבדק  ערבות"-ן)להלאוטונומית 

  % של  הסופי  מהתמו  5בשיעור  החשבון  סכום  פי  על  שתחושב  לכל המצטבר  רה 
על שבוצעה  תהיה  עבודה  הבדק  ערבות  מע"מ.  בתוספת  הקבלן,  המצוי    ידי  בנוסח 

 .   רההחב  תינתן לטובת בות הבדק ער .בנספח ז'

 

למדד   הבדק   ערבות (ז) צמודה  בסיס  תהיה  על  החוזה  נתוני  ריכוז  בדף  המדד   כהגדרתו 
)ד(   71ללא הגבלת זמן, בכפוף לאמור בסעיף  ,  'זספח  שבנ, ובנוסח  גדרתו שםהיסודי כה

 .  דלהלן

הערבות    –)ב(    9סעיף  וראות  ה    (ח) לגבי  עליחולו)י(  גם  המחויבים  בשינויים  לפ  ,  י  ערבות 
 זה.   סעיף

הבע    (ט) וכנגד מילוי דרישות נספח הבדק רבות  דק תוחזר לקבלן בתום כל תקופות הבדק 
א  הטכני.  הבדק  שבמפרט  ערבות  בהחזר  בתקופת ין  מהתחייבויותיו  לשחררו  כדי 

 האחריות ו/או לגרוע מהן. 

 

 הוזת סיום החדותע .58

הבדק    (א) תקופת  העבו  בתום  ידי  של  על  שבוצעה  האחרונה  מכו דה  החוזה  הקבלן  ח 
  'ינספח    "( )ראה וזהחהעודת סיום  תלהלן : ") המנהל לקבלן תעודה    , ימסורובתקופתו

כי    -ה(  לחוז והושלם  המפרשת  בוצע  הבדקהפרויקט  עבודות  כל  וכי  לחוזה,   בהתאם 
 לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.   והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם
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החוזהמ    (ב) סיום  תעודת  אי   סירת  הקבללקבלן  את  פוטרת  מהתחי נה  הנובעת  ן  יבות 
 דה האמורה.  מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעו

 
 רת סיבותיהם יקמים וחפג .59

 

ש נ    (א) לדרוש מהקבלן  רשאי המפקח  ביצועו,  בזמן  בפרויקט  פגם  סיבת  תגלה  יחקור אחר 
הקבלן אחראי    כזה שאין  ושר על ידי המפקח. היה פגםהפגם ושיתקנו לפי שיטה שתא

החולו   שהקבלן  לפי  כזה  פגם  היה   ; החברה  על  והתיקון  החקירה  הוצאות  יחולו  זה, 
ירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן  יחולו הוצאות החק   -ה  ראי לו לפי החוז אח

היה הקבלן חייב  וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון י על חשבונו הוא את הפגם  
 ה.ויים לחבר בתשלום פיצ 

 

לכלב    (ב) תוך  האמור    נוסף  בפרויקט  פגם  שנתגלה  מקום  זה,  גמר   7בחוזה  אחר  שנים 
אי החוזה, יהיה הקבלן חייב  פרויקט שלא בהתאם לתנהנובע מביצוע ה  תקופת הבדק,

בלן  ו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקלתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונ 
 .חברהחייב בתשלום פיצויים ל

 
 )ב(  52 –)ב( ו 57, 59קבלן לפי סעיפים ייבות האי מילוי התח.   60

  
התח אחרי  הקבלן  ימלא  לא  לפי  אם  מאייבויותיו  ו  )ב57,  59  סעיפים יזה  וזאת    )ב(  52  –( 

של   בכתב  מוקדמת  הודעה  לו  שניתנה  העבודות  ,  יום  14לאחר  את  לבצע  החברה  רשאית 
על הקבלן  ת חלות  שההוצאות האמורו  ת, ובמידהידי קבלן אחר בכל דרך אחר  האמורות על

ו  שיחשב  15%פת של  תהא החברה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוס
מ משרדיות,  רשאית  כהוצאות  החברה  תהא  וכן  שהוא  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  כל 

 . ערבויות מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות באופן של חילוטלגבותן 
 
 
 

 פות והפחתותויים, תוסשינ –' טפרק 
 

    םשינויי  61

בכל עת על    מפקח רשאי להורות, ה  מנכ"ל חכ"לובכתב של  מראש  בכפוף לאישור      (א)
ש או כל  צורתו,  לרבות  מתאריו  ינוי  היקפו,  כמותו,  גודלו,  סוגו,  איכותו,  סגנונו,  פיו, 

אחר   לנכון והקבלן מתחייב למלא   ו של הפרויקט וכל חלק ממנו, הכל כפי שימצאוממדי 
שערך    ותיוהורא השינ ובלבד  מ  כל  בלמעלה   יקטן  או  יגדל  לא  מן    %50  –ויים 

רשאי  התמורה המפקח  אולם  להגדי.  או  כלשלהקטין  בסעיף  הכמות  את  בכתב ל  הו 
רכו הכספי של הסעיף ולא הכמויות ללא כל הגבלה. שינוי הכמות בסעיף לא תשנה את ע

   תוספת תשלום. תזכה את הקבלן בכל

 

ב  פוף לאישור מנכ"לבכ   המפקח  וראותה    (ב) לפי סעיף קטן    כתב  חכ"ל  על שינוי הפרויקט 
 ים להלן :  )א( תבוצע באחד האופנים המפורט

 
 או תוכניות נוספות לאלה המצויות בידי הקבלן.   מסירת תוכניות שינוי יע" (1)

 

 שתיקרא "פקודת שינויים".   י הוראה בכתבע" (2)

 
 

 ם שינויי ערכתה .62
 

שינוי   כל  של  ערכו  בהת)א(   שינויישבוצע  לפקודת  ייקבאם  מחירי  ם,  לפי  ע 
ת  כל מחירי היחידוהיחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות  

ערכ לקביעת  השינויהדרושים  של  כאמור    -ו  החסרים  היחידות  מחירי  ייקבעו 
השינוי מפאת אי    ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של;  בסעיף קטן )ב(

  .  ויו של השינקביעת ערכ
  

 
קבילצ)ב(    כל  ורך  בחשבון  יובא  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  החסרים,  היחידות  מחירי  עת 
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דומה המחי יחידה   בכתב הכמויות שא ר  כל נקוב  לצורך קביעת  עליו  פשר להתבסס 

בה החסרים.  היחידות  ממחירי  דומים  אחד  יחידות  מחירי  של   -עדר  ערכו  ייקבע 

פי  ה על  יחידהשינוי  סעיפים  ש  מחירי  הנקובים ל  היחידה   במחירי  מתאימים, 

 (  אחוז  שרהע  ) 10%, לפי הנמוך מביניהם, פחות משכ"לאו  משב"ששבמחירון 

היחידה  לע  מחירי  סופיים  -ניין  הינם  היחידה  שהיא   מחירי  תוספת  כל  תחול  ולא 

 בלני משנה וכ"ו.  ה שבמחירון משהב"ש ו/או משכ"ל כגון רווח קלמחירי היחיד 

שגם  ב        שבמקרה  היחידה  נקובים   "משכ"ל"או    "משב"ש מחירון  במחירי  יהיו  לא 

יגיש עליהם,  להתבסס  שאפשר  מחי  מחירים  הצעת  בליווי  הקבלן  מנומקת  ר 

וכולל  אסמכ מחירים  וניתוח  של  רווח   תאות  הי  %8קבלני  ההכ.  ותר  לכל   רעה . 

 . נכ"ל חכ"ללאישור מהנדס חכ"ל ו/או מ   הסופית תהיה בכל מקרה של המנהל ובכפוף

  

שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את  ן פקודתקיבל הקבל     (ג)

שרי על כוונתו לבקש העלאת  למנהל בכתב בהקדם האפיודיע  -התמורה  העלאת

פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל   יום מיום מתן 30התמורה כאמור. עברו  

התמורה. אולם  פיע על  כך שהשינוי לא ישו הסכים לתב כאמור, רואים אותו כאילבכ

אחר  ת הקבלן הוגשה להמנהל יהיה רשאי לדון בהעלאת התמורה כאמור גם אם הודע

ורים, בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור הימים האמ   30תום 

 תו. בהודע

 

 יומית ודה תשלומי עב .63

 

דה של עבו ינויים את ביצועהבפקודת ש  דלעיל, דרש המנהל 62בסעיף  ל אף האמור ע    (א)

בפקודת שינויים אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן 

 בעת ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה.  והקבלן יבוא על שכרו 

 

פקח על יסוד רשימות  ערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המרך החומרים וע    (ב)

 עבודה.  מפקח בעת ביצוע ה על ידי ה שאושרו

 

 . כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.  1

ות העבודה ושכר , וכן ימי העבודה, שע , סוגיהם במקצוע. שמות העובדים, מקצועותיהם2

לומי חובה אחרים של כל עובד  העבודה, כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותש

 ועובד.  

 צאות הובלה.  . הו3

 בד.  וד מכני כ. הוצאות צי4

 

 תימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף 4)ב(   -ו 3(, )ב1ב(ורות בס"ק )מות האמ הרשי )ג(  

תימסרנה למפקח בשני העתקים   2(ב)עובדים האמורים בס"ק שבוע, ורשימות הכל 

ם מכל רשימה יאושר ע"י המפקח אם ימצאנו  לאחר כל יום עבודה, אחד ההעתקי

 לום.  שלתשם הגשתו  וי לאישור, ויוחזר לקבלן לרא
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 ידות מד -י' פרק 
 

 מדידת כמויות .64

 

אינן  ה    (א) הכמויות  ובכתב  במפרט  הנקובות  בלבד  כמויות  אומדן  הכמויות  אלא  של 
ו לפי  ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותי   בפרויקט  

 החוזה.  

 

  שנה על ידי המפקחדידות שתעפי החוזה תיקבענה על סמך מכמויות שבוצעו למעשה ל ה    (ב)
שו בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוג   והקבלן

ידי המפק  על ידי הקבלן  ח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר ויאושרו על 
 לן.  ת מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבהמדידות או ברשימו

 
מפקח הודעה מראש בכתב לקבלן  ייתן ה  , כולו או מקצתו,ת הפרויקטפני בואו למדוד אל   (ג)

בכווכעל   שבו  המועד  ועל  כן  לעשות  וה וונתו  כן  לעשות  נו נתו  להיות  מתחייב  כח קבלן 
או לבא כוחו לבצע   במועד הנקוב בעצמו או ע"י ממלא מקומו לצורך זה ולעזור למפקח 

ו  המדידה על חשבונ  ורך ביצועכוח האדם והציוד הדרוש לצ  את המדידות וכן לספק את
 להמציא למפקח את הפרטים הנדרשים.  הוא ו 

 
מפקח או בא  רשאי ה  -צוע המדידות  במועד שנקבע לבילא נכח הקבלן או ממלא מקומו      (ד)

תיהן הנכונות של הכמויות  כוחו לבצע את המדידות בעצמם ויראו את המדידות כמידו
ב עד הנקו ן להיות נוכח במור מן הקבללערער עליהן. אולם אם נבצ  ו/או העבודה שאין

למ הודעה  כך  על  ונמסרה  המפקח,  ע"י  שנקבע  כפי  המדידות  ביצוע  לפני  לצורך  פקח 
המדידותהמועד   לביצוע  יותר   שנקבע  מאוחר  למועד  המדידות  ביצוע  יידחה  כאמור, 

 ג(. )"ק שייקבע כאמור בס 
 

בשעת נ    (ה) מקומו  או ממלא  המדידות    כח הקבלן  הוא   -ביצוע  בכ  רשאי  תוך  לערער    7תב 
על כמו  ימים  האמורה כל  הכמויות  מדידת  לביצוע  מועד  יקבע  והמפקח  שנמדדה,  ת 

אם   המדידה  מחדש.  אחרי  חילוקי  גם  יתגלעו  המפקח, השניה  לבין  הקבלן  בין  דעות 
 ה סופית. יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהי

 
מקצתו,ה    (ו) או  כולו  הפרויקט,  מבקש    יה  והקבלן  למדידה  המדידות  שתבוצענה  מוכן 

 המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.   לא ידחה  -בהקדם 
 

לאודמ    (ז) הפיקוח  כי  סעי   גש  עבור  תשלום  ללא  יאשר  שהסתיימו  הכמויות  בכתב  פים 
 . חישוב כמויות סופי

 
 
 

 תשלומים  –' יאפרק 
 

 ה ישוב התמורח .65

 

ביצוע  תמ    (א) התחורת  שאר  כל  ומילוי  חו  ייבויותיוהפרויקט  לפי  הקבלן  עשל  זה  ל  זה 
תוני החוזה ריכוז נדף  צרופותיו מתחייבת החברה לשלם לקבלן את התמורה הנקובה ב

חוזה זה על צרופותיו על בסיס מדידת הכמויות  הוראות  לשיקבע בהתאם    שכר    לאו כ
 דות הנקובים בכתב הכמויות.או סוגי העבו/ות ועל בסיס מחירי היחידות ויחיד וספירת 

 

 ומדן בלבד.  א  ןת הניות שבכתב הכמויוכמו ה    (ב)
 

החב    (ג) על  יחול  בגינו  והתשלום  כוללת מע"מ  אינה  כמפורט  רההתמורה    77בסעיף  , הכל 
 . להלן
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לרב ה    (ד) וביצוען  העבודות  עם  בקשר  נוסף  תשלום  לכל  זכאי  יהיה  לא  החזר קבלן  כל  ות 
 על פי החוזה.   יויוב הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע ח 

 ויותקרהתיי .66

 
, ככל שתמומש, יהיו  בתקופת האופציה .  הצמדה הפרשי   תשלם לקבלןלא רה  החב

 ז.  כראי המלתנ למסמך א'  22סעיף במותאמים כאמור מחירי היחידה הבסיסיים 
 

   מחירי יחידות .67

 

בסעיף  ה    (א) לאמור  בכפוף  מצהיר  העבודות קבלן  סוגי  ו/או  היחידות  מחירי  להלן,    זה 
הנם הכמויות  בכתב  ק  הנקובים  והמחירים  וסופיים  כולליבועים  מספקת ם  תמורה  ם 

זה על צ לפי חוזה  וכי הםומתאימה לכל התחייבויותיו של הקבלן  ישתנו    רופותיו,  לא 
 לא יהיה זכאי לכל תוספת להם.  וכי הקבלן  

 
  מיום מצטבר חשבון המהווים,  המפקח ידי-על  שיקבעו  הביניים מתשלומי לכך אי 

 וכל   שבוצעו הביניים  תשלומי  כל יופחתו, יצועהב  חודש ףסו עד  העבודות  ביצוע תחילת
, החוזה  לפי  בלןמהק למזמין מגיעה  סכום כל וכן  החוזה לפי  לקבלן שישולם אחר סכום

 . הביצוע  חודש  וףלס עד

 

יראו כמתייחסימ    (ב) בכתב הכמויות  היחידות  המקרים, חירי  בכל  לפרטים המתאימים  ם 
העב  אם  בשבין  ו/או  ברציפות  נעשו  באוודות  בלבים,  או  ניכרים  קרכים   צרים, קטעים 

 בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.  

 

ומה    (ג) מצהיר  גם  לו  קבלן  ידוע  כי  המצוינאשר  הכמויות  כל  הנן  כי  הכמויות  בכתב  ות 
ב מובהר  ספק,  הסר  למען  ולפיכך  בלבד  תשתנינה באומדן  אם  גם  כי  במפורש  זאת 

הסופ  שהכמויות  בכל  שהוא,  שינוי  כל  שהואיות,  הנקוב  יעור  האומדן  בכתב   מן 
הנקובים כמויות, לא יהא הקבלן זכאי לדרוש ו/או לקבל כל העלאה שהיא במחירים  ה

 . ועים וסופיים כאמורמויות שהנם מחירים קבבכתב הכ
 

חברה להעלאת התמורה שתגיע לו לפי חוזה  א תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה מהל    (ד)
צוע הפרויקט לשם בי  ד שעל הקבלן לספקו/או ציו  עקב התייקרות של איזה חומר זה  

זה התייק ובכלל  ו/או להתקנת המתקן,  בגין הטלתו/או להקמת הפרויקט  ו/או    רויות 
לו, אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא, שיחול מעת  העלאת כל מס, ב 

יהיה  סוציאלי שובכלל זה עליה בכל תשלום  ) ו ציוד כנ"ל או לגביו,  א/לעת על כל חומר ו
 עת לעת( ו/או בכל הוצאה אחרת המוטלת עליו לפי חוזה זה.  עבודה מ כרוך בשכר ה

 
הקב    (ה) בהצעתו  אם  הגיש  לגלן  שונים  יחידה  העבודות  מחירי  מקרב  סעיף  אותו  בי 

 מחיר היחידה הנמוך ביותר.תשלום התמורה לצורך במקומות שונים, יילקח בחשבון 
 

 וטלב .68
 

 קיזוז .69

 
ן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מן  נה לקבל כל סכום המגיע ממקזז כנגד  החברה רשאית ל

פי   על  או  זה  חוזה  פי  על  שבי הקבלן  אחר  חוזה  ככל  וכן  הקבלן,  לבין  אחר  נה  קצוב  חוב  ל 
 המגיע מן הקבלן לחברה.  

 
ר בכל דרך אחרת,  ורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב כאמוהוראות סעיף זה אינן ג 

לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין    ן המציאט הערבויות שהקבל צעות חילולרבות באמ
 החברה.  

 
המגיע לו על פי חוזה זה ו/או  חוב או חוב קצוב אחר  לקזז כל סכום,    הקבלן לא יהיה רשאי

 על פי כל דין. 
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  (;1להלן: )חלופה   למדידה   ם קייחשבונות חל .70

  ן ביצוע בגי  עותקים  2  -ב  חשבון  בלןהקיגיש  לכל חודש    10  -חר לעד ולא יאו   (א)
להגשת החשבון  העבודה   בתוכנת  בחודש שקדם  ע"ג דיסקט  יוגש  . החשבון 

 .EXELוכן בפורמט    בהתאם להנחיית החברה  ו/או בינאריתקל ד

הע  (ב) מיומני  העתק  יוגשו:  החשבון  להגשת  הבמקביל  ותוכניות  החישובים  -ASבודה, 

MADE   לק   ווים  חונות חלקיים  ומה ווים לחשבהנלורמט שיוגדר ע"י החברה  עפ"י פ
 בלתי  נפרד מן החשבון. 

ום תנאי תשל ב  ישולמועיל  ל  )א( ו )ב(נים  חשבונות שיוגשו בהתאם לאמור בסעיפים קט   (ג)
 יום.    60( ועוד  האמור בסעיף ה' : שוטף )של

ל  (ד) שיוגשו  החשבונות  בסעיף    25  -אחר  כמפורט  יה   ()בלחודש  התשלום   וילעיל  תנאי 
 . סוף החודש הבא כאמוריום, מ   60+ טף : שולחודש הבא  25-הוגשו ב  כאילו שלהם

יחשב         (ה) החשבון  כי  המפקח    )כהוגש,יובהר  ול ע"י  לעד  יאוחר  חו  25  -א  עם  (  דש  לכל 
כל החישובים כי התקבלו  הו                   אישור המפקח     AS-MADE   -תוכניות 

,ון חדש אחאו כל עדכ  2009  -מ  6גרסה    בהתאם למפרט  משב"ש ת הנדרשות לבדיק ר 
. החברה  בנארית  ו/או דקל לפי העניין ולשיקולן ובצירוף דיסקט חשבון בתוכנת  החשבו
  

 
  . מצטבר מתחילת העבודותשבונות יוגשו כחשבון  כל הח

 

החשבון    (ו) את  יבדוק  עד חשבו   ההמהוו   המפקח  הפרויקט  ביצוע  תחילת  מיום  מצטבר  ן 
ויאשר או ישנה ים בו,  ת והמחירים הנקוב ות הכמויו,  לרבאליו מתייחס החשבון  היום

תשלומי    עד הגשת החשבון.עשר( ימים ממוחמישה  )  15את האומדנים הנקובים בו תוך  
( 1: ) ויועברו למהנדס החכ"ל בשני אופנים  , כאמור לעיל מפקחבו על ידי ההביניים יחוש

 מייל  ,   ( באמצעות2חתום ע"י המפקח והקבלן  ) 
אלו     ע  חשבונות  ידי  יאושרו  חכ"לל  האחרון    ומהנדס  מהנדס  של  קביעתו  העיר. 
 . תהא סופית    

 

שמת    (ז) הביניים  המפקח  וחושבשלומי  )ג(  ואו  ע"י  בסעיף  כאמור  כל  יופחתו  לעיל,  שרו 
הביניים ו     תשלומי  המגיכן  שבוצעו  סכום  לחבכל  היום ע  עד  החוזה  לפי  מהקבלן  רה 

 האמור.  
 

וכן  אישור      (ח) הביניים  תשל תשלומי  בהםביצוע  אין  אלה  ה  ומים                  סכמת משום 
הפר בביצוע  שנעשתה  העבודה  לטיב  המפקח  או  לאיכוהחברה  ו/או  של ויקט  תם 

כונותם של מחירים ו/או אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי  החומרים ואו לנ
וכהב בו  הנקובים  הכמויות  לנכונות  ו/או  יחושבו  יניים  הנ"ל  התשלומים   קדמותכמל 

 ישור החשבון הסופי כאמור בחוזה זה.  ועד לא  למו לקבלן, בכפוףששו
 

הב    (ט) בתשלומי  פיגור  של  מעבבמקרה  לקבלן  בחיניים  הנקובים  למועדים  יהיה  ר  וזה, 
כפיצוי בגין הפיגור האמור. הקבלן זכאי לריבית פיגורים על התשלום ששולם בפיגור,  

המגיעה   לתקופה  הריבית  תהיה  כאמור,  מתום  לקבלן  בחוזהחל  הנקוב  ה המועד 
כאמ לתשלו פיגורים  ריבית  תשלום  בפועל.  הביניים  תשלום  למועד  ועד  הביניים  ור, ם 

ודש הקלנדרי השוטף בו הוגש החשבון, ותשלום מתום הח  100  -ביום ה  ישולם לקבלן 
יישא הפרשי הצ ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשזה לא  ו/או  לום הביניים מדה 

 ריבית הפיגורים.  עד תשלום בפועל ועד למו
 

על    61ל ערך השינוי לפי הוראות סעיף  גד    (י) ימציא    –מסכום החוזה    25%לסכום העולה 
 מערך השינויים כולל מע"מ.   5%בה ברה ערבות נוספת, בגוהקבלן לח

 
רישתה , יחזירם לחברה מיד עם ד"מעל למגיע לו "ור  אם קבל הקבלן תשלומים כאמ    (יא)

רי ובתוספת  החשב  הראשונה,  היווצבית  מיום  החוהכללי  התשלום רות  ליום  ועד  ב 
הראשון המגיע    מהחשבון  לקבלן"  "מעל המגיע, לא עשה כן הקבלן יקוזז הסכום    בפועל

 . לקבלן 
 

 .מערך החוזה 95%על  בכל מקרה ך כל חשבונות הביניים לא יעלה ס ( יב)
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   ;  2פאושלי להלן חלופה  בינוי  נות חשבו   .70.1
קלנדרי,   .א.70.1 חודש  כל  יאובראשית  לא  האך  מהיום  יש  יג  ודש,לח  5  -חר 

ש  ביניים המתייחס לעבודות שבוצעו על ידו בחוד  הקבלן למפקח חשבון
 . ן ביניים"( להלן: "חשבו ) החשבון  שקדם לחודש הגשת

השלים בחודש    בחשבון הביניים יפרט הקבלן את שלבי הבנייה שלדעתו .ב.70.1
ואשר  זכאי    הקודם  בלבד  חשבון בגינם  במסגרת  לתשלום    הקבלן 

 . הביניים
ורק אלה המפורטים   מזכיםבנייה היובהר כי שלבי ה . ג.70.1  בתשלום הם אך 

"שלבי הזכאות    " ו/אוח תשלומים לקבלןלו"שלב/י בנייה" או "   -)להלן  
 . לתשלום"(

רצון     25% .1.ג.70.1 לשביעות  סיומן  לאחר  הפאושלי,  המחיר  מן 
לות  רה, של עבודות השלד של הקומה הראשונה הכולהחב

ממ קירות  רצפה,  עמודיביסוס,  וכן״מ,  חוץ  וקירות    ם 
 . תקרת קומת קרקעיציקת 

 
רצ     25% .2.ג.70.1 לשביעות  סיומן    וןמן המחיר הפאושלי, לאחר 

עבודו של  כולהחברה  כולו  המבנה  שלד  מעקות, ת  גג,  ל 
 .מצטבר  50%מחיצות פנים ובסה״כ, 

 
ה     30% .3.ג.70.1 המחיר  רצון  מן  לשביעות  סיומן  לאחר  פאושלי, 

וץ, איטום ח פנים וחשל עבודות בניה רטובות )טיהעירייה  
 . מצטבר 80%ן, ריצוף וחיפוי( ובסה״כ, ודות אבגג, עב

 
לאחר 10% .4.ג.70.1 הפאושלי  המחיר  רצ ס   מן  לשביעות  ון  יומן 

ות לרבות עבודות גמר ומערכות כולל החברה של כל העבוד
אביזרי וחלונות,  דלתות  סניטריים   התקנת  כלים  חשמל, 

וקבלת ודות כולל השלמות ומסירות  וברזים וסיום כל העב 
 .צטברמ 90%, ור איכלוס ובסה״כאיש

 
הסופי    10% .5.ג.70.1 החשבון  אישור  לאחר  הפאושלי,  המחיר  מן 

 . ם המפורטים להלןאיעל פי התנ 
 

בג  .ד.70.1 לחשבון  )ין  אישורים  משרד    -  ( 1,2שלב  ואישור  המפקח  אישור 
 . לתשלום שלב ראשון ,שיכוןהפייס/ /החינוך/הכלכלה 

לחשבון   .ה.70.1 )בגין  אישורים  מכון   -  (3שלב  לא  בדיקת  הגג,  תקנים  יטום 
לריבדיקת   מלאה  תקן  בדיקות  מערכת  מכון  בדיקות  החלקה,  נגד  צוף 

ל תקנים  מכון  אישור חיעפ״י  חוץ,  מ פויי  לאתר  פסולת  פינוי  ורשה,  י 
החינוך/הכלכלה משרד  ואישור  המפקח  לום  לתש  ,השיכוןפייס// אישור 

 . שלב שלישי 
בגין   . ו.70.1 לחשבון  )אישורים  איש  -  (4שלב  חשמל,  חברת  בודק  אישור  ור 

והמבנ ח )במידה  אינו  שמל  לביצוע,  ה  בטיחות  יועץ  אישור  מחובר(, 
אישור לאכלוס,  אש  כיבוי  מערי  אישור  נגישות,  בדיקות  ועץ  ך 

משרד  אינסטלציה,   ואישור  המפקח  אישור 
 . רביעי לתשלום שלב השיכוןפייס//החינוך/הכלכלה 

בגין   .ז.70.1 לחשבון  )אישורים  ,  5שלבים  אי  -  (4)(  חשמל,  חברת  שור  אישור 
מחובר(, אישור יועץ בטיחות לביצוע,    נה אינוחשמל )במידה והמב בודק  

אישו לאכלוס,  אש  כיבוי  נגישותר  אישור  בדיקות  מע,  יועץ  רך 
אינסטלציה,   אינסטלציה, קונסטרוקטור,  )אדריכל,  יועצים    אישורי 

מיזוג, המפקח,    חשמל,  אישור  תכנון,  מול  לביצוע  תכניות  בטיחות( 
תברואה וכיבוי  אויר,    לות, חשמל, מיזוג ים )אדריככרכ 4-לאחר ביצוע ב
פיתוח(, אי  אש,  )בטונים,  מלאים  מעבדה  בדיקות  טלציה,  נסמערכי 

ה התקנתאיטום,  חיפויים,  על    מטרה,  אישור  תותב,  ותקרות  מחיצות 
ו אקוסטיות,  לתקרות  בליעה  על    כיוב׳(,מקדמי  אלומניום  ספק  אישור 

ות,  המפקח, העדר תביע ן, אישור  חיבורי טלפו  יות לפי התקן,עוביי זכוכ
בערב מתקן  ספר  בדק,  רשויות  3  -ות  אישורי  המפקח  .  כרכים,  אישור 

 . ב רביעי ושלב סופילתשלום של השיכון  /להשרד החינוך/הכלכ מ  ואישור
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ייחשב כמושלם אלא אם  מודגש במפורש, כי, אף שלב משלבי הבנייה לא   .ח.70.1
פי   על  שהשלמתו  דריולאחר  וכל  המפרטים  חוזה  התוכניות,  זה,  שות 

 , מפקח ל ידי האושרה בכתב ע 
התשלומים  . ט.70.1 לעיל  האמור  כל  למרות  כי  עבור   בפועל  מובהר 

לה  עבודות והפיתוח  ישולמו  תשתית  יל  במקב   רקמדידה 
הבניה   עבור  שישולמו  התשלומים  של  השלבים  ובאותם 

 (.לעיל )חמישה שלבי תשלום  (א)68 בסעיףכמפורט 
 

 : לקבלן ינוכו אלה  מכל תשלוםגרוע מכלליות האמור לעיל, מבלי ל  .70.2
 

ים שהמפקח יורה לחייב את הקבלן בגין תיקונים הנדרשים לדעת  סכומ .א.70.2
י הבנייה עד אותו  שבוצעו בכל אחד משלב   ת הקבלן בעבודותמאהמפקח  

 . מועד ו/או החזרים המגיעים למשתכנים
המים וכן בגין  ות בכל הנוגע לחיבור האתר למערכות החשמל וכל ההוצא .ב.70.2

ן אחראי לשלמם  , שהקבלתר ותפעולם השוטףוהחשמל באצריכת המים  
 . על פי חוזה זה

כמשולמים    שולמו או שנזקפוש  כל הסכומים  -שאר יופחתו  ימהיתרה שת  . ג.70.2
חשבונו לקזז  ע״ח  רשאית  שהחברה  סכום  וכל  הקודמים  הביניים  ת 

 .כמפורט בחוזה זה מהתשלומים לקבלן
 

י  .70.3 לא  לעיל  האמור  אף  אעל  כלשהו  ביניים  חשבון  הגישולם  אם  הקבלן  לא  ש 
כמתחייב מהוראות חוזה זה, מינה מנהל עבודה על פי     זמנים  ת לוח הלחברה, א

ך למשרד העבודה, מינה מהנדס  י כל דין, דיווח על כרד העבודה ועל פמשדרישות  
המצי לביקורת,  ואחראי  לביצוע  לחברה,אחראי  את      א  הביצוע,  ערבות  את 

ביט אישור הבי של  והעתקים חתומים  זה  וחי הקבלןטוח  בחוזה  והציב    כמפורט 
לא אם,  א  שילוט באתר על פי חוק. יתר על כן, לא ישולם כל חשבון ביניים נוסף

דמות ביצוע העבודות ועדכן את לוח הזמנים  לן לחברה דו״ח על התקהגיש הקב
 . לשביעות רצון המפקחבהתאם להוראות החוזה ו 

 
ודת השלמה הרי  לקבלן תע  במפורש כי כל עוד לא נמסרהלמניעת ספקות מוצהר   .70.4

אישור  תשלום    כל וכי  זה  בחוזה  כמוגדר  הסופי  החשבון  ע״ח  כתשלום  יחשב 
ו/או חלקו, ו/או ביצוע איזה    ן ביניים כלשהו, כולוע תשלום של חשבובצהמפקח ל 

מטעם החברה שהעבודות שבגינן הוגשו    תשלום שהוא כאמור, לא יחשב כהודאה
בוהחשבונ  בוצעו התשלומים  ו/או  זה  צעו בהתאםות  חוזה  יתב  להוראות  רר  אם 

זה   חוזה  להוראות  בהתאם  בוצעו  לא  מהעבודות  חלק  כי  כלשהו    עלבמועד 
 . נספחיו

 
 
 
 

   לוק התמורהסי .71

 

ן חשבון  יום מתאריך קבלת תעודת ההשלמה לפרויקט כולו יגיש הקבל   60  -מחר  א יאו ל  (א)
 ו.  סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים ב

 

-הגשת החשבון הסופי )להלן  ום מיוםי  30  -לא יאוחר מ די המפקח  על יחושב  תמורה ת ה    (ב)
לקבלן, כפי    הק במלואותסול  הנדס העיר ומ, תאושר על ידי המנהל  "התמורה הסופית"(

לא  שאושרה קביעת  יום  90  -מיאוחר  ,  ומהנדהסופית    םלאחר  המנהל  העיר של  ס 
וכל  ב ששולמו  הביניים  תשלומי  שעהפחתת  אותה  עד  ששולם  אחר  חשבוסכום  על  ן  ה 

ובניכו סכהתמורה,  כל  מהקבלןי  לחברה  שיגיע  החברה ום  ע"י  התשלום  מקרה,  בכל   .
סופי גם אם הקבלן עמד בכל ם מיום הגשת החשבון היו  90לפני תום    צע לקבלן לא יבו

הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא לתקופה התחייבויותיו. יתרת התמורה, לא תישא  
 ן הסופי.  ם החשבו למה עד ליום תשלותעודת הש  מיום השלמת העבודות וקבלת החל
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אה בכתב. ו ע"י המפקח התרל  א הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלחל    (ג)
הגיש הקב סופי לאחר  לא  החברה  החשבון    30לן חשבון  יערוך  ההתראה  יום מקבלת 

הקבלה מצהיר  זה  במקרה  הבנתה.  מיטב  לפי  עסופי  שיערך  הסופי  החשבון  כי  "י  ן 
.  הוצאות הכנת תהיינה לו תביעות נוספות לחברה  וכי לא  כאמור מקובל עליו החברה  
 קבלן.  ה  יחולו על –החשבון 

הס לפי  התמורה  תרת  י    (ד) הקבלן  ופי  החשבון  לכשימציא  לעיל,  כאמור  לקבלן  תשולם 
את וכן ימציא לה    במסמכי המכרזבנוסח המצוי  סול כל תביעותיו  לחברה הצהרה על חי

   .ד מסירת העבודות למזמיןממוע  יםחודש 14תקופה בת . בתום דקערבות הב
, תישא יתרת התמורה,  ועד הנקוב בחוזהבמ  במקרה שיתרת התמורה לא תשולם לקבלן    (ה)

עד הנקוב בחוזה כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים לתקופה החל מתום המו 
 על.  ועד תשלום יתרת התמורה בפולתשלום יתרת התמורה ועד למ

 
מובל    (ו) ספק  הסר  בזה  מען  מראש  הר  מסכים  הקבלן  דעות  חילוקי  של  במקרה  כי 

קת, אם יהיה  חלק שאינו שנוי במחלופי, לרבות אותו  סו לעיכוב תשלום החשבון ה
במלואו הסכסוך  ליישוב  עד  ואם  כזה,  הצדדים  ע"י  אם  בימ"ש ,  הצדדים  ע"י 

התשלום   דחיית  כי  לאי מסכימים  סבירה  בטוחה  הנה  החבר כאמור  ה  נטרס 
 ולוודאות.  הסופי   לסופיות החשבון

 
ח  (ז) עיןמותנה בהמצאת אישור  לקבלן    1ן מס'  -תשלום  מונה    שהקבלן קיבל  פק  א   תאגיד 

בהצגת אישור  רמים שהותקן באת מותנה  סופי  חן  עין אפק  ,  חובות    מתאגיד  גמר  על 
 .ין מדובר על תשלום למד מים()א

 

  

 כלליות בקשר לתשלומים  הוראות    71.1
 ו על פי הוראות המפקח פי יערכ ניים והחשבון הסוחשבון בי  כל  א.71.1
 הדין ככל שנדרש עפ״י , לחברה הזכות לנכות מס מכל סכום המגיע לקבלן ב .71.1
שבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו ע״י המפקח התראה  לא הגיש הקבלן ח ג .71.1

ת ההתראה תערוך החברה  יום מקבל 30א הגיש הקבלן חשבון סופי לאחר בכתב. ל
ה זה מצהיר הקבלן כי החשבון הסופי  ה. במקר פי לפי מיטב הבנתחשבון הסואת ה

ברה.  לו תביעות נוספות לח  ו וכי לא תהיינהלי שיערך ע״י החברה כאמור מקובל ע
 . יחולו על הקבלן  -הוצאות הכנת החשבון 

יד  ד .71.1 כי  מצהיר  מגורמהקבלן  מימון  לקבלת  כפופים  שהתשלומים  לו  כגון  וע  חוץ  י 
החינוך/מפ  הפיס/ממשרד  משרדעל  הכלכלה/  של    השיכון  שרד  במקרה  ולפיכך 

ה הקבלן  ם בחוזה, לא יהיבי פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקו
לפיצוי   התשלום  זכאי  על  הצמדה  להפרשי  ו/או  פיגורים  לריבית  ו/או  כלשהוא 

כמו  ששולם החש-בפיגור.  הגשת  שדרך  לקבלן  ידוע  כפופה  כן  ותשלומם  בונות 
מון וככל שיתבקש יוגשו על ידי חשבונות  רמי המיעיל גם לנוהלי גולמפורט ל בנוסף

לפינונספחים   )כגון  הפיס,  נ  ילווים  מפעל  נההלי  הכלכלה,  משרד  משרד  נהלי  לי 
 . החינוך, נהלי משרד השיכון

 
כי בזה  מובהר  ספק  הסר  מראש    למען  מסכים  הקבלן  דעות  חילוקי  של  במקרה 

קת, אם יהיה  י במחלותו חלק שאינו שנולרבות או  עיכוב תשלום החשבון הסופי,ל
כי ליישוב הסכסוך במלואו. הצדדים מסכימים  ת התשלום כאמור  יידח   כזה, עד 

 טרס החברה לסופיות החשבון הסופי ולוודאות הנה בטוחה סבירה לאינ
 

 קיזוז  71.2
פי  החברה רשאית ל א.71.2 על  כל סכום המגיע ממנה לקבלן  כנגד  כל  קזז  זה  חוזה 

ל חוזה אחר שבינה לבין  על פי כפי חוזה זה או  ל  ן הקבלן עחוב המגיע לה מ 
 . לחברהן הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבל

גורעות מהוראות ס ב .71.2 אינן  זה  לגבות את החוב כאמור  עיף  של החברה  זכותה 
עות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה  לרבות באמצ   בכל דרך אחרת,

 ין החברה. או לכל חוזה אחר שבינו לב זה
 

זז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי  רשאי לקהקבלן לא יהיה  
 י כל דין פ חוזה זה ו/או על 

 



 

 _____________________ ______חתימת הקבלן____

86 

 השיפוטמקום  .72
 

השיפוט  מוקנית    סמכות  לביצועו  ו/או  זה  לחוזה  הקשור  נושא  בכל  לבית הבלעדית    רק 
 סמכותם .וזי במחוז מרכז )לוד( לפי המשפט השלום בפתח תקוה או לבית המשפט המח 

 

 העבודה ובערךחומרים ת במחירי הדותנו .73
 

במחימ (1) או  העבודה,  בשכר  תנודות  שום  כי  במפורש,  על   רי וסכם  אשר    החומרים 
כולל הוצאות הובלתם למקום הפרויקט(, לא ישנו את  )זה  ספקם לפי החולהקבלן  

   .תנאי המכרזלא' למסמך  14.5ות בסעיף הקבוע מעט התייקרויות התמורה , ל
 

 
 

 ק יד הקבלן ילוס –' בפרק י
 

  בלן ממקום הפרויקטק יד הקסילו .74
 

  החזקה בו לתפוס את  וממקום הפרויקט    לן)א(   החברה תהיה רשאית לסלק את ידו של הקב 
ולהשתמש את הפרויקט בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת    להשליםו

בכל   כך  והמתקנ חומריםהלשם  הציוד  ל   ים,  או  ל סלשבמקום הפרויקט,  או  ור מכקם 
להשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן  ק מהם ואותם או כל חל

בכל אחד   –  ימים  10תוך    לן לפנותם, שלא נענתהדרישה בכתב לקב  חר, לאלפי החוזה
 ואחד מהמקרים המנויים להלן : 

  
  10צועו, ולא ציית תוך  לא התחיל בביצוע הפרויקט או שהפסיק את בי  כשהקבלן  .1

להוראה  ימי להתחם  מהמפקח  לבכתב  או  או  יל  הפרויקט  בביצוע  המשיך 
 . כשהסתלק מביצוע הפרויקט בכל דרך אחרת

 
שקצב  מפקחהכש .2 איטי    סבור  הפרויקט  השלמתו  ביצוע  את  להבטיח  כדי  מדי 

ל שהוארך  במועד  או  בחוזה  הקבוע  תוך  במועד  ציית  לא  והקבלן    48השלמתו 
ושמ) מהמארבעים  בכתב  להוראה  שעות  לנקוטונה(  הנזכרים  פקח    באמצעים 

שמטרתם להבטיח את השלמת הפרויקט במועד הקבוע בחוזה או במועד    בהוראה
 בביצוע שהופסק.   קח להמשיך מפת הוראת ה ך להשלמתו, לרבוארשהו

 

תרשל בביצוע החוזה לאחר  הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מ  פקחכשיש בידי המ .3
 לא נתנה תוצאות רצויות.   שהתראה בכתב לקבלן

 

המנה .4 סבוריכאשר  המפקח  או  הקל  כי  קבלנים  ם  עם  פעולה  משתף  אינו  בלן 
לעבודות ו/או משבשן    ט, באופן המפריעיקאחרים העוסקים בביצוע עבודות בפרו

 בכל צורה שהיא.  

 

א .5 לאחר,  מקצתו  או  כולו  החוזה,  את  הסב  את  כשהקבלן  משנה  לקבלן  העביר  ו 
הפרויקט   החברה  בל   –ביצוע  הסכמת  ומראש י  זא  .בכתב  מסכימה  למרות  ת 

כ ביצועהחברה  אולם    י  משנה,  לקבלני  ימסרו  ותיקונים  הרכבה  הובלה,  עבודות 
 . עבודת קבלני משנה אלהאחראי בלעדית ל יההקבלן יה

 

לו כונס    מונהש  אוכשהקבלן פשט רגל או אם ניתן כנגד הקבלן צו כינוס נכסים   .6
קבלן הוא  דר. ואם הציע לנושיו או עשה עימם הסנכסים, זמני או קבוע, או כשה

זמני או מונה לו מפרק או מפרק    קבע מינויו של מפרק או מפרקכאשר נ  –תאגיד  
א  פירוק ו  זמני  נקבע  מרצו כאשר  פירוקו  )לרבות  המאוגד  ו  הגוף  הגיע  אם  או  ן( 

או אם הוטל על נכסי הקבלן, כולם או    –  לחוזה פשרה או הסדר בינו לבין נושיו 
 ם שהוטל.  ים מהיוימ  30א הוסר תוך והעיקול לתם, עיקול, זמני או קבוע, מקצ
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שמו של הקבלן  ב  כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר .7
כלשהו נת לאדם  הציע  או  בקשר    ן  כלשהי  הנאה  טובת  או  דורון  מענק,  שוחד, 

 הכרוך בביצוע החוזה.  לחוזה או לכל דבר 

 

 חוזה זה.ות יסודית מהתחייבויותיו ב כשהקבלן הפר התחייב .8
 

הפרויקט בחומרים גרועים וגם/או מנוגדים לכל תקן  לביצוע  כשהקבלן השתמש    .9
 מחייב. 

 

בפנה  כשהקבלן  .10 וב ושעה מרישום  כנדרש לביצוען של  קס הקבלנים בסיווג  היקף 
בתאגיד   השליטה  כשהמנכ"ל/בעל  או  הקבלן  העבודות  אדם    –שבגדר  הוא  אם 

בפ  –פרטי   ל הורשע  כדי  בה  שיש  בעבירה  בקיולילים  עפגוע  התחייבויותיו  פ"י  ם 
 זה.  החו

 
ישא,  בון הקבלן והוא  חשא( יהיו על  ))ב(  הוצאות השלמת הפרויקט כאמור ברישא לס"ק   

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות.   15%בתוספת של אמורות, בנוסף להוצאות ה
 

ממנותפי)ג(    הקבלן  של  ידו  וסילוק  הפרויקט  מקום  ס"ק    סת  משום)לפי  בהם  אין              א( 
 חברה. ל ידי ההחוזה ע  ביטול  

 
 ראות הבאות: הויחולו ה א( ))ד(  תפסה החברה את מקום הפרויקט בהתאם לס"ק 

 
ת אבכתב  יזמין  המפקח    .1 הקבלן   שבועיים  ת  העבודות  וך  של  מדידות  לערוך 

מרים והמתקנים  סילוק ידו וכן לערוך את רשימת הציוד, החו  שבוצעו עד למועד
כן הום הפרויקט. לא עצויים במקשל הקבלן המ יערוך  שה  קבלן תוך שבועיים, 

 מור. ר ושל הציוד, כאמוהמפקח רשימה של ערך משוער של העבודות כא
 
ב .2 עת שהיא    יקט מקום הפרוהיו  בכל  המפקח  רשאי  מתקנים,  או  ציוד  חומרים, 

הציוד והמתקנים    בלן בכתב לסלק ממקום הפרויקט את החומרים,  לדרוש מהק
, רשאית החברה  ימים  10זו תוך  לדרישה  ם לא ציית הקבלן  מהם ; וא  או כל חלק

בעיניה ולא תהיה  כל מקום שייראה  ל  על חשבון הקבלן לסלקם ממקום הפרויקט
להםאחרא שייגרם  אובדן  או  נזק  לכל  גורע  .ית  אינן  זה  קטן  סעיף  ות  הוראות 

 (.א)ים או למכרם כאמור בס"ק מזכותה של החברה להשתמש בחומרים ובמתקנ

 

סופי  הקבלן .3 חשבון  י  יגיש  סעיף  עליו  הוראות  בפועל    71חולו  התשלומים  ואילו 
 יף זה. התאם להוראות סע ב  המגיעים לצדדים ייקבעו

 
יה  .4 לא  בכפוף  המזמין  אלא  לחוזה  בקשר  כלשהו  סכום  לקבלן  לשלם  חייב  יה 

 ( להלן. 6)-(5לס"ק )
 

ב .5 זוכה  היה  שהקבלן  התמורה  החוזה  עלתה  את  מבצע  היה  אילו  בשלמותו  ה 
התמו  -להלן) עלאומדן  והתשלומים    רה(,  הביניים  תשלומי  של  הכולל  הסכום 

ל  לקבלן  ששולמו  הפפנהאחרים  מקום  תפיסת  השי  הוצאות  של  למת  רוייקט, 
על שיאושרו  סופיים  חשבונות  יסוד  על  שייקבעו  ובדקו  המנהל,    הפרוייקט  ידי 

( בפיסקה  האמורה  התוספת  נזקים  לרבות  על  פיצויים  ושל  למב(,  זמין  שנגרמו 
יהיה המזמין חייב    -מת הפרוייקט ומפאת נזקים אחריםיה בהשלמפאת כל דחי

 ור; לבין הסכום הכולל כאמן אומדן התמורה בי בתשלום ההפרש ש
 

ששול .6 האחרים  והתשלומים  הביניים  תשלומי  של  הכולל  הסכום  לקבלן  עלה  מו 
על  שייקבעו    צאות השלמת הפרוייקט ובדקו לפני תפיסת מקום הפרוייקט, של הו

חשבונות   האמורה  סופיים  יסוד  התוספת  לרבות  המנהל,  ידי  על  שייאושרו 
פיצ  ושל  )ב(,  נזקים שנגוי בפיסקה  על  דים  כל  חייה בהשלמת  רמו למזמין מפאת 

ה הקבלן חייב בתשלום  יהי   -הפרוייקט ומפאת נזקים אחרים, על אומדן התמורה
 ה. לל כאמור לבין אומדן התמור ההפרש שבין הסכום הכו
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 על ידי הצדדים  בזכויותמוש או אי שימוש שי  .75
 

זה     (א) ל  הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה  א תהווה  במקרה מסוים, 
 למדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. קדים  ולא ית

סוים,  הם בזכויות הנתנות להם לפי וזה זה במקרה מ לא השתמשו הצדדים או אחד מ    (ב)
לללמוד מהתנהגות זו ויתור ר ואין  זכויות במקרה אח  ר על אותןאין  לראות בכך ויתו

 כלשהו על  זכויות וחובות לפי חוזה זה. 
 

  ביצוע העבודות אי אפשרות המשכת  .76
 

ו, מפאת מלחמה  יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט, כולו או מקצתאם  
ישור  זמין יתן לקבלן אמזמין והמשליטה עליה, יפנה הקבלן ל או כל סיבה אחרת שאין לקבלן

קבלן ימלא אחר  תב, כי אומנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולו או מקצתו, וה בכ
 ע לאי המשכת הפרויקט.  וראות המנהל בכל הנוגה
 
 
 

 מס ערך מוסף   .77
 

 ס ערך מוסף. סעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מ המחירים הנקובים בא. 
 

המע"מ   המזמין, ישלם  קבלןשלם למ  מזמיןהל פי חוזה זה, שתשלומים עבגין כל הב.  
מ לשלם על פי הדין המע"  קבלןעד בו על הבנפרד וזאת בהמחאה נפרדת, למו  קבלןל 
 . לשלטונות המס וכנגד המצאת חשבונית מס כדין 

 
 בסעיף קטן )ב(: על אף האמורג. 

 
ון הסופי,  ן את החשבבון הסופי או לא הגיש הקבלאם איחר הקבלן בהגשת החש (1)

ובפרק הזמן החל מתום    71בסעיף  כאמור   יום מיום השלמת    195בתנאי החוזה, 
ה של  הפרויקט,  שיעורו  מוסף  ועלה  הערך  המס  ישלם    –מס  סכום  את  המזמין 

יתרת   לתשלום  שנקבע  במועד  קיים  שהיה  החשבון  בשיעור  הוגש  אילו  התמורה 
 .  71ע בסעיף  הסופי במועד שנקב

אמור בתנאי החוזה, ובפרק  תקופה כוע הפרויקט תוך הלן את ביצ לא השלים הקב  (2)
מתום   החל  היה    195הזמן  חייב  בו  מהיום  את יום  להשלים  הפרויקט,    הקבלן 

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה    –רו של מס הערך מוסף  הועלה שיעו
הוקיי אילו  התמורה  יתרת  לתשלום  שנקבע  במועד  במועד  ם  הפרויקט  שלם 

 גש במועד. הסופי הו  והחשבון

 

 ( MADE-AS)  ית עדותתכנ  .78
הבי  (1 לחשבונות  כנספח  המפקח  שידרוש  ובמידה  העבודה,  גמר  ימציא    -ניים  עם 

את התכניות לפיהן בוצעו כל העבודות.    עותקים   הבחמישבלן לידי המפקח  הק
מ תהיינה  ארצית  התכניות  קואורדינאטות  לרשת  וקשורות  )רשת  מוחשבות 

מרחקי התאים או    ביקורת,ם בין צירי תאי הים מדויקיישראל( ותכלולנה מרחק 
התאים  גבהים של מכסי    הצנרת מצירי כבישים ו/או מאבני שפה, מפינות מבנים,

 רטים" של הצינורות הנכנסים והיוצאים.וכן כל ה"אינוו
בהת (2 יהיה  התכניות  של  האומרות  קנ"מ  התכניות  הכנת  המפקח.  לדרישות  אם 

מפקח בעת  נלים" לדיסקטים ו"האורגי מסור את ההיה על חשבון הקבלן והוא ית
 מסירת העבודה. 

ע"י המתכנן.  בות כפי שנקבעו  בתצורת השכ  2002התכנית תוגש בתוכנת אוטוקד   (3
 .בנאריתיוגש בתוכנת והחשבון 

ע"י   (4 חתומות  העדות  רשיון תכניות  בעל  הרלוונטי  י  מודד  המתכנן  לאישור  ועברו 
יצ זה  )באישור  המסירה  לתיק  ע"פ  עות  5  -ורף  שקים(  כפי  החכ"ל  יועבר  נוהל 

 .קבלן ע"י המפקחל

 .האו כל עדכון של 2009משנת  6התוכניות יהיו בהתאם למפרט משב"ש גרסה  (5
ימס  (6 לבדיקת מחלקת  תכניות העדות  פורמט אחר  DWGבפורמט    GISרו  או   ,

מחלקת   בהתאם  GISבאישור  מחלקת  ,  יד  GISלהנחיות  על  המגיש  ויתוקנו  י 
 .GISלבקשת מחלקת 
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הכ   .79 הבכל  בביצוע  ימלקטפרוירוך  דין,  ,  כל  הוראות  בדבר מתן  לרבות  א הקבלן אחרי 
 ות רשיונ  וקבלת  הודעות  

 
     

 
 

 :החתוםלראיה באו הצדדים על  ו   
 
 
 
 
 
 

                            ____________________                _________________ 
 החברה           הקבלן                                        
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 לחוזה  1ז'נספח 

   לקיום ההסכם  בנקאיתערבות נוסח  
 
 

           לכבוד 
   בע"מ  ית לראש העיןהכלכל החברה    – ל"חכ

     11/1העבודה רח' 
      ראש העין 

 
 א.ג.נ., 

 
בקשת  -על ___________)_________________ פי  ערבים  קבלן"ה  -להלן  ח.פ./ח.צ.  אנו   )"
"סכום    -)להלן  (  אלף שקלים חדשים  מאה    100,000  לסך של  סילוק כל סכום עדל   ןכלפיכ  אתבז

   -  למדד כמפורט להלן )להלן  ןהקר  כוםבעים מהצמדת סהצמדה למדד הנו  יבתוספת הפרש הקרן"(  
בע"מ    ןהכלכלית לראש העי החברה    -  ל"חכ שנחתם בין    חוזהבקשר עם  "הפרשי הצמדה"( וזאת  

בעקבות   הקבלן  ברחבי    עבודות  לביצוע  26/21  'מס  שלהמכרז  לבין  וציבור  חינוך  מוסדות  בינוי 
  מילוי  ולהבטחת(  "חוזה"ה  -)להלן    (ן ₪מיליו     31.445    דע)  מסגרת שנתית  –  בראש העיןהעיר  

 .  חוזהכל תנאי השלם ומלא, ע"י הקבלן של 
מ לכבזאת  תחייבים  אנו  או סכומים  ןלשלם  הפר  הקרן  לסכוםעד    כל סכום  שי הצמדה  בתוספת 

עם  מ אלי יד  של  הגעתה  את    ןרישתכדנו  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  בכתב,  הראשונה 
תחילה    הכספים כאמור, או איזה מהם,את  ופן כלשהו, או לדרוש  ליך כלשהו או באהבת   ןדרישתכ
ה משפטית  קבלן,מאת  כלפיכ  בתביעה  לטעון  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  כלשהי  טע  ןאו  הגנה  נת 

   .ןכלפיכשר לחיוב כלשהו ד למציע בקשיכולה לעמו
ביחד או מי מכןאת רשאי  ן    נ"ל בפעם אחת אוהלדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום    ותתהיו 

  ןחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכ במספר דרישות, שכל א
 .  לא יעלה על הסך הכולל הנ"לביחד או לחוד 

זה למ  תשומותמדד  משמעו    -"מדד"    בכתב  בבניה  הלשכה  הגורים  הבניה  ידי  על  מתפרסם 
   המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 
נכון למועד ביצועו של  שפורסם לאחרונה    אם יתברר מתוך המדד  :ה יחושבו כדלקמןדהפרשי הצמ

ע  -)להלן  זה    כתב כל תשלום בפועל עפ"י   לה לעומת המדד בגין  "המדד החדש"( כי המדד החדש 
יה  -להלן  )  15.01.22יום  בשפורסם      2021צמבר  ד  חודש היסודי"(  הקרן  סכום  ו  ו"המדד 

 היסודי.כום הקרן מחולק במדד לת המדד החדש בספ הצמדה סכום השווה להכ והפרשי 
  

 ניתנת לביטול.  אינהו בלתי חוזרת ובלתי תלויה התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה 
   .להסבהאינו ניתן להעברה וגם/או   כתב התחייבותנו זה

 
 ועד בכלל.   _______________ליום    וקפה עדתבות זו תשאר בער
 
 

 ______________ קבנ          תאריך:_____________ 
 
 

 בנוסח דלעיל  ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינוייםהערבות תוגש חשוב: 
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 לחוזה  2ספח ז'נ

    ביצועערבות נוסח  
 
 

           בוד לכ
   ראש העין בע"מ ה הכלכלית להחבר  –ל "חכ

      11עבודה רח' ה
      ראש העין 

 
 א.ג.נ., 

 
בקשת  -על ____ _________ ________פי  ערבים  ןקבל "ה  -להלן  _______)ח.פ./ח.צ.  אנו   )"
של    ןכלפיכ  אתבז לסך  עד  סכום  כל  חדשים__________  ) ₪    __________לסילוק  ( שקלים 

הקרן"(  "   -)להלן   הפרשי  סכום  למדד  בתוספת  מהצמדהצמדה  למדד    קרןה  כוםס  תהנובעים 
)להלן להלן  וזאת      -  כמפורט  הצמדה"(  עם  "הפרשי  שנ בקשר  חכ חחוזה  בין  חברה  ה   -ל  "תם 
  26/21  'מס  שלה מכרז  לביצוע פרויקט מסוים במסגרת  ין בע"מ לבין הקבלן  הכלכלית לראש הע

של  שו עבודות  לביצוע   שנתית    –העין    בראש  בינוינות  ₪מילי    31.445  עד  )מסגרת    -)להלן    (ון 
 .  חוזהכל תנאי השלם ומלא, ע"י הקבלן של  מילוי  ולהבטחת"( חוזה"ה

לכבזאת  ם  יאנו מתחייב  ע  ןלשלם  או סכומים  הצמדה    בתוספת הפרשי  הקרן  לסכוםד  כל סכום 
עם   של  מיד  אלינו  לבסס   ןדרישתכהגעתה  עליכם  להטיל  מבלי  בכתב,  את    הראשונה  לנמק  או 
תחילה    הכספים כאמור, או איזה מהם,את    ו לדרוש אאופן כלשהו,  ך כלשהו או בבתהלי  ןדרישתכ
ה ב  קבלן,מאת  או  משפטית  ומבכבתביעה  אחרת,  דרך  כלפיכל  לטעון  כלשהי    טענת  ןלי  הגנה 

 .  ןשיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכ
רשאי  ביחד או מי מכן  ןאת א נו את תשלומו של הסכום הנ"לדרוש מאת   ותתהיו  ו  ל בפעם אחת 

  ןאחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכ ת, שכל  ובמספר דריש
 על הסך הכולל הנ"ל.   לא יעלהאו לחוד  ביחד

זה מדד    -"מדד"    בכתב  למגורים  משמעו  בבניה  הבניה  הלשכה  המתפרסתשומות  ידי  על  ם 
   חקר כלכלי.המרכזית לסטטיסטיקה ולמ 

 
נכון למועד ביצועו של  ד שפורסם לאחרונה  תוך המד מאם יתברר    ן:יחושבו כדלקמהפרשי הצמדה  

לעומת המדד בגין    ש"( כי המדד החדש עלה"המדד החד  -הלן  ל)כתב זה  כל תשלום בפועל עפ"י  
הקרן  סכום  ו  ו "המדד היסודי"( יה   -ן  להל)  15.01.2022ביום  שפורסם      2021דצמבר    חודש

 מדד היסודי.מחולק בן  בסכום הקר פלת המדד החדשפרשי הצמדה סכום השווה להכוה
  

 . ניתנת לביטול נהיאבלתי חוזרת ובלתי תלויה והתחייבותנו עפ"י כתב זה הינה 
   .אינו ניתן להעברה וגם/או להסבהכתב התחייבותנו זה 

 
 ועד בכלל.   _______________ם  ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליו

 
 

 __ ק____________בנ          _____________ תאריך:
 
 

 וגש בנוסח דלעיל  ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינוייםערבות תה חשוב:
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 חוזה ל נספח ח'

 לחוזה(  71שחרור )על פי סעיף כתב קבלה ו
 
 
 

 תאריך ________                                          לכבוד                                            
 בע"מ  יןית לראש העהכלכל החברה   - ל"חכ

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 דהביחס לכל עבו וררכתב קבלה ושח                                            
 
 

_____ הח"מ,  בזאת  אנו  מאשר/ת/ים  )הקבלן(   ________________________________
__________שקיב של  הסך  את  היום  מכם  חדשים לתי/נו  שקלים   _____   

אתהמ _____ש"ח(  _____________)_____ לסילוק    הווה  מכם  לי/נו  המגיעה  התמורה  יתרת 
לי/נו מכ כל המגיע  של  וסופי  ביצוע   םמלא  בהתא  העבודה ל  ש   התמורת  שביננו  שבצענו  לחוזה  ם 

עבודות      26/21  'מס  שלכם  מכרז  עפ"י   העיר    בינוילביצוע  ברחבי  וציבור  חינוך  ש  בראמוסדות 
 (. "החוזה"-ן)להל  (ן ₪מיליו  31.445 עד )  שנתיתמסגרת  – העין 

 
סוג שהוא    גם/או טענות מכלואין לי/נו ולא תהיינה לי/נו כל תביעות    הנני/ו מצהיר/ה/ים בזאת, כי

החוזה וגם/או  או כלפי כל הבא מכוחכם וגם/או מטעמכם וגם/או בהקשר עמכם בגין  / כלפיכם וגם
 רוך בחוזה ובנובע ממנו. בעקבותיו וגם/או בכל הכ

 
 

 החתום ולראיה באו על 
 
 
 ____________  שנת  ___________  לחודש ___________ _____   םיוה
 
 
 
 

                                                                                                              ___________________ 
 הקבלן       
 

 
 
 

 __ ______ _________   לחתימה : עד 
 

 ______________ _______ תאריך : 
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 לחוזה  ח ט'נספ
 ביחס לכל עבודה תעודת השלמה

 
 

 _ תאריך: ________________                                                                                                        

  

 לכבוד 

......................... ..... 

 

 

 ה תעודת השלמ הנדון:

 

סעיף   פי  העלב לחוזה    56על  שנחתם  יצוע  העיןהחברה    -  ל" חכבין  בודה  לראש    בע"מ   הכלכלית 

" )להלן:  סמוזהחה לביניכם  ובתוקף  החוזה"(  לפי  כמפקח  הריני  כותי  העבודה,  ,  כי  בזה,  מאשר 

העין ב__________________לביצוע  המתייחסת   בהראש  למכרז  ,  צעה  בו  ,    26/21  ' מסתאם 

ל בהתאם  רוהושלמה  ולשביעות  לאחוזה  כאמור  שבדקתי  חר צוני,  העבודה  ולאחר    את 

לם לשביעות רצוני,  האמורה שטרם הוש   שהתחייבתם בפני, כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה 

 מור ברשימה המצורפת. כא

לעיל   כאמור  האישור  במתן  אין  כי  בזה  באחרי יובהר  לפגוע  ואכדי  בדק  לתיקוני  חריות  ותכם 

 ה בהם.  ו, לתקופה הקבוע כאמור בחוזה ובנספחי

 

 

 

 

 
____ _______________  

המפקח              
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 לחוזה נספח י' 
 חס לכל עבודהיב תעודת סיום 

 
 
 

 ............ אל: ...............
 
 

וח  לביניכם מכ   בע"מ  עיןהכלכלית לראש ה  החברה  -  ל" חכשל החוזה שנחתם בין    58על פי סעיף  
ה   הכלכלית החברה    -  ל"חכ של    26/21  מס'  זרמכ כי    בע"מ  ןעילראש  בזה  מאשרים    העבודה אנו 

ל  לחוזה  מהוהושל   הבוצע  _________המתייחסת  ה  בהתאם  עבודות  כל  בהן,  וכי  והכרוך  בדק 
 ו אף הן בהתאם לחוזה לשביעות רצוננו המלאה. בוצע

 
 
 
 

 _____________ ______________ ___________________ ______ _______ 
 מה תיח    ד  תפקי   שם       תאריך       

 
 
 
_ ____________  ______________________________________________ 

 חתימה     יד  תפק   שם       ך תארי      
 
 
 

____ _________  ______________________________________________ 
 מה חתי    תפקיד     שם       תאריך       
 
 
 

 _____________ _____________________ ________________ _________ 
 חתימה     תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 
 
 

 ________________  ______________ ____ 
 ברה הח      תאריך   
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 ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ "חכ

   26/21ס' ממכרז    מסמך ד'
 בראש העין  י העיר ת חינוך וציבור ברחבמוסדו בינויביצוע עבודות  בדבר

 מיליון ש"ח   31.445   עדסגרת מ מכרז 
 

 בטיחות -נספח  
 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 ר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.קבלן באתר העבודה ועבד האחראי מטעם הבעו

o עבודה. וסילוק מיידי מאתר ה דורשים טיפול ליקויים ה -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.     24לך ודה במה עבמאתר הגעים שנדרש לסלקם מפ

o  הצבת שילוט 

 ויזואלי.   ה העברית וסימוןפהשילוט יכלול רישום בש

o צ.מ.ה. 

כגוןציו הנדרשים  והאביזרים  הציוד  כל  ע"י  מאובזר  יהיה  הנדסי  מכני  בטיחות,  פנסים,תסקי  -:ד  ר 
 וכו' יעה לאחור, מהבהבים  זמי נסמראות, זמ

o מפקח 

 לוות ולפקח על העבודה. הרשות לי וסמך ע נציג שה 

o דרישות החוק . 

הבטיחות   פקודת   : נכללים  החוק  הבבבדרישות  תקנות  ופיק עבודה,  אירגון  חוק  בעבודה,  ניה,  וח 
  חות של נדסית" , דרישות בטיעבודה "בניה התקנים, ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות ב 

 '. רה וכותקנות משרד התחבו יצרני ציוד מכונות,

o גן אישי ציוד מ 

 ות יצרן. א ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והור

התקנות והצווים    –  1970פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  מצהיר בזה שמוכרת לו  הקבלן   .1
פיה,  ש על  חוקי  נתנו  לו  מוכרים  בע  המדינהוכן  בבטיחות  וצוויהעוסקים  תקנות    ות הבטיח  בודה, 

מקצוע,  ב, חוקי עזר של הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים  בעבודה
ות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות  ודה המפורטים ברישיונתנאי העב

 . יחות"(לן ביחד "הוראות הבט משך הנספח )להבה

כ  .2 בזה  הורהקבלן מצהיר  מכיר את  הוא  הבי  שבו/הם  חות הספטי אות  המתייחסות לאתר/ים  ציפיות 
ת הצעתו, וכן  ת הנושא לפני שהגיש א, וכי הוא למד אהתבוצע העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאל

 כי יש ביכולתו לקיים הוראות בטיחות אלו.

ודרכו  בשמו או מטעמו, יתוכל אדם אחר שיבוא    נה שלוו, סוכניו, קבלני משאג לכך שעובדיהקבלן יד .3
 כירו וי

 הגו על פיהן. נאת הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וי             

ימנה מנהל עב   א. .4 ימצא באתר העבודההקבלן  )להלן "האחראי"( אשר    ודה או אחראי צוות מטעמו 
דיע  יובודה,  ם לא ינוהל יומן ערשם ביומן העבודה. אחראי יאת מקומו. שמו של האבהעדרו ימלא  

יחולו    ןלן על מינוי מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית ראש העין בהעדר הקבלהקב
 מטית על האחראי. יו עפ"י נספח זה אוטוכל חובות

עובדי   .ב כלפי  בלעדית  אחראים  יהיו  והאחראי  ה הקבלן  כלפי  הכלכלית  הקבלן,  הלחברה  עין  ראש 
 בטיחות.ה  הוראותי צד ג' על מילוי יריית ראש העין וכלפוע
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 ציוד וכלים

זה   .5 )ובכלל  הכלים  המכונות,  הציוד,  שכל  לכך  אחראי  יהיה  הרמהמהקבלן  כלי  אויר  נופים,  קולטי   ,
מצוידיםוכיוצ"ב תקין  במצב  יהיו  העבודה  בזמן  בהם  ישתמשו  ועובדיו  שהוא  המ  (  אמצעי  גן  בכל 

 חות. ת הבטי ותואמים את הוראו

עובדיו   .6 ייהקבלן,  לא  מטעמו  מי  עלאו  מתנ כ  סעו  שיהיו  לים  בתנאי  וזאת  הכלי  למפעיל  פרט  ייעים, 
 אלו יהיו בתוקף. למפעיל ההסמכות הדרושות ושהסמכות

תם, בעלי  ך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלהקבלן יהיה אחראי לכ .7
 .עפ"י הוראות הבטיחותכנדרש ונות והיתרים תקפים רישי

הציוד הבטיחותי )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי  את כל    יולעובד  הקבלן ידאג לספק  .8
 העבודה שהם מבצעים.   הבטיחות ובהתאם לסוג רוש עפ"י הוראותדמגן וכו'( ה

  

   הקבלן.י יוחלף מיידית ע"י  ת פגום או בלוציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונו .9

ן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל  שונה וכראלעזרה  מקום העבודה ציוד  הקבלן ידאג לספק ל .10
שרים להגיש שרות  יו תנאים נאותים המאפג הקבלן לכך שיהא זמן שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, יד

 של עזרה ראשונה במקרה של תאונה. 

 מהלך העבודה 
אחר ה .13 יהיה  הדרוקבלן  כל  את  ויעשה  לשם  אי  עיש  של  הרכוש  על  וכדהגנה  העין  ראש  למנוריית  ע  י 

 ו.  פגיעה ב

בש .14 ויסמנן  החוק  לדרישות  בהתאם  מעקות  ויתקין  העבודה  אתר  את   יגדר  ברורים  להקבלן  טים 
 ראות הבטיחות ונספח זה. ימים, והכל בהתאם להוומתא

לגרום לשריפה,  עלולה  ולא יעסקו בעבודה ש  עירו אש גלויההקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יב .15
בחוכגון   חתוך  או  אלא ריתוך  קיבלו א  ם,  העין    ם  ראש  עיריית  של  מוסמך  מנציג  לכך  בכתב  אישור 

 טות אש. הזהירות למניעת התפש  ונקיטת כל אמצעי לביצוע העבודה לאחר בדיקה

יצטייד הקבל           וניתן לקבלן אישור כאמור,  מים,  ש מתאיהעבודה בכלי כיבוי אן לפני התחלת  במקרה 
 מטף כיבוי     

וג           לא ישתמש במתקן או  ם פרוס  מילגלון  צמוד  לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן 
 בציוד    

 אש לצרכים אחרים. לכיבוי           

חשמלי  הקב .16 ציוד  החשמל  לרשת  יחברו  לא  מטעמו  מי  או  הוא  כי  מתחייב  לנלן  אלא  קודות  כלשהו, 
שאינו תקין או ציוד    ו בציודמש לא ישתית ראש העין. וכן  נציג מוסמך של עירי  על ידיחיבור שאושרו  

 האסור או שאינו בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.  

 אים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל.חשמל יבוצעו ע"י חשמלות לתיקון מער' דעבו .17

העבודה,  הסדר והניקיון באתר  רו על  כל מי הבא מטעמו ישמת עובדיו, או  הקבלן מתחייב בזאת כי צוו  .18
ת במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י  הגרוטאוו  הפסולתיסלקו את  

ריזות חומרים השייכים לעיריית ראש העין,  בנדון, לא ישתמשו בא  והתקנות הקיימות   הוראות החוק
של עיריית  קום שאושר ע"י נציג  רק במ  עדים לכך, יפרקו רכבי החנייה המיולא יחנו רכב שלא במגרש

 הפורק יחנה בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו. שהרכב  אין ובתנראש העי 

 חוק כלשהן.   ורים לכך עפ"י הוראותשנו במקומות האס עהקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא י .19

מך  היתר בכתב מנציג מוסכן קיבל לכך    הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם .20
בכשל   העין.  יבטיח הקבלעיריית ראש  מקרה  דרכיל  הציוד  ישה מתא ג   ן  ולנקודת  בטחון  לרכב  ימות 

 לכיבוי אש. 

נציג .21 או  עבודה  מפקח  של  סיור  בא  בעת  הרשות  של  שהתגאחר  וברגע  העבודה  מהסוג  תר  מפגעים  לו 
  כמסולקז שנקבע המפגע יחשב  ים בהתאם ללו""מסוכנים" או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגע

יווח ודרש לסלק את המפגע. האישור  שאיתר דת  ם הרשוח או נציג אחר מטערק לאחר אישור המפק 
 לסילוק המפגע ינתן בכתב. 
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עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל    ן או נציגו את הצעדיםבודה ינקוט הקבלעבמקרה של תאונת   .22
 הנסיבות, ובכלל זה:  

 כך. חולים אם יש צורך ב ו לביתלנפגע ויגרום להעברתעזרה ראשונה  יגיש .א
דיח  .ב ללא  לנציודיע  בהתאם  מוסמך    יגוי  אחרים  ולגורמים  העבודה  למשרד  העין,  ראש  עיריית 

 . תלאמור בהוראות הבטיחו

תאונ .ג של  דיובמקרה  המחייבת  קטלנית  את  ה  ישאיר  למשטרה,  מידיית  יודיע  למשטרה,  וח 
 והנחיותיה. אותיה  שטרה וינהג עפ"י הורומם עד בוא המהמכונות  והכלים במק

של   .23 העיןראלהחברה הכלכלית  נציג  של  או המפ/ ו  ש  ביומן העבודה  להוסיף  רשאי  יהיה  קח מטעמה, 
ב בנושא  הסתייגות  הערות  שיפ ט הקבלן  ולתבוע  הבטיחו יחות  אמצעי  של  צעדים  ורים  ונקיטת  ת 

 לתיקון הליקויים.ול ללא דיחוי מתאימים מצד הקבלן. במקרה כזה מתחייב הקבלן לפע

של  נצ .24 הכלכלית  יג  מ ראש  להחברה  המפקח  ו/או  י העין  רשאי  היטעמה  של  ה  עבודתו  את  להפסיק 
ים שהקבלן שמשתמש  הכלים או האביזר  הקבלן אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות,

ב  בהם או  הבטיחות,  בהוראות  כלשהי  עמידה  אי  ישנה  כי  או  תקינים  שהקבלן,  אינן  מי  מקרה  או 
או של צד שלישי  ש העין  ראיריית  ם או שלמות רכוש ע יטות המסכנות חיי אדעפ"י ש מטעמו, יעבדו  

 כלשהו. 

המצ לתיקון  דיחוי  ללא  לפעול  הקבלן  מתחייב  כזה  נוספ  בבמקרה  תמורה  עבודה  ללא  הפסקת  ת. 
ראש  ל  החברה הכלכליתלא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את    כאמור

 בודה. יכוב בעהע ת או מגה מהוראות הבטיחוגרם לה כתוצאה מהחרינזק שיהעין בגין כל  

כ   קראש העין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיל נציג של החברה הכלכלית   .25 ל   את עבודתו של 
העובדים מצוות  זה,  אדם  נספח  הוראות  לפי  או  הבטיחות  הוראות  לפי  יפעל  שלא  הקבלן  או    של 

 ן. ובל בעיריית ראש העיההסדר המק 

להשא על   .26 איסור  חל  בורות,  הקבלן  תעלות,  וכ ש  פתחים,יר  בשילוט  וחות  ומשולט  יציב  גידור  ללא  ו' 
 .הברור בכל תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממ 

הלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם  צוע הפעולות הרשמות ללפני תחילת בי .27
 קח מטעמה או המפלפיתוח  ראש העין ו/חברה הכלכלית נציג של ה

 ני העירייה. כניסה למתק .א
 בודה בחום בריתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה.  וכים: עית אש ור הדלקת .ב
 ותעלות.   תחפירת בורו .ג
 וגגות.  מעקות, רצפות, מדרגותפתיחת  .ד

 סגירת קווי מים.  .ה

 עבודות הרמה ועבודות בגובה. . ו

 יסה. עבודות הר .ז

 ת. פרוק צנר .ח

 (. )נפיצהבו באווירה מסוכנת( שאדם עלול להילכד )סגור עבודה במקום מוקף .ט

המהפעלת   .28 עפ"י  הכלים  תקינות  על  מתאימים  אישורים  להציג  הקבלן  את  תחייב  צ.מ.ה  פיע  ו ציוד 
 בהגדרות  

  נותשו

מן בהתאם     עי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיו הקבלן ידאג לאמצ .29
 לכך . מוסמך דרישות נציג הרשות הל

כל אחד בתחומו   והל זה יובאו לידיעת העובדים, וראות נ ה  שתוכן הצוות, אחראים לכךהקבלן, אחראי   .30
 כמפורט בנוהל.
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 מ ת לראש העין בע"יהחברה הכלכל 
   26/21מס' מכרז 

   ן בראש העיבינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר עבודות ר ביצוע בדב
 ון ש"ח מילי  31.445  עד רת מכרז מסג

 

 מסמך ה' 
 לחוזה( 51משך לסעיף  )ה יתוחפ  בודותי מוסכם )קנסות( לעטבלת פיצו

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות המוסכם ₪. 

1.  
ציבורי שלא  ריכת מים ממקור צשל  כל מקרהבגין 

ד מים ע"ש הקבלן ו/ או בהתאם להוראות  באמצעות מ
 החברה. 

 במשטרה  פרט לתלונה  10,000

2.  
, מוצקה או נוזלית,  פסולת  של שפיכת כל מקרהין בג

לתלונה למשרד להגנת   פרט 10,000 שה. שלא באתר שפיכה מור
 הסביבה. 

3.  
חילת  תשבין המועד שנקבע ל  כל יום או חלק ממנובגין 

החברה לבין   ה מהוראות המפקח מטעםביצוע הורא
 מועד תחילת ביצועה בפועל. 

1,000 
וף עצמו או בצר סעיף זה עומד בפני

ול דעת  ם לשיק לאירוע אחר, בהתא
 החברה בלבד.

4.  
מועד שנקבע לסיום  שבין ה נולק ממכל יום או חבגין 

ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם החברה לבין  
 ועה בפועל. צמועד סיומה בי

1,000 
עצמו או בצרוף סעיף זה עומד בפני 

לאירוע אחר, בהתאם לשיקול דעת  
 החברה בלבד.

5.  
  תחילתל  שנקבע שבין המועד חלק ממנוכל יום או ן בגי

לה   ה / פעווד העב  תתחיללה  לבין מועד עבודה / פעו
 . למעשה

1,000 

הקבלן את  ביצוע    התחילאם לא 
עבודה / פעולה  במועד שנקבע 

מאוחר יותר במועד חוזה, או ב
 החברה. שסוכם עם 

6.  

שבין המועד הסופי שנקבע   כל יום או חלק ממנו בגין
ה / פעולה  העבוד ולה  לבין מועד סיוםם עבודה / פע לסיו

 . למעשה
 

5,000 
  ביצוע  אתקבלן אם לא סיים ה

עבודה / פעולה  במועד שנקבע 
 . בחוזה, או עד גמר הארכה לסיומה

7.  
אה מהוראות הבטיחות  של אי קיום הור הכל מקרבגין 

 4או  ו/  3+ סעיפים  10,000 חלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי סוגה.  ה

8.  
פעולה  באופן שלפי  ודה / של ביצוע עב כל מקרהבגין 

ו/או  הציבור וםלשלה עת המפקח מהווה סכנד
 .העובדים

 4ו/או    3+ סעיפים  10,000

9.  
י  עולה  באופן שלפפשל ביצוע עבודה /  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלמות רכוש  נה דעת המפקח מהווה סכ
 .ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

10.  
כל  פעולה באופן שלפי  /עבודה של ביצוע  כל מקרהן בגי

עה באיכות הסביבה  פגיווה מהמפקח  דין ו/או לדעת ה 
 .ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

11.  
,  וק פסולת מאתר העבודהשל אי סיל מקרה לכ בגין 

במהלכה או לאחר סיומה כנדרש במסמכי ההתקשרות  
 קח. ו/או הוראות המפ

 4ו/או    3סעיפים +  5,000

12.  
ק  יידי על מפגע או נזשל אי דיווח מ מקרה כלגין ב

במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי   / נגרם צרשנו
 ו/או פרטי. 

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

13.  
ק שנוצר / נגרם  אי תיקון מפגע או נז  של כל מקרהבגין 

  במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי ו/או פרטי,
 ות החוזה / המפקח. בהתאם להורא

 4ו/או    3+ סעיפים  10,000

14.  
עולה  שלא בתאום  ודה / פעביצוע של ב  כל מקרהבגין 

עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום לפי כל דין ו/או  
 פקח. ו/או הוראות המ  זמסמכי המכר

 4ו/או    3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא בשעות   כל מקרהבגין 

חוקי  חוק מ ת או בניגוד להוראותבודה המאושרוהע
 ראש העין  העזר של עיריית

 4+  3סעיף +  5,000
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הפיצוי  אירוע מס.
 הערות המוסכם ₪. 

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר יום   כל מקרהגין ב

  דעת המפקח מהווה עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי
 סכנה לשלום הציבור. 

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  
יום  של השארת אתר עבודה, לאחר   כל מקרהבגין 

עת המפקח מהווה  שלפי דלאחר פינויו באופן  עבודה או
 או פרטי. בורי ו/צירכוש לשלום ו/או שלמות  סכנה

 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
ה /  ז בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד לכך בחו

 4+  3+ סעיף  5,000 . ח / אישור המפקח מראשהוראות המפק 

19.  
בחוזה /  בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך 

אש שלא לפי  פקח מרות המפקח / אישור המ הורא
 חוזה / מפקח. הוראות ה

 4+  3 יף+ סע 5,000
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

   26/21מס' מכרז 
 אש העין   בר וציבור ברחבי העיר י מוסדות חינוך ו בינבדבר ביצוע עבודות 

 מיליון ש"ח   31.445  עד מסגרת מכרז 
 הביצוע  טופס טיולים קודם

     
 ך:___________תארי                      

 
 

 ת )להלן: "שלב א"( עירוניו  לקותס )טיולים( אישור מחטופ
 

  
 ______________ ': חוזה מס             __             _מהות העבודה המתוכננת:_________________

 
 _________________________________כתובת אתר העבודה: _______________________

 
 ______________________ המפקח: ם _  ש___________________ם הקבלן ___________ש
 
 

ות  יק באתר ובנוסף במחלקירוניות עם המחזעלפני כל תחילת עבודה ,על הקבלן לבצע תיאום מערכות  .1
 הבאות: 

 
 חתימה/ חותמת  הערות  מחלקה  תאריך 

 דני לוי –תאורה  
 03-9007307טל: 
       03-9007364 

  

 כהן  אלחנן –גינון ונוף  
 03-9007240טל: 

  

 יריב חרזי  –חזוקה ת 
 054-4940423נייד: 

 03-9007364טל:    

  

 ת תשתיומנהל מחלקת  
 03-9007260 טל:   
 03-9008813פקס: 

  

 יניב אוהב ציון  -רשות חניהמנהל  
 03-9012628טל: 

 9012627-03ס: פק

  

     
 ית לתכנון ובניה ה מקומועד

ראי  דה לחתימת מהנדס האחור הועאיש
 ג הבקשה להיתר ע" יצועלב
 

  

 תאגיד המים וביוב עין אפק   
 ו/או אלי כהן  מרק
 5017151-073טל:

  

 
 
 

חוב  ם, וביוב מתאגיד מים וביוב עיריית ראש העין " עין אפק בע"מ". רל אישור על מערכות מייש לקב .2

 .7151150-730ון : ראש העין, טלפ  2מה  צחק קו בית יד י 11/1העבודה 

 .עם עותק לחכ"ל  בלן באתר בידי הקר יישא האישור  .3

הבאים: מוקד עירוני טלפונים לקה הרלוונטית ו חמובהר בזאת כי כל פגיעה במערכת עירונית יש לדווח למ .4

9007382-03 . 

 . ת תהיה באחריות הקבלןלתשומת לב הקבלן כי כל פגיעה במערכת עירוני .5

כמתחייב ע"פ כל    בלים וכו'חשמל, כ, בזק שויות הבאות: משטרה,ור מהרובאחריותו לקבל איש  הקבלן  על .6

 . דין
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
   26/21מס' מכרז 

 בראש העין   וך וציבור ברחבי העיר בינוי מוסדות חינדות בדבר ביצוע עבו
 ון ש"ח מילי  31.445  עד מכרז מסגרת 

 

 ( שלב ב"גמר העבודה )להלן: "ישור ל טופס )טיולים( א
 

  
 _____ _________מס'                                         ______________________עבודה: ה הות מ
 

 __________________________________________אתר העבודה: ______  כתובת/שם
 

 _____פקח: _______________שם המ_______________________שם הקבלן _______
 
 

ת אישור הר"מ לגמר העבודה לשביעות רצונם המלאה  לקבל א ישפי במקביל להגשת חן סו .1
 דה זו.  שלמה לביצוע עבוהוזאת כחלק מתנאי להנפקת תעודת 

 
 חתימה/ חותמת  הערות  מחלקה  תאריך 

 דני לוי  –תאורה  
 03-9007307טל: 
       03-9007364 

  

 לחנן כהן א –וף גינון ונ 
 03-9007240טל: 

  

 זי יריב חר  –תחזוקה  
 054-4940423יד: ני

 03-9007364טל:    

  

 ןיניב אוהב ציו-מנהל רשות חניה  
 03-9012627טל: 
 7901262-03פקס 

  

  
 דורני  שמשון -א.שפע 

 אזור התארגנות 
ו/או מי מטעם אגף    0544940218נייד: 

 שפע

  

  
 מפקח
 שם :

  

 ל חכ" - מהנדס 
 חיים מתנה שם:

  

                      עין אפק             תאגיד  
                                      ותנמר חובאישו על 

  

 יר עמהנדס ה 
 רברבום משה לואינג' 
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 כלכלית לראש העין בע"מ החברה ה
   26/21מס' מכרז 

 בראש העין   עיר רחבי ה מוסדות חינוך וציבור ב  בינויבדבר ביצוע עבודות 
 ח ש" מיליון   31.445  עד ת מסגרז מכר

 
 בודות פיתוח , מערכות תת קרקעיות, הכנת תיק מסירה עבודות פיתוח קבלת ע 

 
 

מס'   ות כמ סוג הבדיקה  ה ד סוג העבו מס'
 בדיקות 

מילוי   דות עפר עבו 1
 מבוקר 

 

במעבדה כולל דירוג, מיון   100%צפיפות 
 נדקס פלסטיות ואי

1 1 

 1 "ק מ 300 נקודות למדגם  3-באתרפיפות צ
בדה כולל דירוג, מיון  במע 100% ות צפיפ צורת דרך 

 ואינדקס פלסטיות 
1 1 

 1 מ"ר  500 נקודות למדגם 3 –צפיפות באתר 
 1 1 ן, יועץ קרקע אישור מתכנ ות, רשתות יריע 2
כל שיכבה   מצעים   3

 בנפרד 
כולל דירוג, מיון   במעבדה 100%צפיפות 

 סטיות דקס פלואינ 
1 1 

ר  מ" 1500 נקודות למדגם 3 – ת באתר צפיפו
  300או 

 מ"ק 

1 

במעבדה כולל דירוג, מיון   100%צפיפות   תשתיות אג"מ  4
 ואינדקס פלסטיות 

1 1 

 1 מ"ר  1500 םנקודות למדג 3 –באתר צפיפות 
שכבה   אספלט  5

מקשרת  
שכבה  
 נושאת 

   ת ותכניותיה: מרש"ל הרכב תערוב
 2 טון  350 ומן לת ביטתכו

 2 טון  350 ציבות י
 2 ון ט 350 דירוג 

 2 טון  350 צפיפות במעבדה 
 ת ליבו  4 טון  350 צפיפות שדה ועובי כל שכבה אספלט

  10גדרות ויציקות שונות עד בטונים בקירות/ ת/גדרקירו  בטונים 6
 מ"ק 

 1בדיקה  מ"ק  40

  ן לפי תק  בדיקת אדמת ג  אדמת גן  עבודות גינות  7
     כללי  8
   1 ס'מערך בדיקות מ  בדיקות ריכוז  8

 

 כניות לאחר ביצוע תו
 מכסים וקולטנים  הגוב   .R, Lשלושה העתקים לתוכניות לאחר ביצוע כולל מדידה ציר  -
 CDבי  על ג PLT ,DWGקבצים  -
 אישור המתכנן על תכניות לאחר ביצוע.  -

 מערכות תת קרקעיות 
 

 מערכת ניקוז
 ם שטיפת קווי -
 CDצילום כולל   דו"ח -
   CDולל כ וע קים לתוכניות לאחר ביצה העות שלוש -
 אישור המתכנן על תוכניות לאחר ביצוע.  -

 
 מערכת תאורה 

  אישור בודק מוסמך  -
 CDלאחר ביצוע כולל ותקים לתוכניות עשלושה ה -

 
 גינון והשקיה 

 CDכולל  שלושה העותקים לתוכניות לאחר ביצוע שרוולי השקיה  -
 

 עירונימערכת תקשורת  
      CDאחר ביצוע כולל ניות לשלושה העותקים לתוכ -

 
 

 
 

______________     _______________  
   חתימת המפקח            חתימת הקבלן                          
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 1טופס 

 
 

 סירה פרוטוקול מ
 דוח התיקונים הנדרשים מהקבלן 

 
 

החברה  עיריית ראש העין באמצעות  
 ן בע"מ הכלכלית לראש העי

 

מס'    חוזה מס' 
26/21  

 יום מ
 

 
 שם המזמין 

 
 ה ודבשם הע

 
 

 אריך ________ נערך סיור מסירה מס'  _________  לעבודה שבנדון בהשתתפות: בת .1

 
 ____________________________________רשות המזמינה __ה  נציג .א

 
 ______________נציג הפיקוח: _____________________________ .ב

 
 

 ___________________________: _________________הקבלן  נציג . ג

 
 ר מצאנו כי העבודה בוצעה והושלמה לשביעות רצוננו פרט לליקויים המפורטים מטה: חר הסיולא .2

 
 ______________________________________________________ .א

 ______________________________________________________ .ב

 ______________________________________________________ . ג

 ______________________________________________________ .ד

 ______________________________________________________ .ה

 ______________________________________________________ .ו

 ______________________________________________________ .ז

 ______________________________________________________ .ח

 
 

 הערות:  .3

 
 ......... ................................... ................................................................ .א

 ...... .................................................... .................................................. .ב

 
 ם הנ"ל עד תאריך ................... הליקויית  אעל הקבלן לתקן   .4

 
 ...... ... בשעה .......................... ך.סיור למסירה סופית על העבודה יערך בתארי .5

 
 
 

___________  _______________ ________________ 
 תימת הרשות המזמינה ח  פקח חתימת המ      ת הקבלן חתימ 
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   2טופס               

 

 
 ת השלמה ודעת

 )אישור על ביצוע התיקונים שנדרשו מהקבלן לאחר שנבדקו ואושרו ע"י המפקח( 
 
 

צעות החברה  ית ראש העין באמריעי 
 ראש העין בע"מ הכלכלית ל

 

 26/21מס' חוזה 
 מיום 

 
 שם המזמין 

 
 שם העבודה 

 
 
 
 

 ם ני_____  ביצע את כל התיקו______לן ________________שהקב  אני החתום מטה מאשר
 
 

 רשו במסירה מתאריך  ____________ לשביעות רצוננו המלאה.שנד
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   _____________                                             _______________________ 
   תימת המפקח ח                                  תאריך 
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 3טופס              
 

   26/21מס' תקופת הבדק לחוזה 
 

עיריית ראש העין באמצעות החברה   
 לראש העין בע"מ ית הכלכל

 

 26/21חוזה מס' 
 : מיום

 
 שם המזמין 

 
 שם העבודה 

 
דק" ין בקביעת תקופת "הבסכם שאחודשים, הובהר והו  12מוסכם בזה כי בתקופת הבדק פירושה   .1

 ת או חבות על פי כל דין.ל אחריומכמור כדי לפטור את הקבלן כא

 
נספח החוזה למשך הוראות החוזה ו ו כלעל כל חלק של העבודה שנדרש בו תיקון בתקופת הבדק יחול .2

 נוספת ממועד השלמת התיקון.שנה 

 
ח ובנספ הכללים ביצוע העבודה תנאים התיקונים כמפורט ב במהלך כל תקופת הבדק יבצע הקבלן את .3

מתארי סביר  זמן  תוך  הך  זה  זמנים הודעת  וללוח  לשיטה  הביצוע  דרכי  לתוכנית  ובהתאם  עירייה 
אחריותו לטיב הביצוע .  לא יפטור את הקבלן מ  קח לפי סעיף זה  המפ  שיאושרו ע"י המפקח. אישור

דרי ולפי  המפקח  של  לאישור  הקבלן  הגיש  השלא  התוכנית,  את  ולשתו  אותןיטה  יקבע  זמנים,    וח 
 על חשבון הקבלן.  המפקח

 
ראות החוזה ונספח זה מובהר כי המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע את התיקונים רוע מהולגמבלי   .4

עבודות  ובש  בתיאום עם  כל אחרות המבוצעות. הקבלילוב  לו  יהיו  ולא  הוראות המפקח  לפי  יפעל  ן 
 ה. ניין זות כלפי העירייה בעתביעות, טענות או דריש

 
פרט לתיקונים דחופים לפי דרישת הפסקה.  א  יקונים הוא ימשיך בהם ללצוע התמשהחל הקבלן בבי  .5

 המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות. 

 
וחות למשתכנים, ללומדים בבית ספר הקיים או  מגרימת הפרעות ואי נ  מנע במידת האפשרלן יהקב .6

רבות עובדיו. אחרי  שיים לעל בטחון הצדדים שלישמירה  הפעולות הנדרשות ל  לעירייה, וינקוט בכל
בוצעו    תיקוניםה  השלמת דרכם  או  בהם  המקומות  ושאר  האתר  מצב  את  לקדמותו  הקבלן  יחזיר 

 ים. עקיפין מביצוע התיקונעו במישרין או בשנפגהתיקונים או 

 
לפי החוזה קונים  תיו לעניין בדק ותילא תתקבל מצד הקבלן כל טענה , כצידוק לאי מילוי התחייבויו .7

רייה עצמה בעבודות, אלא אם ביקש הקבלן מן  שתה העישעדבר תיקונים או שינויים  זה, ב  ולפי נספח
 ה.מתותהמפקח לבדוק טענה זו והמפקח השתכנע בא

 
ימלא הקב .8 זה, תהיה העירייה  לן אחר התחייבויותיו  לא  נספח  ולפי  חוזה  לפי  ותיקונים  לעניין בדק 

 ישלם לא ו  פה את העירייה שיפוי מלאבלן ישעל חשבון הקבלן והק  יקוייםת לבצע את תיקון הלרשאי
 את כל ההוצאות, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.

 
 של שבעה ימים לפחות. ביקורת מוקדמת בכתב  מועד לשן ביצוע  תקבעהעירייה  .9

 
ם  קורת הנ"ל ובהתחשב ע מה הבין סביר מיום שנסתייהקבלן יבצע את כל תיקוני הליקויים תוך זמ .10

 . ת השנהעונו

 ______       תאריך סיום הבדק ______________ _______ ק  תאריך תחילת הבד .11

 
 

_____________    _____________ ___ _______________  __                ______________________ 
 החתימת הרשות המזמינ             חתימת המפקח        חתימת הקבלן         תאריך           
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 4ופס ט
 

 
 
 

   __תאריך _______

 סיום תעודת
 )בתום תקופת הבדק(  

   26/21מס' כתב קבלה ע"י העירייה ושחרור מכרז 
 לכבוד 

______ ______________ 
 

__________________ __ 
 

 א.נ.,

 
עיריית ראש העין באמצעות החברה   

 בע"מ   הכלכלית לראש העין
 

 26/21חוזה מס' 
 מיום 

 
 שם המזמין 

 
 ה העבוד שם

 
 

(  ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה,  "החוזה"  –)להלן    26/21מס'  המסגרת  חוזה  שבה  בהתאם לביצוע העבוד

וכי כל עבודות הבדק  הושלמה ונמסרה לרשות  העבודה בוצעה,    יזה כ הריני מאשר ב המזמינה בהתאם לחוזה 

 לאה. וני המף הן לשביעות רצוכל הכרוך בהן בוצעו א

נובעת מהחוזה ואשר מטבע הדברים  נמשכות גם תו היבו חי אינה פוטרת את הקבלן מהתום זו מסירת תעודת סי

 לאחר מתן תעודה זו.  

___________________________________________________________ 
 חתימה      מפקח     שם        תאריך       

 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה   כ"ל  "פ ח מנהס/ מהנד  שם        תאריך        
 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה    מנכ"ל חכ"ל        שם        ך יתאר       

 
 

___________________________________________________________ 
 חתימה    מהנדס העיר        ם ש       תאריך       

 
 

 העתק: 
 תיק פרויקט 
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  5טופס 

 
 
 

  26/21מס' הצהרה על חיסול תביעות חוזה 
 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

   26/21מס'  מכרז
 בראש העין   וסדות חינוך וציבור ברחבי העיר בינוי מביצוע עבודות בדבר 

 "ח מיליון ש  31.445  עד מכרז מסגרת 
 

 ________________  תאריך                    בוד לכ
______________ 

 
______________ 

 
 

 הנדון: הצהרה על חיסול תביעות 

     26/21מס' חוזה 
 

מאתנ_____וביום   :   הואיל הוזמן  הכלכל____  החברה  ידי  על  )להלן:  ו  בע"מ  העין  לראש  "הרשות  ית 

 .(חוזה": "ה)להלן בראש העין .דות  ן, בוצעו עבו( במסגרת המכרז שבנדוהמזמינה"
 

 שנו לכם חשבון סופי בגין העבודה האמורה.ג____ ה__וביום _____ :  והואיל
 
 

 מן: ק כדל לפיכך אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת
 
 

לפי  לל והסופי שאנו מבקשיהסכום הכו .1 אליו ותמורת כל התחייבויותינו  ם תמורת החוזה או בקשר 
 ______   ______בחשבון הסופי מיום   הסכום י המכרז הינוועל פ

 
 ___________ )כולל מע"מ(  )להלן: "התמורה הסופית".(_של ___ל שהינו בסך כול

 
ולא   .2 לנו  אין  הסופית  לתמורה  תביעותנתהיי פרט  כל  לנו  מכה  דרישות  או  טענות  שהוא  ,  וסוג  מין  ל 

בכל מטעמכם,  או  מכוחכם  הבאים  כלפי  ו/או  הקשרו  כלפיכם  הנובחוזה   עניין  ו/או  הכרוך  בע  ו/או 
וותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור בין שהיא מ, אנו  יןו והכל במישרין או בעקיפממנ 

 הי כלפינו.ים אתכן מכל חבות כלשעתיד, ואנו פוטרב לנו ידועה לנו כיום ובין שתיוודע 
 
עלינו .3 המוטלת  כלשהי  מחובה  לגרוע  כד  לעיל  באמור  ב  אין  החוזה  ותיקון  עניין  לפי  בדק  אחריות, 

 וליקוים. פגמים 
 
 אף לשון יחיד משמע. –ים ב לשון רב כל האמור לעיל .4
 
 
 
 

 ולהלן באתי על החתום
 
 

  _______________                    _  _____________           ___________    _     _____________ 
 ותמת ח      חתימה   מס': ת"ז/ ח"פ    שם הקבלן 
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  6טופס 
 

 
 

 לכלית לראש העין בע"מ ברה הכהח
   21/26מס'  רזמכ

 בראש העין   בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר בדבר ביצוע עבודות 
 ש"ח מיליון   31.445  עד  מסגרת מכרז 

 )בשינויים המחוייבים(  ודהלת עבחנוסח צו הת
 
 

 תאריך:................... 
 00000-צו

 לכבוד 
 ________ לידי:__ד נמסר בי     ......      ...... ............................

     ת"ז/ח.פ. ................................
 ___ בתאריך:____________        
    
ת  חתימ        

 :___________ המקבל
 א.נ., 

 ... ......ין מכרז ...הנדון: ביצוע ................................. בראש הע
 

 צו התחלת עבודה
 

יש     ................................... בראש העין מכרז מס' ..........לביצוע    000000מס'  ם להצעת המציע  בהתא .1
העבביצו  להתחיל במידיב ע  הנ"ל  כו  ודות  ביצוען  את  ומסירה  ולסיים  היתרים,   ,השגת  התארגנות  זמן  לל 

 ....... .........תאריך :  סופית לעירייה הכל עד ל
של מנכ"ל החברה, כתנאי לביצוע    מראש ובכתב  אישור  בת מחיי  עבודה נוספת/חריגה,כי כל  מובהר בזאת   .2

 .וכתנאי לתשלום

 מע"מ(.    %17 )כולל₪ .................ציבית של  קרת ת צו התחלת העבודה מתייחס למסג  .3
למסג .4 מעבר  זה  אלו  מבנים  במסגרת  העבודות  ביצוע  תקציבית  המשך  התחלתמחיזו  רת  לצו  הגדלה    יבת 

בנפרד, כפי שהובהר לא ניתן לנייד תקציב ממבנה  פרויקט   ה  לכל מבנל  ה חתום ומאושר ע"י המנכ"העבוד
 אחד לאחר. 

 .תאיםותנה בכיסוי תקציבי מ ה עפ"י החוזה, מדהעבוביצוע יתרת מרכיבי  .5
סוג  לא תהא כל טענה מכל  לקבלן  הזמניות, ו  הקבלן יפעל עפ"י הנחיות המפקח בביצוע העב' עפ"י התוכניות  .6

 עדכון תוכניות לביצוע. , כולל דהבגין שינויים במהלך העבו, 
 000000000000........................נייד: המפקח על העבודה הינו  .7
מצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם לתקנות  ן בלעדי לנקיטת  כל אנכם אחראים באופ ה .8

( חדש(  הבטיחות  לתקנות,    1970  –נוסח  בהתאם  ב  הוראות ו/או  הקבועים  אחרים  המכמס וצווים  רז   מכי 
 ושאינם קבועים במסמכי המכרז והמחוייבים על פי כל  דין. 

 במידי.  ולהעבירו לידי החכ"ל את האתר העבודה העבוד יש לתעד בסרט לפני ביצוע ה .9
 אנו מאחלים לכם הצלחה בביצוע הפרויקט.  .10

         
 ב, בכבוד ר

      
 יאיר אברהם ו"ד, ע        
 מנכ"ל            

 
 
 

 ראש העיר -  בן משה  וםמר של העתק: 
 מנכ"ל העירייה -  אילן הררימר  
 מהנדס העיר - בום בררומשה למר  
 מהנדס חכ"ל  -  המתנ מר חיים 

 חכ"ל  נהלת כספיםמ - וכרמית ישעיהגב' 
 פיקוח  -  .................  
 דס עוזרת מהנ -  גב' עופרה עטר  

 


