
 חתימה המציע:____________________

1 

 

 

 ( בע"מ1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

 

 למגרשי ספורט סככות קירוי הקמתמכרז ל

 ל מערכות ש הקמהותכנון לרבות 

 וולטאיות-פוטו

 

 1 /2018מכרז פומבי מס' 

 

 

 

 

 
 2018יולי  מהדורה 

  



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה המציע:____________________

2 

מזמינה בזה הצעות מחירים  (/ "החכ"ל" "החברה": גם )להלן מ"( בע1996לפיתוח יהוד )החברה הכלכלית 
, וזאת על פי התנאים וולטאיות-לרבות תכנון והקמה, של מערכות פוטו מגרשי ספורטלקירוי סככות הקמת ל

 המפורטים במסמכי המכרז.
 

מצטברים תנאים ביצוע העבודות והפרויקט מושא מכרז זה מותנה בהתקיימם של שלושה  !לב שים
 לא ייצא לביצוע. הפרויקטלעדיהם ב

 
-ה חמישי    לא יוחזרו בכל מקרה החל מיום ש ₪ 1,500את מסמכי המכרז ותנאיו ניתן לקבל, תמורת 

05/07/2018. 
 .ובאתר החברה החברהניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי 

 
במשרדי החכ"ל ברחוב המליאה  באולם 13:00 בשעה  10.7.2018 -ה שלישיתקיים ביום יחובה  סיור קבלנים
  מונסון.-יהוד 10זאב ויינהוז 

 
, יש להפקיד במסירה אישית בלבד )אין לשלוח 1/2018את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז מס' 

 החברההמכרזים של בתיבת יאוחר מכך,  ולא 13:00לשעה עד  , 15.7.2018-בתאריך ראשוןבדואר( עד ליום 
הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תפסל  מונוסון.-יהוד, 10זאב ויינהוז רחוב ב, במזכירות החברההממוקמת 

 ולא תובא לדיון.
 

  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה
 

ולמציע הזוכה לא  לבצע את כל העבודות מושא מכרז זה כולן או חלקןלאמור, אין החברה מתחייבת  בנוסף
שיקול הדעת הבלעדי לבצע את העבודות בשלבים  נתון . לחברהתהא כל טענה ו/או דרישה לחברה בעניין זה

מגרש ו/או פרויקט  לכל, יים שיוצאו מעת לעת ולא בפעם אחתוצאת צווי התחלת עבודה ספציפו/או על ידי ה
בהתקיימם של התנאים  בין היתר , והכל(מגרשים/)בחלוקה למבנים כמפורט בכתבי הכמויות –בנפרד 

  מעת לעת. חברהלרשות התקציבים מאושרים שיעמדו ל בהתאם המתלים המפורטים להלן ו/או
 

וולטאיות  -לקירוי והתקנת המערכות הפוטו כוללתכי הצעת המחיר של המציע תהא הצעת מחיר  מובהר
המצוינים בכתבי הכמויות, בפירוט מחיר ספציפי לכל  מבנים )להלן יחד: "המגרשים"( /המגרשים 5בכל 

 גרשלכל מגרש ומ ים שצויינוהסך המתקבל מחיבור המחירמגרש ומגרש, כאשר סכום ההצעה הכולל הינו 
המגרשים  5 -של פחות מ במידה והחכ"ל תחליט לבצע קירוי והתקנה כי, יודגש ספק כל למען הסר .כאמור

הצעה הכולל בהפחתת ה סכוםהמצויינים בכתבי הכמויות, הרי שסך התמורה שיקבל המציע הזוכה, יהא 
 ותחליט החברה המחיר הספציפי של אותו מגרש/ מגרשים אותם החליטה החכ"ל לא לבצע, כך גם במקרה 

 אחד בלבד. וולטאית במבנה/מגרש –והתקנה של מערכת פוטו  לבצע קירוי
 

זה מותנה בהתקיימם  והיקפם ביצוע העבודות והפרויקט מושא מכרזמבלי לגרוע באמור לעיל,  שים לב!
 .המוסדות המוסמכים בחכ"ל ובעירייהואישור  אישור משרד הפנים ,תקציביאישור של שלושה מצטברים: 

 .("המתלים"התנאים )להלן: 
 

חודשים מיום חתימתו על  2עד עבודות מושא מכרז זה, הביצוע כל סיום על המציע הזוכה להיות ערוך ל
   .הסכם ההתקשרות

 
 .03-5366600:  פוןבטל  שירלי דרמוןלפרטים נוספים יש לפנות לגב' 

 
 כהן, מנכ"ל אביעד

( 1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 מ"בע
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 רשימת  המסמכים  המהווים  חלק

 בלתי  נפרד  מהמכרז 

 

 ( :"המכרז"מסמכי מכרז זה מורכב מהמסמכים הבאים )להלן:   

 תנאים כללים.הוראות למשתתפים ו – 1נספח מספר  .1

 הצעת מחיר.והצהרת המשתתף  - 2נספח מספר  .2

 .בדבר היקף הכנסות במצטבר הצהרת המשתתף ואישור רו"ח - 3נספח מספר  .3

 –טבלת ביצוע פרויקטים והמלצות בדבר התקנת סככות קירוי ומערכות פוטו  – 4נספח מספר  .4
 וולטאיות.

 . 1977 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז  בין היתר ותצהירים אישורים – 5נספח מספר  .5

 .)ערבות מכרז( ערבות בנקאית -6נספח מספר  .6

"הסכם ו/או  "החוזה"ו/או  "ההסכם")להלן:  חוזה התקשרות ונספחיו - 7נספח מספר  .7
 :("ההתקשרות

  המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית )הספר הכחול( של מהדורה           נספח א'      
 בנוסחם 2008 -אחרונה מעודכנת ותקנות הבטיחות בעבודות בניה, תשס"ח

 לא מצורף. מובהר בזאת כי ההפניות במפרט הכללי להוראות  -המעודכן                                                      
 לא תחולנה על  ההתקשרות במסגרת חוזה זה. 3210חוזה מדף                                                      

                             
 מפרט טכני ח ב'נספ
 כתבי כמויות. 'גח נספ

 תוכניות לאישור   'דנספח 
 אישור על קיום ביטוחים 'הנספח 
 פקודת שינויים. 'ונספח 
 ערבות ביצוע 1 זנספח 
 ערבות טיב 2זנספח 
 .פרוטוקול מסירה 'חנספח 
 .תעודת השלמה 'טנספח 
 הצהרה על חיסול תביעות 'ינספח 

 תעודת סיום "אנספח י
 ות בטיחותהורא ב"נספח י
 האחראי לביצועהצהרת  גי"נספח 
 הצהרת מהנדס האתר די"נספח 
 הצהרת האחראי לבטיחות ט"ונספח 
 הצהרת מנהל העבודה זט"נספח 
 דו"ח קרקע  "זינספח 
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 1נספח 

     תנאים כללייםו למשתתפים הוראות       

 כללי .1

"( מזמינה בזה הצעות החברה)להלן: "מ "( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד ) .1.1

-של מערכות פוטו מגרשי ספורט לרבות תכנון והקמהלקירוי להקמת סככות  מחירים 

 ., וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרזוולטאיות

, , התקנת תאורת מגרשספורט מגרש סככות לקירוי העבודות כוללות, בין היתר:הקמת .1.2

לרבות כל עבודות הפירוקים, העפר וההכנה וולטאיות -של מערכות פוטו הקמהותכנון 

 הנדרשים בקשר עם כך.

תנאי המכרז, הצעת המשתתף וחוזה התקשרות המצ"ב תנאי ההתקשרות יהיו על פי  .1.3

 למסמכי המכרז.

 להשתתפות במכרז סף תנאי .2

, בכל התנאים במכרז במועד הגשת ההצעות מי שעומדים, במכרז זהרשאים להשתתף  .2.1

 :ת כל האסמכתאות הדרושות להוכחת תנאים אלווצירפו א המפורטים להלן

קיום תנאי הסף להלן )במצטבר( מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. אי עמידה בתנאים 

 המוקדמים עלולה להביא לפסילת ההצעה.

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס  .2.1.1

 קיד השומה.פבמקור מטעם 

, 1969 -מי שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט .2.1.2

 .על רישום, כאמור תקףעל המשתתף לצרף להצעתו אישור  ומעלה. 2-בסיווג ג'

, בינוי ותשתיות)במצטבר( הכנסות מביצוע עבודות  2017 -ו 2016מי שהיו לו בשנים 

ש"ח  10,000,000  -ל  לפחות כששבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך 

על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח המאשר עמידתו בתנאי  )לא כולל מע"מ(.

  .3המצ"ב בנספח זה על פי הנוסח 

לפחות כל אחת  מ"ר  500 -בגודל של כסככות קירוי  3המשתתף התקין לפחות  .2.1.3

האחרון )ועד למועד  2014-2018והשלים את התקנתם בין השנים במגרשי ספורט  

 .לשביעות רצון המזמין, ז(להגשת הצעות למכר

והינו עומד  KWP 50ולטאיות בהספק ו-פוטומערכות  3המשתתף התקין לפחות  .2.1.4

 בכל הדרישות המפורטות להלן* :
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 מהנדס חשמל בעל רישיון חשמלאי מהנדס. בעל הסמכה של הינו  .2.1.4.1

 ISO  9000 (2001 .)הינו בעל תעודת  .2.1.4.2

שיון קבלן לעבודות יהקבלנים ובעל רהינו קבלן רשום אצל  רשם  .2.1.4.3

לפחות, לפי  1-( בסיווג א'160הנדסה בנאיות בענף חשמלאות )

תקנות רישום קבלנים לעבודה הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים 

 .1988 -רשומים(, התשמ"ח 

עבר השתלמות עבודה בגובה של משרד העבודה והרווחה בהתאם  .2.1.4.4

 . 1139להוראות ת"י 

לצרף את כל האסמכתאות מובהר כי על המשתתף  •

 .הדרושות להוכחות עמידתו בתנאים המפורטים לעיל

לרבות סעיפי  2.1.4ים בסעיף המפורט םככל שהמשתתף אינו עומד בתנאי* 

כל מטעמו העומד ב קבלן משנהרשאי המשתתף לפרט בהצעתו המשנה שלו, 

  .כאמור רף את כל האישורים הנדרשיםוצי בתנאים אלו

למסמכי המכרז וכן לצרף  4על המשתתף למלא את הטבלה המצורפת כנספח 

סככות קירוי כאמור בסעיף  3המלצות לביצוע  3המלצה לכל פרויקט אותו ביצע ) 

 .2.1.4וולטאיות כאמור בסעיף  –המלצות לביצוע התקנת מערכות פוטו  3-ו  2.1.3

המוצעת על ידו עומדת בכלל הדרישות הטכניות  יתטאוול-הפוטו מי שהמערכת .2.1.5

בנספח הטכני )נספח ב' לחוזה ההתקשרות( וצירף מפרט טכני של המופיעות 

 המערכת המוצעת.

תנאי להשתתפות  : 1977 -אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז  .2.1.6

 במכרז הוא כי אין למציע כל מניעה להתקשר עם החברה וזאת בהתאם להוראות

ׁ )בסעיף זה להלן: " 1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  והוא  החוק"(ׁ 

צירף את כל האישורים הדרושים לפי החוק לרבות: תצהיר בדבר תשלום שכר 

מינימום כדין והתחייבות לשמירה על זכויות עובדים; תצהיר בדבר העסקת 

מוגבלות; הצהרה  עובדים זרים כחוק; תצהיר מציע בדבר ייצוג הולם לאנשים עם

מועצה והעדר ניגוד עניינים; תצהיר העדר קרבה לעובד הרשות או לחבר  בדבר

בדבר העסקת עובדים כדין; תצהיר בדבר העדר הרשעות; העתק תעודת עוסק 

מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף; אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס 

שה לעסוק עם גופים ציבוריים הכנסה על ניהול פנקסים כדין; העתק תעודת מור

 .לחוק 2)מאת רשויות מע"מ( כאמור בסעיף 

יודגש כי יש למלא את התצהירים באופן מלא לרבות סימון ו/או מחיקת החלופות 
  למסמכי המכרז.  5וכן לאמת אותם באמצעות עו"ד כדין בנוסחם במסמך 
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של על סך , ובלתי מותנית למימוש מידי אוטונומית ערבות בנקאיתמי שצירף  .2.1.7

, לפי נוסח  15.10.2018לפקודת החברה, שתהא בתוקף עד ליום  ₪  250,000

וזאת להבטחת קיום תנאי   6המכרז  בנספח מספר הערבות המצורף למסמכי 

ויוכרז כזוכה במכרז יחתום על הסכם   מסמכי המכרז והבטחה כי המציע במידה

 ההתקשרות.

חשיבות הגשת ערבות תקינה  כי קיימתתשומת לב המציעים  :חשובה ערהה

ומדויקת על פי הנוסח שצורף למסמכי המכרז. כל חריגה בנוסח הערבות )גם חריגה 

, כגון: תוקף ערבות ארוך יותר, ערבות צמודה וכו'( החברהשלכאורה מטיבה עם 

 עלולה להביא לפסילת ההצעה.

 
וד יה כל אימת שהמשתתף לא יעמירשאית להגיש את הערבות לגב יהתה החברה

וחוזה ההתקשרות ולגבות את סכומה כפיצויים  בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז

מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים 

 . לה על פי כל דין

חתום ע"י החברה כי מי שהשתתף בכנס המציעים וצירף להצעתו את פרוטוקול  .2.1.7

 בסיור קבלנים(. כאמור. )חובת השתתפותהשתתף בכנס 

 וצירף את הקבלה על רכישת מסמכי המכרז.מי שרכש את מסמכי המכרז  .2.1.8

מובהר כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,  .2.2

 נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה.

יישות משפטית אחת  – עוד מובהר כי על כל הצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד בלבד .2.3

 ע"י מס' מציעים במשותף.ואין אפשרות להגשתה  בלבד

מטעם זה בלבד ולפי החברה, רשאית התנאים להשתתפות במכרז, א מילא אחר למציע ש .2.4

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים 

 .ו/או המסמכים שצורפו לה מהנתונים שבהצעתוו/או יתקן ו/או יבהיר איזה 

יהיו על שם  וכל המסמכים הנדרשים הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד* 

 המשתתף בלבד.

 ההצעה .3

 2 -, בעט בלבד, בהצהרת המשתתף והצעת מחיר מסמךהצעות המחירים תוגשנה על גבי  .3.1

 עותקים של חוברת המכרז. 
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 5בכל  וולטאיות -והתקנת המערכות הפוטו לקירויהצעת המחיר תנקוב במחיר כולל  .3.2

שצורפו כנספח ג'  המגרשים/ מבנים )להלן יחד: "המגרשים"( המצוינים בכתבי הכמויות

ירוט מחיר ספציפי לכל בפ, ("הכולל ההצעה סך"לחוזה ההתקשרות, לא כולל מע"מ )להלן: 

לכל  שצוינו כאשר סכום ההצעה הכולל הינו הסך המתקבל מחיבור המחירים ,מגרש ומגרש

"ל תחליט לבצע קירוי והחכמגרש ומגרש כאמור. למען הסר כל ספק יודגש, כי במידה 

בכתבי הכמויות, הרי שסך התמורה שיקבל  המצויניםהמגרשים  5 -והתקנה של פחות מ

המציע הזוכה, יהא סכום ההצעה הכולל בהפחתת המחיר הספציפי של אותו מגרש/ מגרשים 

לבצע, כך גם במקרה ותחליט החברה  לבצע קירוי והתקנה של "ל לא החכאותם החליטה 

 במבנה/מגרש אחד בלבד. וולטאית –מערכת פוטו 

חלק הכמויות שבכתב הכמויות הינן באומדן בלבד וכי למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי 

מהסעיפים המפורטים בכתב הכמויות הינם אופציונליים, וההחלטה אם לבצעם או לא הינם 

, ולמשתתף לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או החברהדעתה הבלעדי של בשיקול 

על  החברהאחרות, לרבות לא לשינויים במחירי יחידות שבכתב הכמויות, בשל החלטת/ות 

  ביצוע ו/או אי ביצוע של חלק מהסעיפים שבכתב הכמויות. 

התחייבויות שיש לבצע הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וה .3.3

 על פי מסמכי המכרז.

 על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. )חתימה + חותמת( יש לחתום .3.4

 מהמועד האחרון להגשת הצעות.  חודשים 12  תהיה בתוקף ההצעה .3.5

 אישורים .4

לצרף להצעתו גם את המסמכים  משתתףעל הלעיל,  2מבלי לגרוע בהוראות סעיף 

  והאישורים הבאים:

העתק תעודה בדבר רישום התאגיד במרשם המתאים וכן אישור  -אם המשתתף תאגיד  .4.1

עו"ד או רו"ח ומסמכים בדבר רישום התאגיד כדין )תעודת ההתאגדות, תזכיר ותקנון(, 

 זהות בעלי המניות ושיעור אחזקתם בתאגיד.

 .ותעודת התאגדות משלטונות מע"מ תעודת הזהות שלוהעתק  -אם המשתתף אדם פרטי  .4.2

 העתק אישור תקף במועד הגשת ההצעה בדבר פטור/ניכוי מס במקור. .4.3

 העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ. .4.4

של המשתתף המוסמכים מורשי החתימה אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות  .4.5

 .בחתימתם לחייב את המשתתף

 ., חתומים על ידי המשתתףהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם המכרזמסמך/י ההבהרות ש .4.6
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 קבלנים וסיורהבהרות  .5

. ומהווה תנאי סף לעמידה בתנאי המכרז חובה הינו סיור קבלנים/מציעיםהכנס  .5.1

 במשרדי החברה הכלכלית. 0013: עהבש  10.7.2018 –שלישי  ביום יתקיים הסיור/הכנס

 בכנס מטעמו ישתתף אחר אדםמבקש כי  או"מ בע חברה הינו שמשתתף במכרז ככל .5.2

 המשתתףמטעם  בכתב כוח ייפויהצגת ב מותנית , הרי שהשתתפות כאמורהמציעים

מטעמו ובשמו בכנס המציעים וכן את  להופיעאותו אדם המאשר את ייצוגו של  ,במכרז

 .למשתתףזיקתו 

ות ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות בין הוראה אחת להורא ככל שמשתתף במכרז .5.3

המכרז להוראות החוזה, לחוקים ותקנות או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר להוראות 

 07/2018/11המכרז ואופן פרשנותן עליו להודיע על כך בכתב, וזאת לא יאוחר מתאריך 

תהא  אשר ,yehud.co.il-shirli@kalבכתובת מייל :   שירלי דרמון גב' לידי 0041:בשעה 

, בדבר הפירוש הנכון שיש ו/או התייחסויות הוראה בכתב ליתןמוסמכת בשם החכ"ל 

שלא יועברו שאלות  .זה מכרז מושאלפעול על פיו לצורך מתן השירותים וביצוע העבודות 

 ..לא יתקבלודלעיל  המצויןעל לתאריך 

 תנאיו לרבות המכרז במסמכי תיקוניםאו /ו שינויים לבצע, עת בכל רשאית תהא החברה .5.4

 יהוו, כאמור, והתיקונים השינויים. המציעים לשאלות כמענה והן ביוזמתה הן ונספחיו

 .המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק

חלק בלתי נפרד  יםמהוו עליהן החברהשאלות המציעים ותשובות  מסמכי כי, בזה מובהר .5.5

התשובות  כיממסמכי המכרז. על כן, חובה על כל מציע לצרף להצעתו במכרז גם את מסמ

כחלק ם בחתימת מורשי החתימה ובחותמת המציע, מיחתו ם, כשההחברהוהבהרות 

בלתי נפרד ממנה. תנאי זה הינו מהותי במכרז. אי צירוף מכתב ההבהרות על ידי המציע 

פסילת ל הביאל עלולהכאי הגשת מסמכי המכרז, אשר  דינהלהצעתו בצירוף חתימתו, 

 הצעת המציע. 

שהו במכרז, כי הסתמך בהכנת הצעתו מציע כל מצד הטענ כל, כי לא תתקבלנה מודגש .5.6

. מובהר חברהגורם כלשהו ב דיי ל, על תשובות שניתנו בעל פה עחברהלמכרז זה והגשתה ל

היועץ המקצועי ,  אבשלום אליהומר בכתב על ידי  תניתנו אשרבזאת, כי מלבד תשובות 

חלק להצעה על ידי המשתתף במכרז כ צורפושתשובות אלה  לכך בכפוף וזאת, של המכרז

 .וכלל כלל החברה את לחייב כדי, כאמור פה בעל בתשובות יהיה לא, וממנבלתי נפרד 

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  החברה .5.7

. השינויים והתיקונים פיםבמסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתת

 פיםהמכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתכאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי 

 ., לפי הכתובות שנמסרו על ידםבפקסימיליהאלקטרוני או בדואר 

 ושמירת זכויות הוצאות המכרז .6
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כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  .6.1
 .תחולנה על המשתתף. דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה

אלא לצורך הכנת והגשת מסמכי המכרז רשאים לעשות כל שימוש באינם  פיםהמשתת .6.2
 ההצעה.

 זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את הצעתו. יהתה החברה .6.3

 הגשת ההצעה .7

 מכרזבמעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז, יש להמציא, מפורטות בהתאם לדרישות ה ,הצעותאת ה

-יהוד, 10זאב ויינהוז רחוב , במזכירות החברההממוקמת  חכ"להתיבת המכרזים של ל, 1/2018מס' 

                               .13:00שעה ב  17/07/18 -ה  לישישמונוסון, לא יאוחר מיום 

 ולא תובא לדיון. על הסף הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תפסל

 בחינת ההצעות .8

ו/או אי צירוף כל המסמכים  מקום הטעון מילוי אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת .8.1

או כל הסתייגות  מכרזו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ה והאישורים הנדרשים

ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 

 אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

צעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות רשאית לא להתחשב כלל בה החברה .8.2

 החברהשלדעת  מכרזההצעה ותנאיה או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ה

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.

  אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כהצעה זוכה. החברה .8.3

 משתתףצעות את אמינותו וכושרו של הרשאית לבחון במסגרת בחינת הה מכרזיםועדת ה .8.4

 בעבר.  משתתףושל גופים אחרים עם ה החברהלבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונה של 

פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות  משתתףרשאית לדרוש מה החברה .8.5

והצעתו  משתתףלשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את ה

 במסגרת שיקוליה, כאמור.

ככל שיוגשו  לחברה מכוח כל דין,מכל זכות העומדת  םמבלי לגרוע מהאמור לעיל, כמו ג .8.6

 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ךבמידת הצור ם,הצעות זהות תהיה רשאית ועדת המכרזי

ם לרבות בחינת ההצעות לפי פרמטרי ן ההצעות הזהותנוספת בי התמחרותשל  ךלבצע הלי

של איכות שיקבעו על יד החכ"ל או מתן אפשרות להגשת הצעה משופרת תוך פרק זמן 

 שתקבע החכ"ל או על ידי קיום של הליך של הגרלה בין ההצעות.

 מכרזהודעה על תוצאות ה .9

אלקטרוני, לפי הכתובות שנמסרו על בדואר  ואתימסר הודעה בפקסימיליה  ים/לזוכה .9.1

 ידם.
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שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף  משתתף .9.2

 הערבות שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז.

 שלא זכה במכרז רשאי לעיין במסמכי ההצעה הזולה ובהחלטת ועדת המכרזים. משתתף .9.3

להאריך יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז,  14, תוך שזכה במכרז מתחייב משתתף .9.4

ולהסבה לערבות ביצוע להבטחת  במכרזעם הצעתו בקשר שנמסרה על ידו את הערבות 

 5%ומסמכי המכרז בשיעור של  ביצוע על המטלות והעבודות מושא הסכם ההתקשרות

חים, הכול על פי הקבוע בחוזה ההתקשרות ווכן להמציא אישור על קיום ביט מהצעתו

זכאית  החברה יה, תהכאמור ,הערבותלא האריך הזוכה במכרז את שבמסמכי המכרז. 

זכאית  החברה יהלחלט את סכום הערבות שבידיה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תה

  כל דין.מסמכי המכרז ועל פי על פי 

את סכום ערבות הביצוע החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפחית  .9.5

שתתף שזכה לתקופה קצובה. הפחיתה החברה את ערבות הביצוע כאמור, מתחייב המ

 ימי עסקים מיום שדרשה זאת החברה. 3תוך  5%במכרז להנפיק ערבות חדשה בשיעור של 

רשאית לבטל  החברהמשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה  .9.6

בהודעה, וזאת  החברהאת הזכייה בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי 

ה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן המעוות הודעה ב משתתףלאחר שניתנה ל

 בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה. 

מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים  .9.7

 להלן:

הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר מתן  החברה .9.7.1

 ולא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת ההודעה;כאמור  החברההודעה של 

ככל שהצעתו של המציע הגיעה למקום שני במכרז, תוחזר לו הערבות רק לאחר  .9.7.2

שהמציע אשר הצעתו נקבעה כזוכה במכרז, חתם על חוזה ההתקשרות והמציא 

 את כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה;  חברהל

 ולא התקבלה שהצעתו הזוכה עם החוזה חתימת אחרל למציעים יוחזרו הערבויות .9.7.3

 .הזוכה עם ההסכם חתימת מיום חודשים 3 מאשר יאוחר

 

 

 

 בכבוד רב,

( 1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

 מ"בע
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 2נספח    

 לכבוד

 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

  מונוסון-יהוד 10זאב ויינהוז 

 

 מכובדי,

 והצעת מחיר הצהרת המשתתף

 להקמת סככות לקירוי למגרשי ספורט 1/2018 מס' פומבימכרז 

 וולטאיות-לרבות תכנון והקמה של מערכות פוטו

 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ולאחר שהבנו ושקלנו את תנאי 

 , מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: התקשרותה

במסמכי את כל האמור  והבנכלולים במסמכי המכרז והמסמכים הכל קראנו את כי  אנו מצהירים .1
 .הצעתנואת  הגשנוובהתאם לכך ההתקשרות ונספחיו  בחוזההמכרז לרבות 

נציג תביעות נו וכי לא כל הגורמים המשפיעים על ביצוע העבודה ידועים ומוכרים לאנו מצהירים כי  .2
 או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים ממשתתפי במכרז, כי הצעתנו עונה על כל  .3
 הדרישות שבמסמכי המכרז. 

שביעות רצונכם המלאה, בהתאם , להתחייבויותינו על פי מסמכי המכרזאת  בצעל יםמתחייב והננ .4
 .הקבועים בחוזההזמנים  ותללוח

 המכרז מסמכיהתחייבויות על פי סיון והיכולת לבצע את היהידע המקצועי, הנ נושיש ל יםמצהיר ואנ .5
 ברמה הגבוהה ביותר.

אנו מצהירים בזאת כי המשתתף אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל או הליכי כינוס נכסים או  .6
 ושים, וכי המשתתף יכול לעמוד בכל ההתחייבויות הכספיות שעל פי מסמכי המכרז.הסדר נ

אנו מצהירים כי המשתתף ו/או מי מנהליו לא הורשע בהרשעות פליליות כלשהן )לא כולל ברירות  .7
משפט ו/או ברירות קנס( וכי לא מתנהלות כנגד המשתתף ו/או מי ממנהליו חקירות בדבר עבירות 

 פליליות, כאמור.

ריך, מעת לעת, ולהאהמציא לחברה אישור על קיום ביטוחים היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים ל .8
 , הכול על פי המפורט בחוזה. את הערבות הבנקאית

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .9

 כול בהתאם למפורט במסמכי המכרז. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ה .10

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב  .11
 בינינו לבינכם. 

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית כנדרש בהתאם לתנאי המכרז.  .12
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 -לקירוי והתקנת המערכות הפוטוידוע לנו ואנו מסכימים, כי הצעת המחיר תנקוב במחיר כולל  .13
שצורפו  המגרשים/ מבנים )להלן יחד: "המגרשים"( המצוינים בכתבי הכמויות 5וולטאיות בכל 

ירוט מחיר ספציפי לכל , בפ(סך ההצעה הכולל"כנספח ג' לחוזה ההתקשרות, לא כולל מע"מ )להלן: "
לכל מגרש  שצוינומחירים כאשר סכום ההצעה הכולל הינו הסך המתקבל מחיבור ה ,מגרש ומגרש

 המצויניםהמגרשים  5 -כי במידה והחכ"ל תחליט לבצע קירוי והתקנה של פחות מוומגרש כאמור. 
בכתבי הכמויות, הרי שסך התמורה שיקבל המציע הזוכה, יהא סכום ההצעה הכולל בהפחתת המחיר 

ה ותחליט החברה  הספציפי של אותו מגרש/ מגרשים אותם החליטה החכ"ל לא לבצע, כך גם במקר
 וולטאית במבנה/מגרש אחד בלבד. –לבצע קירוי והתקנה של מערכת פוטו 

חלק מהסעיפים המפורטים בכתב הכמויות שבכתב הכמויות הינן באומדן בלבד וכי י ידוע לנו כ
, החברההכמויות הינם אופציונליים, וההחלטה אם לבצעם או לא הינם בשיקול דעתה הבלעדי של 

לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, לרבות לא ולנו בהתאם לצרכיה ותקציביה, 
על ביצוע ו/או אי ביצוע של חלק  החברהלשינויים במחירי יחידות שבכתב הכמויות, בשל החלטת/ ות 

 מהסעיפים שבכתב הכמויות.  

הערבות הבנקאית תמומש על ידכם היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי  .14
וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכותכם על 

 פי כל דין ועל פי מסמכי המכרז. 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .15
התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או חוזה  ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם

 לחתימתנו על הצעה זו.
 

 הצעת מחירים

לקבל את  על פי מסמכי המכרז אנו מבקשיםמילוי כל התחייבויותינו, במלואם ובמועדם, תמורת  .16
בסך כולל של _________  לחוזה ההתקשרות נספח ג'שצורף כ כמפורט בכתב הכמויותהתמורה, 

.₪ 

כל ההוצאות לרבות ומילוי כל התחייבויותינו,  ותהעבודכל הצעת המחיר כוללת את כל הדרוש לביצוע 
שלנו הצעת המחירים על פי  ותלבצע את העבוד יםמתחייב אנוו ותדרש בביצוע העבודיהעשויות לה

 והכול על פי חוזה ההתקשרות. , )כפי שנתקבלה על ידי החברה(
 

 

 אישור עו"ד

 )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום      , עו"ד של    אני הח"מ 

בשם המשתתף, כי אצל המשתתף נתקבלו כל     חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה  

לחתימת המשתתף ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין 

 על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

 ,עו"ד                

 

 

 ____________________________________ חתימת המשתתף:

 ____________________________________ כתובת המשתתף:

 ____________________________________ טלפון ופקס:

 ____________________________________ מספר עוסק מורשה:

מספר רשום בפנקס 

 הקבלנים:
____________________________________ 

 ____________________________________ :תאריך
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 3  נספח                                                     

      

 הצהרת המשתתף       

 

 .      שם המשתתף:

 

 .       תאריך:

 

 הרינו להצהיר כדלקמן:

 -בינוי ותשתיות בהיקף של לפחות כ הכנסות מביצוע עבודות  לנוהיו )במצטבר(  2016 - 2017שנים כין בין ה

10,000,000 .₪ 

         

      המשתתף חתימת

 

                

 אישור רואה חשבון

 

)להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר הכנסות    לבקשת 

)במצטבר(, כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות  2016-2017בינוי ותשתיות בין השנים מביצוע עבודות 

 הנהלת המשתתף אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים 

במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית.  ובמידע שבהצהרה וזאת

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 

הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת  ,לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו

 בינוי ותשתיות.מביצוע עבודות המשתתף בדבר הכנסות 

 

 בכבוד רב,           ך: תארי

 

          _______________________  

  חשבון הרואחתימה וחותמת                 
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 4נספח               

 
 (1)טבלה  טבלת פירוט פרויקטים להקמת סככות קירוי למגרשי ספורט

 
מקום ביצוע 

 העבודה
 מזמין ושם

 העבודה

שם 
הפרויקט 

 תיאור /
 ותהעבוד

+ סוג 
מגרש 

 הספורט

 שטח
סככת 
  הקירוי
 ))במ"ר
 

היקף 
כספי של 
 הפרויקט

ללא 
 מע"מ

מועדי 
ביצוע 
ומועד 

השלמת 
 העבודה

פרטי 
 המזמין

 

שם איש  
 קשר

 טלפון

 
 
 
 

  
 
 

    

 
 
 
 

  
 

    

 
 
 
 

  
 

    

 
 
 
 

  
 

    

 
 
 
 

      

 

 (2וולטאיות )טבלה  –טבלת פירוט פרויקטים להתקנת  מערכות פוטו 

 
מקום 
ביצוע 
 העבודה

 ושם
 מזמין

 העבודה

שם 
קבלן 

 המשנה

שם 
הפרויקט 

 תיאור /
 ותהעבוד

סוג 
המערכת 

 –הפוטו 
וולטאית 
לרבות 
 הספק

 

היקף 
כספי של 
 הפרויקט

ללא 
 מע"מ

מועדי 
ביצוע 
ומועד 

השלמת 
 העבודה

פרטי 
 המזמין

 

שם  
איש 
 קשר

 טלפון
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 2וכי העבודות המפורטות בטבלה בוצעו על ידי  לעיל 1בטבלה הריני לאשר בזאת כי העבודות המפורטות 

 לעיל בוצעו על ידי ו/או על ידי קבלן משנה מטעמי.

 

    חתימת המצהיר :_________________  תאריך:____________

 עו"ד אישור       

הח"מ,_______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי אני 
ברח' ______________________ מר/גב'__________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 
ת.ז________________ / המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את 

י/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר האמת וכי ת/יהיה צפו
 דלעיל.

________________       ___________________ 

 חתימת עוה"ד         תאריך
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 קירוי למגרש ספורט עממי המלצה ואישור ביצוע 

 

 כבודל

 ( בע"מ1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

 קירוי למגרש ספורט עממי הנידון: המלצה ואישור ביצוע    

 

 ימולא על ידי ___________________)הקבלן המתקין(:

 

 .המזמין:______________________________________________________

 .המגרש:_________________________________________________כתובת 

 .מועד גמר התקנה )חודש ושנה(:_____________________________________

 היקף וגודל הקירוי )במ"ר(:________________________________________.

 

 

 ימולא ע"י הממליץ שם:____________________________________

 _________________________________תפקיד:_

 טלפון:__________________________________

 חתימה:_________________________________

 

 הנ"ל ביצע את ההתקנה המפורטת לשביעות רצוני.    הריני לאשר את נכונות הפרטים לעיל וכי 

 

 

 הערות:

 ימולא ויוגש בנפרד עבור כל ממליץ/מזמין עבודה •
 למלא בכתב יד ברור יש •

ניתן להגיש המלצה כקבלן  מודגש כי הממליץ צריך להיות מטעם המזמין )מועצה, עירייה, וכדומה(  •
 משנה לקבלן ראשי.
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והתחייבות לשמירה על זכויות  שכר מינימום כדין תשלום תצהיר בדבר

 עובדים

 )להלן: "החוק"(  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

  

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: לא אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם

שהוא הגוף המבקש להתקשר ( "המציע")להלן: הנני נותן תצהיר זה בשם _________________  .1

____________ )להלן:  חברתכ__________ אצל  ת/"(. אני משמשהמזמינה)"החכ"ל עם 

 "( ומוסמך/ת ליתן מטעמו תצהיר זה.הספק"

וייחתם בין הצדדים הסכם  נהככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמי .2

התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות 

מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים 

הקיבוציים הרלבנטיים את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים 

 "(: חוקי העבודההבאים )להלן: "

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -א"תשס והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק

 2002 - ב"תשס( עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק

 1957-קיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זמצו הרחבה לביטוח פנסיוני 

 

 להלן: םיש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיי
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 מצהיר כי הספק ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*; הנני . 3

לפחות  או בעל זיקה** אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת הספק . 4

 ממועד ההרשעה*;

שנים  או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש הספק . 5

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*.

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 ב' לחוק[2כהגדרת מונח זה בסעיף  -**"בעל זיקה" ]

 

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

 

 המצהיר חתימת

  

 עו"ד א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה   ________, ת.ז.   ________

ישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, א

 בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה , ________בעל  ת.ז מס'  ,________אני הח"מ, 

 ן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כ ה/צפוי

 רו.ותצהיר זה בשמו ובעב"( ומוסמך ליתן הקבלן)להלן: " ________אצל  ________אני משמש/ת כ

 בתצהיר זה:

גם בעל השליטה  -הוא חבר בני אדם  הקבלן, בעל השליטה בו, ואם הקבלןמי שנשלט על ידי  -" בעל זיקה"

 בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 1968 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"

 (את המשבצת המתאימה -Xסמן ב:     )לקבלןהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה 

לפי חוק  (2002בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט -לא הורשעו בפסק 

חוק " -)להלן  1991 -עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.ו"( עובדים זרים

לפי חוק עובדים  (2002בינואר  1י"ז בטבת תשס"ב )שנעברו אחרי יום הורשעו בשתי עבירות או יותר     

תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה  מתן זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד

 האחרונה.

 ___________    זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 המצהיר חתימת

 עו"ד א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה   ________, ת.ז.   ________

ישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, א

 בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותמציע בדבר  תצהיר
 

 ("החוק")להלן:  1976 -,התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 

, הקבלן/ מנכ"ל _______________אני הח"מ________________________________, ח.פ. 
הקבלן/ שותף ______________________ ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:
 
  למחוק את הסעיפים הלא רלוונטים: .1

 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הוראות סעיף לא חלות הקבלן ובעל זיקה** על  .א

 ;"(חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998-התשנ"ח
 

 לחוק שוויון זכויות והוא מקיימן; 9חלות הוראות סעיף בעל זיקה על הקבלן ו .ב
 

עובדים לפנות למנכ"ל משרד העבודה והרווחה  100-על הקבלן ובעל זיקה המעסיקים יותר מ .ג
 לחוק שוויון זכויות; 9החברתיים לקבלת הנחיות יישום סעיף והשירותים 

 
הקבלן ובעל זיקה אליו פנו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לקבלת  .ד

 ;לחוק שוויון זכויות ופעלו ליישומן 9הנחיות יישום סעיף 
 

עותק של התצהיר יעבירו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים זיקה אליו ובעל הקבלן  .ה
 ; ימים ממועד חתימה על ההתקשרות 30תוך 

 
 
 
 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

___________ 

 המצהיר חתימת

 
 

 * ]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[
 

 ב' בחוק.2כהגדרת מונח זה בסעיף  "בעל זיקה"** 
 
 
 

 עו"ד א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה   ________, ת.ז.   ________

באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים הקבועים בחוק, 

 בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 והעדר ניגוד עניינים המועצה לחבר או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה

 

 : כי ולהצהיר להודיע ( מבקש"המציע"להלן: ) . 1/2018 /המציע במכרז________  אני

 מחברי מי עם כלשהו אחר קבוע קשר או משפחתיאו /ו עסקי קשר לי( המיותר את מחק) אין/  יש כי .1

 .ראשת העירייה לרבותהעירייה ו/או החכ"ל  של הבכירים עובדיהאו /ועיריית יהוד מונסון 

 כאמור קרבה יש אם המציע הצעת פסילת לשקול רשאית תהיה המועצה של המכרזים ועדת כי לי ידוע .2

 .מטעמו נכונה לא הצהרה נמסרה אם או, לעיל

או /ו פעילות כל לבין זה מכרז פי על התחייבויותיי בין עניינים ניגוד כל מתקיים לא כי מצהיר אני .3

 .שלי אחרת התחייבות

 ואני בעקיפיןאו /ו במישרין המועצה לבין ביני עניינים ניגוד בה שיש פעולה מכל להימנע מתחייב אני .4

 .הדבר לי היוודע עם כאמור קרבה או עניינים ניגוד לקיום חשש כל על למועצה להודיע בזאת מתחייב

 .אמת הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .5

 

 

 

  : _____________________המציע שם

 :_____________________המציע חתימת

 

 

 של היועץ המשפטי של הניצע  ודעת חוות תכריע עניינים לניגוד חשש קיים בו מקרה בכל* 

 

 

 

 

 

 

 המציע עובדי של הרשעות העדר על תצהיר
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 החתום מטה:  אני

 _________________________ פרטי:  שם

 _________________________ משפחה:  שם

  _________________________ :זהות תעודת

: ______________       המציע/הקבלן/היועץ/בעל/ת זכות חתימה בחברה

 (""המציעלהלן: :___________ )ע.מ./ח.פ.

 

 אשר, בעצמם והחברה הקבלן לרבות, החברה או הקבלן מטעם מי או מנהלים, העובדים כל כי בזהה /מצהיר

שיש בהן קלון ו/או  בעבירות הורשעו לא, ההתקשרות תקופת כל במהלך, מכרז נושא פרויקט בביצוע יועסקו

מין ו/או בעבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה כדוגמת העבודות  עבירותעבירות פיסקאליות ו/או 

 והשירותים נשוא מכרז זה.     

_________________________   _____________________________ 

 המציעחותמת              חתימה

 

 עו"ד א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה   ________, ת.ז.   ________

ישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, א

 בפניי.

_________________ 

 העסקת עובדים כדין הנדון: )חתימה וחותמת עוה"ד(
 

אנו הח"מ, חב'_____________________ ח.פ. _________________מרח'_______________, 

 מאשרים, מצהירים ומתחייבים, כדלקמן: 

 

אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מעסיקים אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית המועסקים באופן  .1

חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה כדין 

בישראל, בתוקף ואשר עובדים בישראל באופן חוקי אשר ברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו 

 ין ע"י הרשות המוסמכת. להם כד
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אנו מתחייבים כי במהלך ביצוע כל העבודות שנבצע עבורכם, נעסיק בכל עת אך ורק עובדים בעלי  .2

אזרחות ישראלית שיועסקו כעל ידנו באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל 

בכל תקופת עבודתם אצלנו  באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, אשר יהיו בתוקף

במהלך ביצוע העבודות עבורכם, ואשר עובדים בישראל באופן חוקי כשברשותם היתרי עבודה 

חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י הרשות המוסמכת, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות 

 עבורכם. 
 

ישראל או כאלה שאין ברשותם אנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים אשר שוהים באופן בלתי חוקי ב .3

 אישור שהייה ואישור עבודה בישראל כדין. 

 

היה ואישור השהיה או אישור העבודה של מי מעובדינו המועסק בעבודות שאנו מבצעים עבורכם, 

יפקע או יבוטל או יסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, אנו מתחייבים להפסיק את העסקתו של העובד 

 או מיד עם קבלת דרישה כזו מכם.  ידית כאשר יודע לנומ

   
   

אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבחון, בכל עת כפי שתמצאו לנכון, את אישורי השהיה והעבודה של  .4

 עובדינו המועסקים בעבודה אצלכם. 
 

היה ונפר את ההתחייבות דלעיל, מכל סיבה שהיא, ויתברר כי מי מעובדינו אינו מקיים את האמור 

 לעיל, יחולו ההוראות הבאות: 

   

 העובד תופסק עפ"י הוראה של נציגכם לעובדים או לנציגנו, לאלתר.   עבודת א. 

   

 אתם תשלחו לנו הודעה בכתב בעניין זה.  ב. 

   

העבודה תתחדש רק לאחר שנציג בפניכם אישורים דרושים לפיהם כל עובדינו המועסקים בעבודה  ג. 

 עבורכם מקיימים את התנאים המפורטים לעיל. 

   

כל עיכוב בביצוע העבודה בגין האמור לעיל לא יזכה אותנו בהארכה ולא ישנה את המועד 

 בו עלינו לסיים את העבודות עפ"י החוזה בינינו. 

    

היה ונפר את ההתחייבות הפרה נוספת, מכל סיבה שהיא, תהיו רשאים להפסיק את  ד. 

ההתקשרות עמנו, לבטל את החוזה עמנו, ולהפסיק את ביצוע כל העבודות על ידינו, מיד 

 וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהתראה ולהעביר את ביצועה לאחר. 

 

תקשרות ונהיה מנועים מלנקוט אנו לא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא בגין הפסקת הה

 הליכים למנוע את ההתקשרות עם אחר לביצוע העבודות או לעכב את ההתקשרות עמו. 

 

 

ידוע לנו כי ההצהרות וההתחייבויות המפורטות לעיל הן מעיקרי ההתקשרות בינינו וכי המועצה  .5

דלעיל תהווה  התקשרה עמנו על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל, וכי הפרת ההתחייבויות

 הפרה יסודית של החוזה בינינו, על כל המשתמע מכך. 



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 
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 ולראיה חתמנו, היום______________. 

 

 

_____________________ 

 היועץ/המציע/חתימת הקבלן

 באמצעות

 מורשי החתימה

 

         

 עו"ד א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה   ________, ת.ז.   ________

ישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, א

 בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6נספח    

 לכבוד

 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

 מונוסון - יהוד, 10זאב ויינהוז רח' 

   

 מכובדי,

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 ספורטמכרז להקמת סככות לקירוי למגרשי ל

 וולטאיות-לרבות תכנון והקמה של מערכות פוטו

 1/2018מכרז פומבי מס' 

 

 



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
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"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק המבקש" :)להלן ח.פ/ת.ז.________________________ על פי בקשת

, ("סכום הערבות")להלן:  ₪( אלף שקליםוחמישים מאתיים )במילים: ₪   250,000כל סכום עד לסך של 

התקשרות ה תנאי חוזהולהבטחת מילוי תנאי המכרז  1/2018  במכרז פומבי ובקשר עם השתתפותוזאת 

 .שבמסגרתו

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע יום מ 14תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

כלשהו, או לדרוש את אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  בקשהסכום תחילה מאת המ

 מאת האמור הסכום סילוק את תחילה ומבלי לדרוש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם בקששיכולה לעמוד למ

 ..החייב

 

ם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפע

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 .)כולל( 15.9.20118ליום   ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 :להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 

 _____________________ שכתובתו_______________ הבנק לסניף
 

 

 בכבוד רב,

 

_____________ 

      ב נ ק                             

  



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 
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 7נספח 

 חוזה  

 
 2018 ביום ______ לחודש __________ שנת  סוןומונ-ביהוד שנערך ונחתם

 
 

 -בין  -

 
 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

 מונוסון-, יהוד10זאב ויינהוז 

 מצד אחד;

 

 -לבין  -

 
 

________________________ 

 ח.פ./ת.ז._________________ 

 מרחוב___________________

 מצד שני;

 
 

הקמת תכנון ולביצוע עבודות פומבי פרסמה מכרז  מ"( בע1996הכלכלית לפיתוח יהוד ) החברהו והואיל:

 תכנון והקמת מערכות פוטו וולטאים.לרבות מגרשי ספורט, לקירוי 

 

 החברהבהתאם למסמכי המכרז והוראות חוזה זה, ולבצע את העבודות  חברהלוהקבלן הציע  :והואיל

וזאת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  קבעה את הצעתו של הקבלן כהצעה הזוכה במכרז

 ;החברה מיום ______________

 

ארגוניים הטכניים והכספים, האמצעים המקצועי, הידע הוהקבלן מצהיר כי הינו בעל  :והואיל

קירוי למגרשי להקמת סככות  רבהבמומחיות  מושא המכרז ע העבודותוצילבוהמומחיות 

 ;.וולטאיות-פוטו לרבות תכנון והקמה של מערכות ספורט

 

בהתקיימם של שלושה  מותנה הוא מודע לכך, כי כניסתו לתוקף של הסכםוהקבלן מצהיר כי  :והואיל

מצטברים: אישור משרד הפנים ודירקטוריון החברה, אישור מהגורם הממן, אישור מליאת 

ת העבודות מושא מונוסון. וכי בכל מקרה אין החברה מתחייבת לבצע א –מועצה עיריית יהוד 

 הסכם זה כולן או חלקן:

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.דין  .1.1



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 
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חוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק  .1.2

  הנ"ל.

כותרות הסעיפים בחוזה זה נעשו אך ורק לנוחיות ולא יהיה בכך כדי לפגוע בכללי הפרשנות  .1.3

 אשר יחולו על החוזה כולו.

המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בחוזה זה יהיו למונחים  .1.4

 בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 .מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד ) "החברה"

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו       "  הקבלן"

או מטעמו המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו 

 .ותבביצוע העבוד

יועמדו לרשות הקבלן, מעת לעת, לצורך המקרקעין אשר   " אתר העבודה"

בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם ביצוע העבודות ואשר 

וכן סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין  ותהעבוד נהתבוצע

לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע  , מעת לעת,אחרים שיועמדו

 על פי חוזה זה. ותהעבוד

פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם           " החוזה"

מצורפים, לרבות תוכניות, כתבי כמויות וכל מסמך, מכל מין 

וסוג שהוא, שיצורף לחוזה בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים 

 ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות.

קירוי למגרשי להקמת סככות   1/2018'מכרז פומבי מס "המכרז"

 וולטאיות.-וטופספורט לרבות תכנון והקמה של מערכות 

או כל חלק  ותלפקח על ביצוע העבוד החברהי שיקבע על ידי מ "המפקח"

 ממנה.

כולל כל הקמת קירוי למגרשי ספורט תכנון ועבודות  ןפירוש    "העבודות"

במסמכי הדרוש להקמת המתקן עפ"י סטנדרטים המפורטים 

המכרז לרבות הקמת מערכות תאורה, חשמל, כריזה, רשת 

תשתיות  ,מטר 2למניעת כניסת יונים, סגירה צידית עד לגובה 

עבודות עפר והקמה, תכנון  וכנדרשביסוס קידוחים  ,פיתוח

ר על כל שטח הקירוי לרבות כל הקשו P.Vוהקמת מערכת 

העבודות  כללרבות לכך ולרבות תאום מול הרשויות. 

המפורטות בחוזה זה לרבות הפעולות וההתחייבויות וכל 

חלק של העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע 

ת ובין אם לאו, ומפורש ןבהתאם לחוזה זה ונספחיו, בין אם ה

ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן בהתאם לחוזה על ידי 

 המפקח ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר

 לביצועו של חוזה זה.



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 
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ימסרו לקבלן, מעת לעת, תוכניות, מפרטים וכתבי כמויות שי    " התוכניות"

ת אשר הקבלן יגיש לאישור , תוכניוותבקשר עם העבוד

 מספר חלופות עד לאישורן.המזמין כ

 התנאים הכללים של המכרז. "תנאי המכרז"

לא יפורש במקרה של סתירה,  -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -חוזה זה, על נספחיו השונים  .1.5

אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל  ומנסחימשמעות כנגד -ספק, אי וודאות או דו

 הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

מצורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי המסמכים המפורטים להלן, בין אם הם  .1.6

 נפרד מחוזה זה:

     המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית )הספר הכחול( של מהדורה          נספח א'                              

 בנוסחם  2008 -דות בניה, תשס"חאחרונה מעודכנת ותקנות הבטיחות בעבו                                                     

 לא מצורף. מובהר בזאת כי ההפניות במפרט הכללי להוראות  -המעודכן                                                      

 לא תחולנה על  ההתקשרות במסגרת חוזה זה. 3210חוזה מדף                                                      
                             

 מפרט טכני ח ב'נספ
           

 כמויות. יכתב 'גח נספ

 תוכניות לאישור   'דנספח 

 אישור על קיום ביטוחים 'הנספח 

 פקודת שינויים. 'ונספח 

 ערבות ביצוע 1 זנספח 

 ערבות טיב 2זנספח 

 .פרוטוקול מסירה 'חנספח 

 .תעודת השלמה 'טנספח 

 הצהרה על חיסול תביעות 'ינספח 

 תעודת סיום "אנספח י

 ות בטיחותהורא ב"נספח י

 הצהרת האחראי לביצוע גי"נספח 

 הצהרת מהנדס האתר די"נספח 

 הצהרת האחראי לבטיחות ט"ונספח 

 הצהרת מנהל העבודה זט"נספח 

 דו"ח קרקע  "זינספח 

 

 
המכרז, יכונו להלן ולשם  ומסמכי כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה ותנאי

 הקיצור "החוזה".



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 
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כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד  עןלמ .1.7

מחוזה זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל 

נאי הבנת ת-ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. אי

התחשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות -כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי

כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות כלפי 

 ן זה.יבעני החברה

, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות ותבכל הכרוך בביצוע העבוד .1.8

שיונות ותשלום מסים ואגרות. הקבלן יבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רכל דין, לר

נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת  יטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות

מהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי  ותשיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודיר

נות והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע שיוידרישת המפקח יציג לו הקבלן את הר

, וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה ותהעבוד

 (.P.V -ה ן מערכת)בגין הקירוי ובגי  דין או להוראותיה של אותה רשות. לדרישות כל 

לשם חוזה או הדרושים על פי כל דין וההיתרים שיונות יהקבלן מצהיר כי הינו בעל כל הר .1.9

האמורים יהיו בני וההיתרים , והוא מתחייב לדאוג לכך כי כל הרישיונות עבודותביצוע ה

היתרי  , ככל שיידרש.החברהתוקף, כל תקופת תוקפו של חוזה זה ויוצגו לביקורת 

 ההקמה לקירויים יהיו ע"ש עיריית יהוד מונסון.

העבודות על פי חוזה זה והוא הקבלן מצהיר ומתחייב כי יהיה האחראי הבלעדי לביצוע כל  .1.10

הנושא באחריות המלאה לביצוע כל העבודות, וכי לא יעלה כל טענה שיש בה משום 

העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה כלשהו, שהותר לו להעסיקו על פי 

 , בכל דבר ועניין שבחוזה זה. חברההוראות חוזה זה וכי ישמש כתובת יחידה ובלעדית ל

בשבת ובמועדי נה עבודות ותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר לא תבוצעפרט אם ה .1.11

 הדרושים על פי דין. ישראל ללא האישורים 

הקבלן מתחייב לקיים את הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון  .1.12

, הן לגבי עובדים קבועים והן לגבי עובדים 2001, 2001 –למתן שירות לקטינים, התשס"א 

, טרם כניסת חברהזמניים. לצורך קיום הוראות החוק האמור מתחייב הקבלן להעביר ל

עובדיו למוסד, כאמור, רשימה שמית של העובדים מטעמו וייפוי כוח המייפה את כוחה 

לקבל ממשטרת ישראל אישור כי העובדים האמורים רשאים לעבוד במוסד  החברהשל 

ר בזאת כי רק לאחר קבלת האישור האמור לקטינים על פי החוק. למען הסר ספק מובה

רשאי להעסיק את העובדים במוסד, כאמור. ככל שלגבי מי מהעובדים לא  קבלןיהיה ה

שלא קבלן יתקבל אישור ו/או שיימצא כי העובד אינו רשאי לעבוד על פי החוק מתחייב ה

 להעסיקו בביצוע העבודות על פי חוזה זה.

 הקבלןוהתחייבויות הצהרות  .2
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וכי הוא רשום לפי  ותקבלן הראשי של העבודישמש כצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן מ .2.1

בסיווג המסמיך אותו לבצע  1969 - תשכ"ט ,חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

 נשוא חוזה זה. ותאת העבוד

הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות  .2.2

חוק רישום קבלנים על ידי קבלן בסיווג המתאים על פי ני משנה, יבוצעו על ידי קבל

על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל ו ,1969–תשכ"ט ,לעבודות הנדסה בנאיות

ותקנים  1986-תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, התשמ"ו , לרבות,והתקנות על פיו

אחראי  יה. הקבלן יה1953–ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, התש"ג

לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהו אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע 

 התחייבויותיו דנן.

ובחן  החברההשיפוט של  תחוםשטח האתר ובסביבתו לרבות בבהקבלן מצהיר כי ביקר  .2.3

בות לר הןו/או הנובעים מ ותאת התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבוד

קודם לחתימתו על חוזה זה. הקבלן מצהיר  לוהכותוכניות בנין העיר והתשתיות, 

, החברהומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, כלפי 

 שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.

כישורים הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, ה .2.4

בהתאם להוראות  לביצוע העבודותח העבודה המיומן הדרושים והמקצועיים והטכניים וכ

בחתימתו על חוזה זה , וכי כי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה, חוזה זה ועל פי כל דין

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם. יהובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יה

ולקבלן לא  ,בלבד חברהתהיינה ל ןומתקניה ן, על כל חלקיהותבעבוד כל זכויות הבעלות .2.5

לרבות הציוד, החומרים והכלים  ןומתקניה ןעל כל חלקיה ותתהיינה כל זכויות בעבוד

 שהובאו לאתר העבודה, למעט זכויות לתשלומים כמפורט בחוזה זה.

נזק, הוצאה, היטל על כל תביעה, דרישה, הליך,  הויפצה אות החברההקבלן ימנע כל נזק מ .2.6

וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים 

במתקני העבודה, במכונות או  ותאו זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבוד

 בחומרים או בציוד שיסופקו על ידי הקבלן.

או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי  קבלת זכות הנאה ,ותצורך לביצוע העבודתידרש, לאם  .2.7

חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, 

הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשולם  יהיה -או כל זכות דומה 

 תמורתה, כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא  .2.8

ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, 

דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את 

 האמור לעיל.
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העבודה ובסביבתו לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר מצהיר כי הקבלן  .2.9

 לעשות כן. ,בכתב ומראש ,והמפקח התיר לו ות,אלא אם דרוש הדבר לצרכי העבוד

שא בכל המסים והתשלומים, ההיטלים והאגרות, מכל מין וסוג יימתחייב כי הקבלן  .2.10

שהוא, שיחולו בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה 

 זה.

כל טענה ו/או תביעה  החברהכלפי כי לא יעלה בכל מקרה הקבלן מצהיר ומתחייב  .2.11

 שעילתה ניהול מתמשך או תביעה בעלת אופי דומה.

 5 -במידה והחכ"ל תחליט לבצע קירוי והתקנה של פחות מהקבלן מצהיר ומסכים, כי  .2.12

, יהא סכום הקבלןבכתבי הכמויות, הרי שסך התמורה שיקבל  המצויניםהמגרשים 

ההצעה הכולל בהפחתת המחיר הספציפי של אותו מגרש/ מגרשים אותם החליטה החכ"ל 

וולטאית  –לא לבצע, כך גם במקרה ותחליט החברה  לבצע קירוי והתקנה של מערכת פוטו 

 במבנה/מגרש אחד בלבד.

חלק הכמויות שבכתב הכמויות הינן באומדן בלבד וכי י הקבלן מצהיר ומסכים כ

בכתב הכמויות הינם אופציונליים, וההחלטה אם לבצעם או לא  מהסעיפים המפורטים

לא תהיינה כל בהתאם לצרכיה ותקציביה, ולנו , החברההינם בשיקול דעתה הבלעדי של 

טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, לרבות לא לשינויים במחירי יחידות שבכתב 

של חלק מהסעיפים שבכתב על ביצוע ו/או אי ביצוע  החברההכמויות, בשל החלטת/ ות 

 הכמויות.  

 וסדרי עדיפות במסמכיםסתירות  .3

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים והמידע  .3.1

 האחר הכלולים בהם.

-ובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, דו 3.1גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף  .3.2

ה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו או שהיה משמעות, וכיוצא באלה בין הורא

הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה 

 והמפקח ,פקחלקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למ

הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. הקבלן  ןיית

 .ין זהימתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לענ

מחייבות את הקבלן, אולם אין באמור לעיל  3.2 ףהוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעי .3.3

 בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה.

התוכניות כמשלימים זה ולראות את המפרט המיוחד, המפרט הכללי מובהר בזה כי יש  .3.4

את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים 

 באחרים, לפי העניין.
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משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .3.5

באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, בעניין הנוגע  האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור

 תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא: ותלביצוע העבוד

 לצורכי ביצוע

כתב , אשר יוכנו ע"י הקבלן ויוגשו לאישור העירייה ויקבלו אישורה התכניות ,החוזה

 ים וסטנדרטים.תקנ, המפרט הבינמשרדי, כלליהמפרט ה, המפרט המיוחד, הכמויות

 לצורכי מדידה ותשלום

תקנים , המפרט הבינמשרדי, כלליהמפרט ה, התכניות, המפרט המיוחד, כתב הכמויות, החוזה

 וסטנדרטים.

הקודם עדיף על הבא אחריו, אלא אם המסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך 

 הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.

 והשלמת ביצוע העבודות עבודהצו התחלת  .4

בתאריך שייקבע על ידי המפקח בהוראה בכתב שתיקרא  העבודותהקבלן יתחיל בביצוע  .4.1

ישלים הקבלן . שבוע ימים בהתאם לתכנון שיוגש על ידי המפקח.תוך  צו התחלת עבודה

 60וזאת תוך לשימוש מידי,  נותומוכ מותמושל ןכשה חברהל ןאת ביצוע העבודות ומסירת

 . החתימה על החוזהימים קלנדריים ממועד 

לעיל כוללת את הזמן הדרוש לקבלת כל תקופת ביצוע העבודות המפורטת מובהר בזאת כי 

האישורים הדרושים, תקופת ההתארגנות לעבודה, ביצוע העבודות ומסירתן כשהן מושלמות 

 ומוכנות לשימוש מידי.

סמיכות לכבישים ב נהתבצעת ותעבודבנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה זה מודגש כי ה .4.2

תנועה סואנת מאוד של כלי רכב והולכי רגל. על הקבלן להצטייד באישור משטרת  בהם

ות ולדאוג לכל אמצעי לתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע העבוד ות,ישראל לביצוע העבוד

הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ועל פי דרישת כל רשות מוסמכת, הכול על חשבונו 

. בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה יתכן ביצוע עבודות הוצאותיוו

 בשעות הלילה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.

 ותמובהר בזאת כי חתימת חוזה זה כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע העבוד .4.3

ה הרשאה לתחילת ביצוע , מהוולעיל 4.1ורק הוצאת צו התחלת עבודה, כאמור בסעיף 

 .ותהעבוד

יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק ממנו , התחלת עבודהבצו במועד, שנקבע  .4.4

בהתאם ללוח הזמנים  ן,והמשכת ותשל העבוד ןהדרוש, לדעת המפקח, להתחלת ביצוע

ל והנזכר. לאחר מכן יועמדו לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה, הכ

  בהתאם ללוח הזמנים. ותפי שיידרש, לדעת המפקח, לביצוע העבודכ
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ימי עבודה בשבוע, לא כולל שבתות וחגים  6הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במשך  .4.5

 בלבד. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באופן רצוף עד להשלמת ביצוע העבודות.

הדרושים על פי  ורים לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל ללא האישמובהר כי 

 דין.

, מחמת שינויים או תוספות ותסבר המפקח כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבוד .4.6

כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן  , או מחמתותלעבוד

הארכה, רשאי המפקח לתת, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, ארכה 

 דעתו. לתקופה המתאימה, לפי שיקול ותהעבודלהשלמת 

הקבלן מתחייב כי כל החומרים בהם ייעשה שימוש לצורך העבודות יהיו בעלי תו תקן,  .4.7

והקבלן מתחייב להמציא אישור עמידה בתו תקן לכל החומרים שבהם ייעשה שימוש 

 בעבודות, קודם לשילוב החומרים בעבודות. 

בתי כדי ומבלי להפריע לפעילות השוטפת של  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך .4.8

. על הקבלן להיערך להפרדת אזור העבודה מיתר חלקי המתחם ושמירת הבטיחות הספר

באתר העבודה, ולהגיש לאישור המפקח תכניות עבודה והתארגנות, וזאת קודם לתחילת 

 ביצוע העבודות. 

ה בתקופות החורף, כי הוא הקבלן מאשר כי ידוע לו כי העבודות, כולן או חלקן, תתבצענ .4.9

לא יהיה זכאי לקבל ארכה למועד השלמת העבודות עקב ימי גשם והוא נערך להגן על 

 עבודתו בפני גשמים ולביצוע העבודות בתנאי חורף.

הטעונות  ותלמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט להתחיל בביצוע עבוד .4.10

 .היתר בניה כדיןקבלת ללא , היתר בניה כדין

 מוקדמות בדיקות .5

ובהם תנועת  העבודות תבוצענה בשטחים בנויים ומאוכלסיםידוע לו כי הקבלן מאשר כי  .5.1

בשטחים בהם קיימים צנרת גז, דלק,  נהתבוצע ותכי הביא בחשבון שהעבוד, רכב רבה

חשמל, מים וביוב, ניקוז, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, תקשורת 

וטלפון וכן מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או 

ן בגי החברה, וכי לא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי חלקם

 .כך

הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בחוזה זה,  .5.2

מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל 

 על ידי הקבלן. ותתביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבוד
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מטעם  , אם נעשו,להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשוהמפקח רשאי אם רצונו בכך,  .5.3

, אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוזה עבודותהביצוע לצורך  החברה

 5.1ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף 

ק הדו"חות והסקרים תהיה משוחררת מכל חבות או אחריות לשלמות ולדיו החברהלעיל. 

 , לקבלן, כאמור לעיל.ה, אם המציאהשהמציא

 ומדידות סימון .6

ת הסימון ונקודת ואת נקוד ,לפני תחילת התכנון הקבלן יוציא מודד מוסמך אשר יקבע .6.1

נקודות הקבע תהוונה בסיס  ( )להלן: "נקודות הקבע"( המסומנות בשטח.M.Bגובה אחת )

  האחרות על ידי הקבלן.לסימון צירי הכבישים והמערכות 

ולנכונות הגבהים, הממדים  ותהקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבוד .6.2

בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה בוצעו על ידו  ותוההכוונה של חלקי העבוד

ובין אם בוצעו על ידי אחרים. הוצאות הסימון תחולנה על הקבלן, וכל מדידה טעונה 

 .החברהודד מטעם אישור של המ

הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. ניזוקו, נעלמו או טושטשו נקודות  .6.3

הקבע, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח, יאפשר 

 .ותהקבלן למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבוד

לן, ככל שנדרש לכך על ידי המפקח, במשך כל תקופת הביצוע של העבודות יספק הקב .6.4

שירותי מדידה של מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא, כולל דיסטומט, לצורך 

 עבודותיו.

המודדים יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה בתוואי הצנרת שתידרש לצורך  .6.5

 וזאת ללא כל תשלום נוסף. ,ביצוע העבודות

בוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו, ואם נעשו כבר על כל המדידות, ההתוויות והסימון י .6.6

 ידי גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי העניין והנסיבות.

 שלבי תכנון .7

 SHOPהקבלן יקבל לידיו תוכניות מאושרות של הפרויקט, כולל היתר בניה ויכין תוכניות 

DRAWING .לאישור המפקח והמתכנן 

  ל התחברות מערכות ותשתיות חשמל, ניקוז וכיו"ב.לרבות כל תוכנית דרושה ש
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 ואישורים שיונותיר .8

לפי  ותשיונות והאישורים לביצוע העבודיידאג הקבלן לכל הר ותלפני תחילת ביצוע העבוד .8.1

מכל  שיונות והאישורים הנ"ליהקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר התכניות.

את כל ההוצאות והערבויות הדרושות . הקבלן מתחייב לשלם לרשויות רשות מוסמכת

כל תוספת  שולם לותתשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא  שיונות.ילצורך קבלת ר

 עבורם. שהיא

 ועל חשבונה. החברהלמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הוצאת היתר בניה הינה באחריות 

 

, משרדי הממשלה, חברת חשמל, משרד רשות מקומיתבסעיף זה הכוונה הינה: מוסמכת רשות 

התקשורת, חב' "בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי כבאות, מקורות, 

 .מוסמכת נוספת, על כל מחלקותיהןרשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגוד ערים וכל רשות 

 

שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, והוא לא יהיה  רשויותכל דרישה של מי מה

 זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.

, אישורי ותעל הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפי התחלת העבוד .8.2

 -הדרוש בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת  מידע מעבר ואת כל ה

( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם יו"בטלפון, דלק, ביוב, תיעול וכ קרקעיים )מים, חשמל,

בסמוך למתקן תת  ותהרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבוד

 קרקעי, או חצייתו.

קרקעי, ללא נוכחות מפקח, כאמור כאשר -סמוך למתקן תת ותכל עבוד נהלא תבוצע .8.3

 קבלן.התשלום עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבון ה

קרקעי או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות גישוש -בכל מקרה של עבודות בסמוך למתקן תת .8.4

לגילוי המתקן, עבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את 

קרקעי בהתאם -החפירה )במידת הצורך ובאישור המפקח( ויתמוך את המתקן התת

 להוראות המפקח הנוגעת למתקן.

אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים  החברהחות המפקח מטעם נוכ .8.5

 קרקעי. –והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן התת 

בידיים, הטיפול בקבלת האישורים, תאומים ותשלום אגרות למיניהם, לא  ותעבור עבוד .8.6

 ישולם לקבלן תשלום נפרד.

 זמנים ולוח ביצוע דרכי .9

 .החתימהמיום יום  60הקמה תוך  - -
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, הסברים ופרטים בכתב בקשר לדרכי עת לעת, לפי דרישתו, מפקחהקבלן ימציא למ .9.1

 הביצוע ולוח הזמנים האמור, לרבות עדכונים ופירוטים.

, לפי דרישת ומעת לעת, ימציא הקבלן למפקח, במועד הנזכר שם 9.1בנוסף לאמור בסעיף  .9.2

לאישורו. לוח  ותלזמני ביצוע העבודהמפקח, לוח זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת 

, כשהוא מפרט את התקדמות הביצוע ואת שבועהזמנים יעודכן ויועבר למפקח, אחת ל

לוח הזמנים יכלול פירוט מלא של הציוד שבדעת  הקרוב. שבועת לוהמתוכננ ותהעבוד

עדכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הקבלן על פי החוזה,  הקבלן להשתמש בו.

במועד שנקבע בחוזה  ותוכן כל שלב של העבוד ותלרבות החובה להשלים את ביצוע העבוד

 זה.

, יוכן לוח הזמנים על ידי המפקח, לעיל 9.1 ףלא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעי .9.3

 והוא יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על הקבלן.

ת בהתאם ללוח הזמנים ובין ומתנהל ןאינ ותהמפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבוד .9.4

מסיבה אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו 

יחייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן אישורו  -באחר. שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים 

 על ידי המפקח.

בין שאושר על ידו ובין  המצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה למפקח, .9.5

שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל 

 דין.

 ותהעבוד הפסקת .10

לפי הוראה בכתב מאת  ,, לזמן מסוים או לצמיתותותעל הקבלן להפסיק את ביצוע העבוד .10.1

תנה לו על ידי אלא אם ני ןהמפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדש

 המפקח הוראה בכתב על כך.

, ינקוט הקבלן באמצעים לעיל 10.1, לפי סעיף ןאו מקצת ן, כולותהופסק ביצוע העבוד .10.2

 לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח. ןולהגנה עליה ותלהבטחת אתר העבודה והעבוד

לתקופה שאינה עולה  ותעבודההקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת  .10.3

 יום. 30על 

לתקופה  ותזכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבוד יההקבלן יה .10.4

, בלבד. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח, לאחר 10.1יום, כאמור בסעיף  30שעולה על 

 שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.

חולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי , באשמת הקבלן, תותנגרמה הפסקת העבוד .10.5

 הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.
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, לצמיתות, לאחר שניתן לקבלן צו התחלת עבודה, ןאו חלק ן, כולותהופסק ביצוע העבוד .10.6

שביצע  ותוהקבלן החל בביצוע העבודות בפועל, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבוד

הופסק ולפי  ןשביצוע ותנה לגבי אותו חלק מהעבודבפועל לפי מדידות סופיות שתעש

, כאמור ותנגרמה הפסקת ביצוע העבוד לפי קביעת המפקח. להכוהמחירים שבהצעתו, 

 לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו. -לעיל באשמת הקבלן 

יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב  60ישולם לקבלן תוך  10.6תשלום כאמור בסעיף  .10.7

יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל זה תשלום  ל.כאמור לעי

, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת החברהתביעות ו/או טענות כלשהן כלפי 

ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר  ותהעבוד

 וכתוצאה ממנה. ותעם הפסקת העבוד

 

  פיקוח .11

 הקבלן ימנה מפקח )הנדסאי( מטעמו אשר יבצע את ניהול הפרויקט מתחילתו ועד סופו. .11.1

וכן לבדוק את טיב  ןולהשגיח על ביצוע ן,או חלק ןכול ות,המפקח רשאי לבדוק את העבוד .11.2

החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי 

וא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את . כן רשאי הותהקבלן בביצוע העבוד

 ואת הוראותיו הוא. החברההוראות 

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר עבודה  .11.3

וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים,  ןכלשה ותת עבודוולכל מקום אחר שבו נעש

 חוזה.חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע ה

, הוראות, לרבות ותהמפקח רשאי להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבוד .11.4

 .ותתכניות, לפי הצורך לביצוע העבוד

הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לפסילת עת, המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל  .11.5

או /ו , הוראות בדבר החלפת וסילוק ציודותחומרים מלשמש בביצוע העבודאו /ציוד ו

חומרים שנפסלו וכיו"ב הוראות. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על 

  חשבונו.

כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים, או הורה המפקח בכתב, שהחומרים, הציוד והמבנים או 

 ., חייב הקבלן להוציאם מאתר העבודהותהמתקנים הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע העבוד

נקבע בהוראה לפי סעיף זה מועד לסילוק הציוד, החומרים או המבנים או המתקנים הארעיים, 

 חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע, כאמור.
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או מי מטעמה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  החברהנמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית 

תזכה את  החברהשימוש אחר לפי שיקול דעתה.  ימים, לסלקם, למכרם ולעשות בהם כל 7

 חשבון הקבלן בסכום המכירה, בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בעניין זה.

 :ותהעבודביצוע מהלך ב, עת לעתהמפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מ .11.6

על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה,  .11.6.1

 אין החומרים מתאימים למטרתם.בכל מקרה שלדעת המפקח 

על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים בסעיף  .11.6.2

11.5.1.  

שהוקם  ותעל סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבוד .11.6.3

או נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או 

 בניגוד לחוזה.

אל מחוץ לשטח האתר אל ו/או עפר על סילוק של כל פסולת או עודפי חפירה  .11.6.4

יהיה אחראי הקבלן  מקומות שפיכה מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות.

דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת כל ת והורא , על חשבונו והוצאותיו,לקיים

 כות.מאתר העבודה ולהשיג את האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמ

ציוד פגום או בלוי, חלקים פגומים או בלויים, לבצע תיקונים ופעולות על החלפת  .11.6.5

 .ותבקשר עם העבוד

 יהתה , על סעיפי המשנה שלו,11.5לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף  .11.7

שא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע יוהקבלן י ,רשאית לבצען על חשבון הקבלן החברה

 ההוראות.

תהיה רשאית לדרוש מהקבלן לפנות עודפי חפירה לאתר בתחום שיפוטה או  החברה .11.8

והכול ללא כל לדרוש מהקבלן לסלקם לאתר שפיכה מורשה מחוץ לתחום שיפוטה, 

 .תוספת תשלום

אלא אמצעי מעקב אחר  ותאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע העבוד .11.9

היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה  ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין

ומוכר של סחורות הן במידה והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי והן מבחינת 

 ולתוצאות הביצוע. החברהאחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי 

 למילוי תנאי החוזה. החברההפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי  .11.10

טיפוס ג', לפי מפרט , מבנה עבור המפקח והוצאותיו , על חשבונומתחייב להציבהקבלן  .11.11

ימים ממועד ההודעה על  14 -, וזאת לא יאוחר מהחברהבמיקום שייקבע על ידי , מע"צ

  .הזכייה במכרז
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המבנה יהיה עם דלת אחת ושני חלונות ויצויד במתקני נעילה נאותים ויהיה אטום בפני  .11.12

יד במתקן תאורה ובמזגן אויר שיחוברו לרשת החשמל, טלפון, המבנה יצו רוח ומים.

פקסימיליה ושירותים צמודים. כל ההוצאות בגין השימוש בחשמל ובטלפון יהיו על 

בה או יהקבלן מתחייב לספק ציוד חליפי תוך שבוע ימים במקרה של גנ חשבון הקבלן.

 ה לציוד שנגנב או אבד.אובדן הציוד המפורט לעיל או חלקו על הציוד המסופק להיות זה

המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח והקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה ולניקיונו היום  .11.13

 יומי.

, יסולק המבנה והשטח תןימים ממועד מסיר 7 -לא יאוחר מות ובכל מקרה בגמר העבוד .11.14

 יוחזר לקדמותו.עליו הוקם 

 ניהול יומן .12

וזאת עד למועד מתן תעודת השלמה , ותבודעהכל בקשר עם  יומן עבודההקבלן ינהל  .12.1

 וירשום בו את הפרטים הבאים:,  לעבודות

 .ותמספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבוד .12.1.1

 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודה או המוצאים ממנו. .12.1.2

 .ותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבוד .12.1.3

 המוצא ממנו.הציוד המובא לאתר העבודה ו .12.1.4

 .ותהשימוש בציוד מכני בביצוע העבוד .12.1.5

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודה. .12.1.6

 .ותתקלות והפרעות בביצוע העבוד .12.1.7

 במשך היום. ותההתקדמות בביצוע העבוד .12.1.8

 ידי המפקח.-הוראות שניתנו על .12.1.9

 .ותהערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבוד .12.1.10

יש בו כדי לשקף את המצב  כל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח .12.1.11

 .ותהעובדתי במהלך ביצוע העבוד

על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח, והעתק חתום  יוםהיומן ייחתם כל  .12.2

 מהרישומים בו יימסר למפקח.
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, אולם רישומים אלה לא ותהקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבוד .12.3

 אישר אותם המפקח בכתב. , אלא אם כןהחברהיחייבו את 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום  .12.4

מילוי הוראות -צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 המפקח או הוראות החוזה.

 שילוט .13

 שלט, ההודעה על הזכייה במכרזמועד מ ימים 7תוך באתר העבודה, יציב הקבלן, הקבלן   .13.1

 X 3מטר  2ובמידות  החברהוראות מחומרים, במידות ובצורת עיצוב גרפי לפי העל פי 

 .מטר

 ותשם העבוד, את העבודות שמות הגופים הממנים, החברהשם  ל:והשלט יכל .13.2

ושם  שם המפקח ומספר הטלפון, שמות המתכננים, שם הקבלן וכתובתו, תוהמתבצע

 פר טלפון.מנהל העבודה ומס

 אויישהקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלט  .13.3

 על חשבונו והוצאותיו, בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות.

או  והשלט, לחידוש ןידאג הקבלן לשלמות ולניקיו ותהעבודביצוע במהלך תקופת  .13.4

 ומהאתר או ישאיר וולסילוק ולפירוקהקבלן ידאג  ותהעבודבתום . אם ניזוק ולהחלפת

 ל לפי הנחיות והוראות המפקח.ובאתר הכ

הקבלן, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלט האמור לעיל.  .13.5

 שיגרמו בשל כך יחולו על  הקבלן. שילוט נוסף יוסר מיד וכל ההוצאות

 עליו לפי סעיף זה על חשבונו.הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות  .13.6

 וחומרים מתקנים, ציוד .14

לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים  הקבלן מתחייב .14.1

 בקצב הדרוש. ותהיעיל של העבוד ןהאחרים הדרושים לביצוע

אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים יהיה הקבלן  .14.2

, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות ותצוע העבודשהשתמש בהם לבי

 אושרו על ידי המפקח.שהתקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים או תקנים זרים 

, חייב הקבלן לקבל ותמקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבוד .14.3

 , ולמסרו למפקח.המהיצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימ
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הקבלן אינו רשאי להוציא מאתר העבודה חומרים או מבנים ומתקנים ארעיים כאמור או  .14.4

 ללא הסכמת המפקח בכתב. ותציוד שהובא לאתר עבודה לשם ביצוע העבוד

המתקנים , הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים .14.5

 .והעבודות

חוזה בהקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור  .14.6

חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים  ובכמויות מספיקות.

הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, 

סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו  אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין בחוזה

 תקנים זרים לפי קביעת המפקח.

אלא בחומרים של יצרן בעל תו תקן או  ותהקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבוד .14.7

חובה זו לא חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו  סימן השגחה.

 ולמוצריו תו תקן או סימן השגחה.

לגבי מוצר, ציוד או חומר כלשהם, שם היצרן או השם המסחרי שלהם  בכל מקרה בו צוין .14.8

על הקבלן לספק אותם. אספקת מוצר שווה ערך תהיה רק אם המוצר שווה הערך אושר, 

 על ידי המפקח. ,מראש ובכתב

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים, בין  .14.9

עבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את שהובאו או שנמצאים באתר ה

הכלים, את כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים 

 ל כפי שיורה המפקח.ווהמלאכה באתר העבודה או להעביר אותם לבדיקת מעבדה, הכ

יתאימו מכל הבחינות לדגימות  ותהחומרים והמוצרים שיספק הקבלן לביצוע העבוד  .14.10

 אושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא.ש

את תכנית הבדיקות לאישור המפקח גיש י, והקבלן יכין תכנית לבדיקות ודגימות מעבדה .14.11

אופי . המפקח רשאי לשנות את התוכנית בהתאם לצו התחלת העבודהיום ממועד  10תוך 

  תנאי העבודה בשטח.העבודות ובהתאם ל

מעבדה מעל פי התוכנית המאושרת על ידי המפקח,  ,את כל הבדיקות זמיןקבלן יה .14.12

דמי הבדיקות יהיו על חשבון  מוסמכת, מאושרת על ידי המפקח )להלן: "דמי הבדיקות"(.

 הקבלן. 

נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה,  .14.13

 החוזה והוראות המפקח.כדי לוודא שהביצוע ייעשה על פי דרישות 
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ידי המפקח ו/או -נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כי מתן הוראות על  .14.14

ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה 

כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות התקנים  ותוהעבוד

 ת על הקבלן.והמפרטים מוטל

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת  .14.15

 ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו. ותהעבוד

 מכוסים בדיקות חלקי העבודה שנועדו להיות .15

 .ותהקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבוד .15.1

, שנועד להיות ותסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודהקבלן מתחייב למנוע את כי .15.2

 נבדק. ותמכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבוד

שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב,  ותהושלם חלק מהעבוד .15.3

שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את 

 לפני כיסויו או הסתרתו. ותהחלק האמור מהעבוד

לפי הוראות המפקח,  ותהקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבוד .15.4

לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. 

והקבלן  ,לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה, רשאי המפקח לעשות כאמור

 ר את המצב לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח.יחזי

לעיל תחולנה על הקבלן, אלא אם כן  15.4האמורה בסעיף  ותההוצאות הכרוכות בעבוד .15.5

לעיל והבדיקות הוכיחו שהמלאכה  15.3-ו 15.2קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים 

 בוצעה לשביעות רצונו של המפקח.
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 וחשמל אספקת מים .16

במידה  ולשימוש עובדיו. ותעל חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודהקבלן יספק  .16.1

וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים עירוניים, וזאת 

הקבלן יעשה על חשבונו הוא את  בתנאי שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח.

וש בהם, כגון: הפעלת משאבות, כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימ

. כל ההוצאות הקשורות יו"בהנחת צינורות, מכלים, מכלים רזרביים, מכוניות וכ

                                                                                                        ולא ישולמו בנפרד. החברהכפי שנתקבלה על ידי בהצעת הקבלן כלולים באספקת המים  

-על ידי הפעלת דיזל ותקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודה .16.2

או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל  םגנראטורי

כל . אישור המפקחעל פי  לוהכו, יו"בהסידורים כגון: קבלת אישורים מחברת חשמל וכ

 החברהכפי שנתקבלה על ידי בהצעת הקבלן כלולים ההוצאות הקשורות באספקת חשמל 

 ולא ישולמו בנפרד.

 ויחזיר את המצב לקדמותו. המים והחשמל בגמר העבודות יפרק הקבלן את כל חיבורי .16.3

 ותהגנה על חלקי העבוד .17

ים הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצר .17.1

מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת  ותוחלקי העבוד ותועל העבוד ותבתהליכי העבוד

טפונות, רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מן האמור יאדמה, ש

וחלקי  ותלעיל מובהר כי הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת העבוד

פני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז מפני גשמים או מ ותהעבוד

ל לפי דרישת המפקח ולשביעות וזמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, הכ

 רצונו.

, על ידי הגורמים ותאו לחלקי העבוד ותכל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים, לעבוד .17.2

ה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי , בין שנקט הקבלן באמצעי הגנ17.1המפורטים בסעיף 

 הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח.

מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים  ותהקבלן יגן על כל חלק גמור של העבוד .17.3

 העלולים להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

 ועובדיו קבלןצוות ה .18

 הכוללמיומן  צוות ניהול מקצועי הנדסי חוזהאורך תקופת ה הקבלן מתחייב להעסיק לכל .18.1

, )להלן: "הצוות"(ויועץ בטיחות , , מודד מוסמךמהנדס אתר, מוסמך מנהל עבודה

  כמפורט להלן:
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יהיה בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעבודות  -)הנדסאי לפחות( המוסמךמנהל העבודה 

י משרד העבודה והרווחה בתקנות הבטיחות בעבודה יעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידפיתוח ו

מפקח העבודה האזורי, הקבלן ישלח ל , כפי שיהיו מעת לעת.1988 -)עבודות בניה( התשמ"ח 

ימים קודם לתחילת ביצוע העבודות, הודעה על תחילת העבודות ושם מנהל העבודה.  3לפחות 

מתן ההודעה והרווחה על הקבלן ימציא למפקח, על פי דרישתו, אישור ממשרד העבודה 

מנהל העבודה ישהה באתר העבודה באופן מתמיד ורצוף בכל עת בו  .ורישום מנהל העבודה

  תתבצענה עבודות מטעם הקבלן.

 
הישיבות באתר העבודה, אשר ישתתף בכל  יהיה מהנדס בעל רישיון בתוקףהנדס האתר מ

לעמידה בתקציב שנקבע לעבודות, , יהיה אחראי החברהיעמוד בקשר שוטף עם המפקח ונציגי 

יהיה אחראי לעמידה בלוחות הזמנים, יהיה אחראי על מילוי יומני העבודה. כמו כן יהיה 

מהנדס האתר אחראי לטיב ביצוע העבודות וביצוען בהתאם להוראות כל דין, הוראות כל רשות 

אי התאמה ו/או  מוסמכת והוראות חוזה זה. מהנדס האתר יציין ביומן העבודה כל סטייה ו/או

חריגה מהוראות כל דין, הוראות כל רשות מוסמכת והוראות חוזה זה.  מהנדס האתר ימציא 

 2 -, אחת לחודש, תצהיר בחתימתו האישית לפיו ביקר באתר העבודה לא פחות מחברהל

 ביקורים בכל שבוע בתקופות בהן בוצעו עבודות מטעם הקבלן באתר העבודה.  

 

דו"ח ביקור מפורט  חברהיבקר באתר העבודה לפחות אחת לשבועיים ויעביר ל יועץ הבטיחות

 בדבר העבודות והבטיחות באתרים אחת לשבועיים לפחות.

 

יהיה נוכח באתר העבודה בכל יום באתר העבודה וכן על פי דרישת המפקח. מודד מוסמך 

 המודד יהיה אחראי לכל המידות, הרומים ונתוני המדידה באתר העבודה.

ימים ממועד חתימת חוזה זה, על מינוי צוות  7, תוך חברההקבלן מתחייב להודיע ל .18.2

של  םהסלולריי, פרטי אנשי הצוות ומספרי הטלפונים לעיל 18.1בסעיף  הניהול, כאמור

המפקח רשאי לדרוש את  יהכן יה. רשאי לסרב למינוי כלשהו יההמפקח יה אנשי הצוות.

החלפתו של מי מחברי הצוות, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר צוות, ימלא 

הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק מובהר כי הוראות 

 סעיף זה יחולו גם על חבר צוות אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.

כשהם חתומים על  זעד ט" גנספחים י"קבלן למפקח את לפני תחילת העבודה יעביר ה .18.3

 .חברי הצוותידי 

מי מהצוות, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן לכל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח  .18.4

 עצמו.

בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן  יהמובהר בזאת כי לא יה .18.5

ל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כ

 בהתאם לחוזה זה. ותמאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבוד



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה המציע:____________________

46 

וזאת , ותכוח האדם הדרוש לביצוע העבודכל הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את  .18.6

את , תלסיום ומסירת העבודוקבע נוהשלמתן במועד ש ותיצוע העבודבהיקף הנדרש לב

 ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

יועסק שיון או היתר לפי כל דין, ייש צורך ברישום, ר ןשלביצוע ותבעבודכי הקבלן מתחייב  .18.7

 שיון או היתר, כאמור.ימי שרשום או בעל ר על ידו רק

פנקסי כוח אדם  ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, ותהקבלן מתחייב שבביצוע העבוד  .18.8

הקבלן מתחייב  שיירשם בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו.

להמציא למפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להמציא למפקח 

לפי דרישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם שתכלול את חלוקת העובדים לפי 

 סקתם.מקצועותיהם, סוגיהם והע

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת  .18.9

 ,1954-תאונות עבודה, וכן לקיים את הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

, והוראות כל דין, קיים או 1988 –ודה )עבודות בניה(, תשמ"ח ותקנות הבטיחות בעב

   בעבודות נשוא חוזה זה.עתידי, בכל הנוגע לבטיחות 

הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות  .18.10

 אכילה נאותים באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח.

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם  .18.11

בעבר להעסקת מי מהם, אם  ההחבראף אם הסכימה  ותהעבוד המועסק על ידו בביצוע

שהוא  או לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו,

לא יחזור הקבלן  -נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 .ותבמישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבוד  בין להעסיקו,

 קבלני משנה .19

 ,להעסקתו של קבלן משנה החברהשל  ,בכתבומראש הסכמה, ן מתחייב לקבל הקבל .19.1

 החברהתוכל להינתן בסייגים שהקבלן יתחייב במפורש למלאם. הסכמת  החברה הסכמת

לקבלן משנה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן,  ותלמסירת כל חלק של העבוד

בלן לבצוע העבודה לפי כל תנאי לא תפטור את הקבלן ולא תגרע מאחריותו המלאה של הק

חוזה זה, כאילו נעשתה העבודה שבוצעה על ידי קבלן המשנה, על ידי הקבלן עצמו.  

תהיה רשאית לאשר או שלא לאשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, העסקתו של קבלן  החברה

 משנה כלשהו.

מיד  ותהקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשנה בביצוע כל חלק מהעבוד .19.2

לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המפקח והקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה ו/או 

כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהם בקשר להפסקת עבודתו של  החברה  טענה כלפי 

 קבלן המשנה על ידי המפקח. 
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הוראות  בנספח י"בכל מקרה בו יעסיק הקבלן קבלן משנה יחתום קבלן המשנה על  .19.3

 בטיחות.

 החברהלעיל, איננה מטילה חבות כלשהי על  19.1בהתאם לאמור בסעיף  החברההסכמת  .19.4

ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן 

באי לרבות קבלני המשנה באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה,  אייש

 כוחם ועובדיהם.

ר לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה מבלי לגרוע מן האמו .19.5

, מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום 1969-בנאיות, תשכ"ט

 בהתאם להוראות חוק זה.

למען הסר כל ספק כל קבלן משנה שיוצע על ידי הקבלן יהיה בעל רישיון כדין לבצע את  .19.6

יחד עם פרטי הקבלן  לעירייהד לבצע, והרישיון כאמור יועבר העבודות אותן הוא מיוע

 , כאמור.החברההמשנה לצורך קבלת אישור 

תהיה רשאית לדרוש מהקבלן, לפי שיקול דעתה, את הפסקת העסקתו של קבלן  החברה .19.7

משנה כלשהו והחלפתו בקבלן משנה אחר, והקבלן מתחייב למלא, לאלתר, אחר דרישת 

 .החברה

 יתקין מערכת כדוגמת הקיים כולל מערכות ניטור אלחוטיות כדוגמאות   P.Vרכת הערה : קבלן מע

 הקיימות אשר יהיו כלולות במחיר המציע וללא תוספת תשלום.             

 אפשרות עבודה לקבלנים נוספים .20

הקבלן יאפשר לכל קבלן ולכל אדם אחר שיאושרו על ידי המפקח וכן לעובדיהם לפעול  .20.1

דה וכן ישתף עימם פעולה, כולל תאום ביצוע עבודות שונות, וכן יאפשר ולעבוד באתר העבו

להם, במידת הרצוי והאפשרי, לפי קביעת המפקח, שימוש בשירותים ומתקנים שהוקמו 

 על ידו לצורך ביצוע העבודות.

 20.1הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין התיאום ו/אן השימוש, כמפורט בסעיף  .20.2

 .לרבות לא יהיה הקבלן זכאי לתקורת קבלן ראשי לעיל

 אמצעי זהירותושמירה, גידור  .21
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הקבלן ינקוט ויהיה אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים  .21.1

להבטחת רכוש וחיי אדם באתר עבודה, בדרך לאתר עבודה ובסביבתו, בעת ביצוע 

ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות,  לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ותהעבוד

לרבות פנסים מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות, מעקות  -שלטי אזהרה, תמרורי אזהרה 

בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות, לביטחונם ולנוחותם של הציבור ושל 

יה , בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהעבודה העובדים באתר

רשות או ממי מטעמו או מ החברהמקצין הביטחון של דרוש על פי דין או על פי הוראה 

 מוסמכת כלשהי.  

הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר עבודה ובסמוך לו, לפי הוראות  .21.2

 . ותהמפקח, וכנדרש מביצוע העבוד

קרה קיימים, ומבלי תיקון או התחברות לביבים או שוחות בות הכוללות במקרה של עבוד .21.3

לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לבדוק המצאות גזים רעילים בביבים או בשוחות, 

לוודא אספקת חמצן מספקת ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר 

 את הפעולות הבאות: 

 שעות לפני ביצוע 24הסרת מכסי שוחות הבקרה לשם אוורור הקו, לפחות למשך  .21.3.1

 בקו.  ותהעבוד

אוורור של תאי הבקרה והשוחות באמצעות מאווררים מכנים במקרה בו יתגלו  .21.3.2

 גזים מזיקים או חוסר בחמצן. 

לשוחות הבקרה יכנסו אך ורק עובדים המצוידים בכפפות גומי, במגפי גומי גבוהים  .21.3.3

עם סוליות בלתי מחליקות ובחגורת בטיחות המחוברת בחבל לאדם העומד מחוץ 

בשעת העבודה בתוך שוחות הבקרה, יהיה נוכח אדם נוסף מחוץ לשוחה לשוחה. 

 אשר מיומן ומסוגל להגיש עזרה במקרה הצורך. 

מטר או שנתגלה בהן גז מזיק יכנסו רק עובדים  3לשוחות בקרה שעומקן מעל  .21.3.4

 המצוידים במסכות גז.

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .21.4

 עתיקות .22

או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה  1978-עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח .22.1

בתוקף מזמן לזמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי 

נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים  -אשר יתגלו באתר העבודה 

 .למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב  .22.2

 הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.
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בכל מקרה של גילוי עתיקות, כאמור, יוזמן נציג רשות העתיקות אשר יקבע היכן תמשך  .22.3

 העבודה ובאילו תנאים.

עקיפת אתר הממצאים. בגין השינוי ישולם לקבלן תכנית חליפית לפקח ידאג להכנת המ .22.4

לפי הביצוע בפועל ולפי הצעתו בנוהל הצעת מחיר. לא תשולם תוספת או פיצוי עבור 

 ו/או השינוי. ותהפסקת העבוד

ראה המפקח מטעם רשות העתיקות צורך בחפירות גישוש לאיתור גבולותיו של ממצא  .22.5

שות העתיקות ולפי הוראותיו. עבור ארכיאולוגי, יבצע זאת הקבלן בנוכחות מפקח ר

 שעות עבודת מחפר, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי. 10חפירות כאלה, בהגבלה של 

במקרה שיוחלט על חפירה להצלת הממצאים הארכיאולוגיים ימנע הקבלן מחפירה  .22.6

 בשטח המוגדר כאסור בחפירה עד גמר חפירות ההצלה.

. המפקח יודיע לקבלן על מועד סיום חפירות ההצלה יבוצעו על ידי רשות העתיקות .22.7

 .ותחפירות ההצלה והמשך העבוד

חודשים לאחר  6גם אם תדחה לתקופה של  ותהקבלן מחויב לחזור ולהשלים את העבוד .22.8

גמר חפירות ההצלה. לא ישולם לקבלן שום פיצוי בגין הפסקת העבודות וחזרה לשטח 

 אחרי גמר חפירות ההצלה.

. מפקח רשות העתיקות יקבע החברההתשלום לפיקוח של רשות העתיקות ייעשה על ידי  .22.9

 באילו קטעים יש לחפור רק בנוכחותו, והדברים יירשמו בפרוטוקול ובנוכחות המפקח.

 כל שעות עבודתו של מפקח רשות העתיקות יירשמו ביומן העבודה. .22.10

דרכה, לשביל, לרשת המים, הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למ .22.11

לביוב, לתיעול, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים כיו"ב )להלן: 

"מובילים"( תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו 

, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ותמעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבוד

ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים 

 כאמור.

צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום  יהאם לשם ביצוע החוזה יה .22.12

נזק למובילים, כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב 

רטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה למפקח, לפני ההעברה, על פ

 מתאימים.

 .קבלןהיחולו על זה  הוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף .22.13

 מניעת הפרעות לתנועה .23
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, לרבות הקמת כל מבנה ארעי וביצוע כל עבודה ותהקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבוד .23.1

המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה ארעית, לא תהיינה הדרכים 

לרבות הכשרת דרך עוקפת והחזקתה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות, 

הדרוש לכך  ןהרישיוושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה במצב תקין, 

ב מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכ

ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות 

 ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

 םפניאומאטייכל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים  .23.2

 נקיים וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.

ת כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוחנו במקומות הקבלן ימנע החניי .23.3

שייועדו לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, וכן השטחים 

ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם  החברההציבוריים, יהיו פתוחים לשימוש 

ו/או חומרים או ציוד להוראות המפקח, וכי הוא לא יאחסן עליהם מכונות ו/או כלי רכב 

 ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי.

יתבצע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאוד של כלי  ותידוע לקבלן כי חלק מהעבוד .23.4

רכב והולכי רגל. על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמה 

י דרישת המשטרה את תנאי ומועדי ביצוע העבודה. בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פ

 יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.

הקבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום  .23.5

, מעקות בטיחות, Wהעבודה, יציב, על חשבונו, מחסומי "ניו ג'רסי", מיניגארד, מעקות 

ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב )בודד, משולש בעל ספק כוח שילוט, סימון 

עצמאי( מסוג "ספקו" או שווה ערך ובמצב תחזוקה טוב. סוגי השלטים, המעקות, 

התמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם להוראות החוק, להוראות 

תמרור  לסכמתאם שיון של משטרת ישראל, מע"צ ומשרד התחבורה, ובהתיולתנאי הר

 שתאושר על ידי המפקח. 

התמרור ולדאוג להמצאות כל ציוד  סכמתהקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את  .23.6

 התמרור והשילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות באתר.

הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה, יוצבו, על חשבונו,  .23.7

 במפרט הטכני.  , אמצעים כמפורט23.5ף לוט האמור בסעייבנוסף לש

מכווני תנועה לרבות שוטרים במספר  ותהקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבוד .23.8

, עם שילוט ודגלי אזהרה. במידה והקבלן רישיון עבודה של משטרת ישראלשיידרש על ידי 

, ידאג הקבלן לשכירת ותיידרש להציב שוטרים לצורך הכוונה ושיטור בזמן העבוד

 .החברהשוטרים בהתאם. הוצאות שכירת השוטרים תחולנה על 
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 ושיפוי בנזיקין וביטוח אחריות .24

מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר )המוקדם מבניהם( ועד מתן תעודת השלמה, יהיה  .24.1

הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם לחתימת 

זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של  הסכם

נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או למבנה מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את 

הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב 

 והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה. החברהתקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון 

 
( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני 24.1קטן )-הוראות סעיף .24.2

המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם 

 בתקופת הבדק.

 
לקבל  החברהבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית  .24.3

מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד 

החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו  החברהועבור נזקים ש החברהשקבעה 

וקביעותה  החברהו בסכומים שיקבעו על ידי ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום א

 תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 
לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים  החברההקבלן יהיה אחראי כלפי  .24.4

הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן 

ו/או  החברהיקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות לרבות נזקים הנובעים מל

, החברהחוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של 

לרבות למבנה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים במקום בצוע העבודות 

ט בכל האמצעים למניעתם. , והוא ינקובגין ו/או בקשר עם העבודותו/או צד ג' כלשהו 

הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור 

 לעיל שיגרם להם.

 
הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו,  .24.5

ו מטעמו לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/א

תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים 

 בהם ו/או יורשיהם.

 
הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל  .24.6

ו/או  החברהסוג ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את 

 בדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.עו

 
מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם,  .24.7

בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת 

 תחול על הקבלן.  -י מטעמו  תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מ
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ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק  החברההקבלן פוטר את  .24.8

פי הסכם זה ו/או -ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן על

 על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 
ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות  החברההקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את   .24.9

שתוטל עליה ו/או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן 

תודיע לקבלן על כל תביעה  החברהמכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 

 כאמור ותאפשר לו להתגונן.  

 

רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  חברהה .24.10

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל  החברהסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מ

מחמת מעשה או  חברהשהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו ל

 ל".מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעי

  יםביטוח .25

א אחראי על ולנזקים להם ה ועל פי חוזה זה ומאחריות מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן .25.1

א, את וה ולבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונ הקבלן בעצמו, פי כל דין מתחייב

שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים באישור על קיום העבודות בביטוחים 

)להלן: "האישור על קיום המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה   נספח ד'ביטוחים, 

 ביטוחים"(. 

חתום כדין על , את האישור על קיום ביטוחים חברהלהקבלן ימציא  עם חתימת ההסכם , .25.2

מידי . ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל

פת העבודות ו/או עד המסירה הסופית זה ו/או תקו חוזהבמשך כל זמן חלותו של  ,שנה

יחזור של העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות )המאוחר מבין המועדים(, 

צורך בקבלת דרישה ללא וזאת את האישור על קיום ביטוחים,  חברהוימציא הקבלן ל

. המצאת האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי החברהכלשהי מצד  

 . חוזההווה תנאי מהותי בהקבלן, מ

כל כלי רכב המשמש במישרין או להקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח  -ביטוח כלי רכב .25.3

בעקיפין לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על 

( פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה

וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה 

למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" ₪.  600,000 -בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו  ,דסיכלי רכב" וציוד מכני הנ"

ש"ח  2,000,000-גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 למקרה.
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הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר  .25.4

ת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של יידרש לעשותה כדי לממש את חוזי הביטוח בע

  .ה, על פי חוזה הביטוח, אם נדרש לכך על ידהחברה

הקבלן יערוך ויקיים ביטוח חבות מוצר החל ממועד מסירת  – ביטוח "חבות מוצר" .25.5

, וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי חברהלהעבודות )או חלקן( 

 14יאוחר לא , החברההקבלן מתחייב להמציא לידי ו/או על פי כל דין.  חוזההוראות ה

ביטוח "חבות על ביצוע המעיד אישור  חברהליום לפני מועד מסירת העבודות )או חלקן( 

המוצר" בביטוח שלא יפחת מגבולות האחריות והתנאים המפורטים באישור על קיום 

ם כדין על ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא לחברה את האישור על קיום ביטוחים חתו

 3משך בידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל 

שנים נוספות לאחר מסירת העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד 

. המצאת האישור על קיום ביטוחים בקשר לביטוח חבות המוצר חתום ותקין החברה

 . חוזהי במטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהות

בכל תקופה אחריות מקצועית הקבלן יערוך ויקיים ביטוח  – ביטוח "אחריות מקצועית" .25.6

יום ממועד  14תוך ו/או על פי כל דין.  חוזהבה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ה

על את האישור על קיום ביטוחים המעיד  חברהההודעה על הזכייה במכרז ימציא הקבל ל

יות מקצועית" בביטוח שלא יפחת מגבולות האחריות והתנאים ביטוח "אחרביצוע 

את האישור על  חברהלהמפורטים באישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא 

קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח 

וזאת מבלי צורך שנים נוספות לאחר סיום העבודות,  3משך בלעסוק בביטוח בישראל 

בקשר לביטוח  ו. המצאת האישור על קיום ביטוחיהחברהבקבלת דרישה כלשהי מצד 

 .חוזהאחריות מקצועית חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי ב

 בכל נזק  איישוכן  יםשא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחיי הקבלן .25.7

 , קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבאהקבלןחדל של יגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מש

ו/או הקבלן קבלני משנה   מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן

הקבלן יהיה אחראי בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  .מטעמו

 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים על פי האמור בסעיף זה. כן מתחייב הקבלן  .25.8

 על פיהם. החברהלשם שמירה ומימוש של זכויות  החברהעם לשתף פעולה 

ו/או  החברההפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  .25.9

ולא  ,באופן מלא ובלעדי ,חברהלרמו , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגהחברהזכויות 

והוא יהא מנוע מלהעלות  ןתהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיה

 .ןכל טענה, כאמור, כלפיה

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק  .25.10

 אחר הדן בביטוח עובדים על ידי המעבידים.
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 מתחייב לדווח לביטוח הלאומי על קבלני משנה העובדים מטעמו בביצוע העבודות.הקבלן  .25.11

הקבלן לא יתחיל לבצע כל עבודה ולא יפרוק באתר העבודה חומרים או ציוד לפני שיומצא  .25.12

מובהר בזאת כי לא תינתן  ביטוח.הכשהוא חתום על ידי חברת  חברההאישור הנ"ל ל

 בהמצאת אישור על קיום ביטוחים, כאמור. תוספת זמן לביצוע העבודות בגין איחור

 והפחתות תוספות, שינויים .26

ובלבד , הגדלה או הקטנה, עבודותבכל עת, על שינוי בהיקף ה ,להורות תרשאי החברה .26.1

, באישור מועצת העיר, 50% או עד  %25  על שבמקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור ההגדלה

, וזאת מבלי שלקבלן בעניין החברה, והקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות חוזההמשווי 

  .בגין שינוי, כאמור החברהתהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, כלפי 

, על פי תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב 28.1הוראה על שינוי העבודה לפי סעיף  .26.2

אלא אם קיבל קודם לכן "פקודת  ותבעבוד. הקבלן לא יעשה שינויים 'נספח ונוסח 

 .הגזבר ומהנדס העירשינויים". פקודת השינויים תיחתם על ידי 

כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים  .26.3

היה  ., ללא כל תוספת או שינוי במחירי היחידהלפי מחירי היחידה כמפורט בהצעת הקבלן

סעיף המתאר במדויק את השינוי הנדרש, יקבע ערך השינוי על פי  הכמויות כתבבואין 

 המפורט להלן:

 

]במחירי ברוטו[  ועבודות בינוי, לעבודות פיתוח ותשתיותהחברה למשק ולכלכלה מחירון 

זה את  מחירוןאין בבמקרה ש או  ים העדכניים הקיימיםובהפחתת ההנחה שניתנה במכרז

  .המפקח ידי על, ובכתב מראש, מאושר מחירים ניתוחהסעיף המתאים יאושר הסעיף ע"פ 

 

. מובהר ומוסכם בזה 28.3שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקבע לפי סעיף 

כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור, לא יהיו לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות 

 דת שינויים.בגין מתן פקו

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב  .26.4

יודיע למפקח בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת  -את העלאת שכר החוזה 

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי  15שכר החוזה כאמור. עברו 

אים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר שהקבלן פנה בכתב כאמור, רו

 החוזה.

למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף  .26.5

יום מיום  30זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 

 מתן פקודת שינויים.
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אינה מזכה את  ותהארכה להשלמת העבוד ,במפורש ,פקודת שינויים אשר אינה קובעת .26.6

 . ותהקבלן בארכה להשלמת העבוד

מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא קיים  .26.7

הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת 

 החוזה או לפי כל דין.לפי  החברההשינויים כדי לגרוע מכל זכות של 

 (רג'י) יומית עבודה תשלומי .27

 ביומיות. עבודה אין תשלום שעות .27.1

 העבודות מדידת .28

לתשלום  ותכמויות העבוד כי תימדדנה.ות שנקבע הוראות סעיף זה תחולנה על עבוד .28.1

 ייקבעו על פי הביצוע בפועל.

, כי ותו/או בכל שלב משלבי העבוד ן, בסיומותהעבודביצוע המפקח רשאי לדרוש במהלך  .28.2

 שבוצעו על ידי הקבלן. ותתיערך מדידה של כמויות העבוד

תקבענה על סמך מדידות שתעשינה על ידי המפקח והקבלן או על סמך  ותכמויות העבוד .28.3

חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח בהתאם לשיטה המפורטת 

ניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות ל לפי העובמפרט הכללי, הכ

 מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

אם לא צוין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התכניות כשהיא  .28.4

גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פחת או כיו"ב, 

 ך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים.ומחירה כולל את ער

לפני ביצוע המדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד  .28.5

הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה 

וכן לספק את כוח האדם והציוד  ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות

הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר 

 לכך.

לא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או  .28.6

בא כוחו לבצע את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של 

ות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם, אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו הכמוי

מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע 

לביצוע המדידות, כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור 

 .לעיל 30.5בסעיף 



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה המציע:____________________

56 

ימים  7ת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך נוכח הקבלן או ממלא מקומו בשע .28.7

על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדש. אם גם 

יה יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, תכריע בעניין זה יאחרי המדידה השנ

 דעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.

 השלמה תעודת .29

יודיע על כך למפקח, בכתב, ויצרף להודעתו חמישה  ותיצוע העבודהשלים הקבלן את ב .29.1

, חתומות על ידי (AS MADEסטים מושלמים וכן את הדיסקט של תוכניות בדיעבד )

התוכניות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד  .ותשל העבוד המתכנן/ים

ות לרבות: תוואי הקווים מוסמך )כולל חותמות( ותכלולנה פירוט מדויק של כל העבוד

, מיקום שוחות ואיתורן לעצמים קיימים בשטח, רומי קרקעית, צינורות םהגרביטציוניי

( הכנה  I.L, מפלים חיצוניים, מיקום ורום קרקעית I.Lהכניסה והיציאה מהשוחות )

השוחות, איתור וקשירה של קווי הביוב והשוחות  תמכיסאולחיבור בעתיד, רום וסוג 

הארצית ולעצמים קיימים בשטח וכיו"ב. כמו כן ייכלל  תוהקואורדינטוים לרשת הרומ

בתוכניות כל המידע הנוסף הדרוש להפעלה ואחזקה של העבודה לרבות כבלים ותשתיות 

מדידת צנרת  של חברת החשמל, בזק ומקורות, סוג האדמה, מידות ומיקום מבנים וכיו"ב.

ה לצורך סימון מדויק של התוואי וכבלים תת קרקעיים תיעשה לפני כיסוי החפיר

כן יופיעו בתוכניות פירוטים של תאי האביזרים וסוג האביזרים וכל מידה  וההסתעפויות.

 אחרת שתידרש על ידי המפקח.

עליה משורטטות התכניות. על הקבלן לעדכן את  CADהמפקח יספק לקבלן, דיסקט בתוכנת 

כל ההוצאות בגין האמור לעיל, יחולו  ת.התכנון על פי הביצוע בשטח לרבות כל שכבות התשתי

 על הקבלן וכלולות בהצעתו.

 "(.ותבחינת העבוד" -ימים מיום קבלת ההודעה )להלן  14תוך  ותהמפקח יבחן את העבוד .29.2

 ותמשביע ןלתנאי החוזה ואינ ותמתאימ ןאינ ותכי העבוד ותמצא המפקח בבחינת העבוד .29.3

"התיקונים"(  -את רצונו, ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה )להלן 

הדרושים לדעתו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח. נסתיים ביצוע 

 לעיל. 31.1האמור בסעיף ות יחול על העבוד -התיקונים 

ת הביצוע של למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופ .29.4

בשל הצורך  ותולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודות, העבוד

 בתיקונים וביצועם.

ימסרו לקבלן,  - ולתנאי החוזה ומשביעה את רצונ ותמתאימ ותי העבודכאישר המפקח  .29.5

 , תעודת השלמה.ותבתום קבלת העבוד
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את רצונו, יחול  ותמשביע ןואינלתנאי החוזה  ותמתאימ ןאינ ותקבע המפקח כי העבוד .29.6

לעיל. המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה  31.2האמור בסעיף 

גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות 

רצונם של המפקח את התיקונים המפורטים ברשימה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה 

 ע לכך על ידי המפקח.שתקב

, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק החברהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של  .29.7

גם אם טרם בוצעו בה התיקונים ולא ניתנה  ן, ולהשתמש בהןאו חלק ן, כולותבעבוד

תעודת השלמה. עשתה כן אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התקופה 

 ידי המפקח.שנקבעה לכך על 

רשאית  החברהלא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה  .29.8

 החברהלבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על  17%תגבה הוצאות אלו, בתוספת 

 בכל דרך אחרת.ידי ניכוי משכר החוזה או 

, אינו משחרר את הקבלן ןאו חלק ות, כולןמתן תעודת השלמה לגבי העבוד .29.9

 מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה.

שעל הקבלן היה  ות, או הושלם חלק מסוים מהעבודותהעבוד וקבע המפקח כי הושלמ .29.10

או אותו חלק מסוים  ותאת העבוד חברהללהשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור 

או  ותל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודו, כאמור, הכותמהעבוד

כלפי  , מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לוותהחלק המסוים מהעבוד

 .החברה

, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד, ותניתנה תעודת השלמה לכל העבוד  .29.11

עבור עודפי החומרים  החברהם ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה המבנים הארעיי

 ייעשה בהם כפי שיורה המפקח.

 ואחריות סיום תעודת, תיקונים, בדק .30

מיום הוצאת תעודת השלמה  חודשים 12לצורך חוזה זה תקופת הבדק הינה תקופה של  .30.1

  המאוחר שבהם. לפי לעיל 31או מיום ביצוע כל התיקונים, כמשמעותם בסעיף ות לעבוד

ואשר  ות,שהתגלו תוך תקופת הבדק בעבוד ,נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם .30.2

שלא בהתאם לחוזה או שלא בהתאם  ותלדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבוד

 יהלהוראותיו של המפקח או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, יה

ל בהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח והקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכ

הזמנים שיוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח ולשביעות רצונו, ובלבד שדרישה 

כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת הבדק המתייחסת לאותו ליקוי, 

 נזק, פגם או קלקול. 
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ן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התכנית, השיטה ולוח הזמנים, לא הגיש הקבל .30.3

 יקבע אותן המפקח על חשבון הקבלן.

משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה פרט לתיקונים דחופים  .30.4

 לפי דרישת המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות.

ואי נוחות. אחרי השלמת התיקונים יחזיר הקבלן ימנע, במידת האפשר, מגרימת הפרעות  .30.5

הקבלן לקדמותו את אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או 

 שנפגעו, במישרין או בעקיפין, מבצוע התיקונים.

רשאית לבצע  החברהלא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים, תהיה  .30.6

לן והקבלן ישפה אותה שיפוי מלא וישלם לה את כל את תיקון הליקויים על חשבון הקב

 ההוצאות, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.

היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אינם  .30.7

בסכום שייקבע  חברהניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ל

 ידי המפקח. על

תקבע מועד לשם ביצוע ביקורת הבדק בסמוך לתום שנת הבדק ותזמין את הקבלן  החברה .30.8

 להשתתף בה, בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות.

 והושלמ ותבתום תקופת הבדק ימסור המפקח לקבלן תעודת סיום המפרטת כי העבוד  .30.9

ף הן בהתאם לחוזה ולשביעות בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו א

 רצונו המלאה של המפקח.

מסירת תעודת הסיום אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה ואשר  .30.10

 מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

על הקבלן להחזיר, על חשבונו והוצאותיו, את אתר העבודה במצב תקין ולאחר תיקון כל  .30.11

שנגרמו במהלך ביצוע העבודות. כמו כן ינקה הקבלן את אתר העבודה וסביבתו.  הנזקים

את אתר העבודות וימסור העתק הצילום  בווידאולפני תחילת העבודות יצלם הקבלן 

 למפקח.

 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן. .30.12

 סיבותיהם וחקירת פגמים .31
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, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות ןבזמן ביצוע ותנתגלה פגם בעבוד .31.1

לפגם, ושיתקנו בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו 

והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי  החברהלפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על 

יחולו הוצאות החקירה  -חוזה שיורה לו המפקח. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי ה

מיד על חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם  ,הקבלן לתקןיה על על הקבלן וכן יה

. ההחלטה אם הפגם חברההפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ל

 ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המפקח.

 ותשנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבוד 5תוך  ותנתגלה פגם מהותי בעבוד .31.2

שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על 

. חברהחשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ל

 .החברהההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי 

 ים לקבלןתשלומ .32

על פי הצעתו  שכר חוזהתמורת ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה יהיה הקבלן זכאי ל .32.1

₪,  __________בסך של שכר החוזה מוערך . החברהבמכרז, כפי שהתקבלה על ידי 

מוסכם בין הצדדים כי שכר החוזה המגיע בתוספת מע"מ כדין )להלן: "שכר החוזה"(. 

הצעת הקבלן במכרז,  בנספח ג'ש, המחירים בוצעו בפועלית שלקבלן יהיה בהתאם לכמויו

  והוראות חוזה זה. החברהכפי שנתקבלה על ידי 

נספח ג' הינם קבועים וסופים, ולא ישתנו, מכל סיבה , כתב הכמויותבהמחירים ש מובהר כי

שהיא, לרבות כתוצאה מהתייקרויות כלשהן, ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או ריבית 

 כלשהם.

 של התשלום וכי החברה הכלכלית יהוד מונוסון"י ע ברובו ממומן הפרויקט כי מובהר

 כנגד התשלום והעברות מנהלת הפרויקט לאישורי בכפוף יהיה לקבלן השוטפים החשבונות

יה בכפוף להמצאת כל חשבון סופי יה תשלום. החברהו הפיקוח ידי על מאושרים חשבונות

  .ובטיחות נגישות אישורי לרבות האישורים 

שכר החוזה אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את  .32.2

עבור ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל והסופי ככולל את התשלום המלא 

 הקבלן לבצע בהתאם לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן:

, עבודות םמכאנייבכלל זה מוצרים , הציוד והחומרים, לרבות הפחת, וותכל העבוד .32.2.1

 על פי החוזה. ותלוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבוד

  תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין. .32.2.2

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים. .32.2.3
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ניות, אמצעי אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמ .32.2.4

גידור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה כגון מחסומי "ניו גרסי", מיניגארד, מעקות 

"W וכד' וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה "

 פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

, המוצרים והציוד החברההובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי  .32.2.5

בודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופירקתם וכן הסעת עובדים האחר לאתר הע

 לאתר העבודה וממנו.

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, אחזקתם  .32.2.6

 והגנה עליהם.

מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים  .32.2.7

 לשם כך.

 לפי התוכניות. ותשהוא, הנדרשות לביצוע העבוד כל ההוצאות, מכל מין וסוג .32.2.8

 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה. .32.2.9

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה. .32.2.10

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו. .32.2.11

מכס, דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה,  .32.2.12

 בלו, מסים, אגרות והיטלים מכל מן וסוג שהוא.

ההוצאות להצבת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים בעל  .32.2.13

 ספק כוח עצמי )ספקו או שוות ערך( כנדרש על פי החוזה.

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף. .32.2.14

העבודות, ללא יוצא מן לכל סוגי  AS MADEההוצאות בגין הכנת תכנית בדיעבד  .32.2.15

קרקעיות והעיליות המופיעות -הכלל, לרבות כבישים, מבנים וכל המערכות התת

בכתב הכמויות ואלה הנמצאות באתר העבודה והקשורות לביצוע העבודה אפילו 

 לא בוצעו על ידי הקבלן.

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון. .32.2.16

 ל פי חוזה זה.דמי בדיקות, דגימות  וכל סוגי הבדיקות הנדרשות ע .32.2.17

סילוק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח אתר העבודה אל אתר פסולת  .32.2.18

 או שפיכה מאושר, לרבות תשלום אגרות במידת הצורך.
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 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה. .32.2.19

 רווחי הקבלן. .32.2.20

כים המהווים חלק ממנו על כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמ .32.2.21

כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, 

ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין 

 שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

 ביניים תשלומי סילוק .33

לכל חודש,  27 -, אחת לחודש, ביום העסקים האחרון לפני החברהלהגיש ל קבלן מתחייבה .33.1

 חשבון שיפורטו בו:

ועד המועד אליו  ותשבוצע מיום תחילת ביצוע העבוד ותאומדן ערכו של חלק העבוד .33.1.1

 מתייחס החשבון.

חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות המפורטות בחשבון. כל סעיף שלגביו לא הוגש  .33.1.2

 אי המפקח לא לאשר את הכמויות המופיעות באותו סעיף.חישוב כמויות רש

 )לחישוב הקירוי יוגשו אחוזי הביצוע לפי הביצוע בפועל(.

ועד  ותאת החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע העבוד קודיב המפקח .33.2

ימים, ויקבע את תשלומי הביניים המגיעים לקבלן  15למועד אליו מתייחס החשבון, תוך 

 ד אליו מתייחס החשבון.עד למוע

בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, בגינן מגיעים לקבלן  היה ולדעת המפקח .33.3

להפחית מהחשבון עבודות אשר המפקח  להוסיפם לחשבון. כן רשאי ואתשלומים, רשאי ה

 ואשר פורטו בחשבון.או בוצעו שלא בהתאם להוראות חוזה זה, לא בוצעו  ולדעת

שנקבעו, כאמור, יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר מתשלומי הביניים  .33.4

ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום אחר שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן על פי חוזה 

  זה.

אישור תשלומי ביניים וביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב  .33.5

מחירים כלשהם עליהם מבוססים  או לאיכות החומרים או לנכונותם של ותהעבוד

 תשלומי הביניים.

 מהמועד שנקבע לאישורו על ידי מיםי 60 כל חשבון שיאושר, כאמור, ישולם לקבלן תוך .33.6

 סכום החשבון צמוד ולא תשולם בגינו ריבית כלשהי. יההמפקח. בתקופה האמורה לא יה 
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 סופי חשבון .34

חשבון סופי  מפקחליגיש הקבלן  ,ותיום מיום מתן תעודת השלמה לעבוד 60 -מלא יאוחר  .34.1

 בצירוף כל המסמכים הקשורים בו כדלקמן: ,ותשל העבוד

 עותקים. 3 -חשבון סופי, ב .34.1.1

דפי כמויות ודפי חישוב כמויות לעבודות, כולל דפי מדידה לעבודות אלה חתומים  .34.1.2

על ידי הצדדים, מסודרים וממוספרים, עם דף ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון, 

 עותקים. 2-ב

 דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף. .34.1.3

כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה פרט למערכת תכניות אחת  .34.1.4

 הדרושה לו לסיכום החשבון הסופי. מערכת זו תוחזר עם קביעת שכר החוזה.

או סמי  CADעותקים ועל גבי דיסקט בתוכנת  5 -( בAS-MADEתכניות ) .34.1.5

 בהעדר תכנון ממוחשב. םאוריגינלי

אישורי כל הבדיקות, מכל הסוגים, שנערכו לכל סוגי העבודות המפורטים  .34.1.6

, עבודות עפר, םאספלטייבמפרטים המיוחדים והכלליים לרבות מים, ביוב, ניקוז, 

 מצעים, בטונים וכיו"ב.

 .ותת שנתנו לקבלן במהלך ביצוע העבודיומני העבודה וההוראות המיוחדו .34.1.7

 תעודת השלמה. .34.1.8

 הצהרה על חיסול תביעות. .34.1.9

החשבון הסופי מועד אישור יום מ 60 תוךוישולם  שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המפקח .34.2

 , על ידי המפקח.לעיל 36.1כמפורט בסעיף  ,על כל מרכיביו

לעיל, רשאי המפקח  36.1לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד הקבוע בסעיף  .34.3

 ו,ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשות וטב ידיעתלערוך את החשבון הסופי לפי מי

 וחשבון זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את הקבלן.

תשלום יתרת שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי  .34.4

הביניים ששולמו, הפחתת כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר 

על פי חוזה זה  ,חברהובניכוי כל סכום המגיע מהקבלן על פי החוזה להחוזה אם שולם, 

 או על פי כל דין.
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החשבון הסופי ישולם לקבלן כנגד ערבות בנקאית, אוטונומית, לתקופת הבדק. כל  .34.5

ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבות הבנקאית תחולנה על הקבלן ותשולמנה על ידו. לא 

ידחה תשלום החשבון הסופי עד להמצאת הערבות  המציא הקבלן ערבות בנקאית, כאמור,

זכאי להפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם בגין אי  יההבנקאית כנדרש והקבלן לא יה

 התשלום ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות בעניין.

כל תשלום לקבלן יעשה כנגד חשבונית מס כדין. לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף  .34.6

 ביצוע התשלום. מע"מ, כפי שיהיה ביום

 ערבויות .35

ימים ממועד  14, תוך חברהללהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן  .35.1

ע"פ ההצעה הכולל מסך  5%של בגובה  בנקאיתהערבות , ההודעה על הזכייה במכרז

 אשר תשמש להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה,  1בנספח ז'הנוסח המדויק 

 להלן. 37.1בתוקף עד להמצאת ערבות כמפורט בסעיף  יהתהו( "ערבות הביצוע" :)להלן

יום קודם למועד  14הקבלן מתחייב להאריך, מעת לעת, את ערבות הביצוע לפחות  .35.2

רשאית להורות על מימוש הערבות ולהחזיק את  החברהיה פקיעתה שאם לא יעשה כן תה

רשאית לגבות  החברה בלן, כאמור.סכומה תחת ידיה, להבטחת ביצוע כל התחייבויות הק

לגבי  האת סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכ

 .שייגרמו לההנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים הפיצויים המגיעים לה ו/או 

, לפני חברהלוביצוע התיקונים בתקופת בדק ימציא הקבלן  ותלהבטחת טיב ביצוע העבוד .35.3

, על חשבונו והוצאותיו, ערבות בנקאית אוטונומית, ותתשלום החשבון הסופי בגין העבוד

"ערבות )להלן:   ₪ 100,000של בשיעור  החברהלטובת  ,2'זנספח  ע"פ הנוסח המדויק 

 יום לאחר תום תקופת הבדק כולה לפי חוזה זה. 30עד לפחות  יה(, ותוקפה יהטיב"

רבות הטיב לפי סעיף עתחולנה, בשינויים המחויבים, גם על ל לעי 36.2 -ו 36.1 פיםהוראות סעי

    זה.

 הפרות ותרופות .36

תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה  והינ לסיום העבודות ומסירתןמוסכם בין הצדדים כי המועד  .36.1

יחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה  הןאו כל חלק מ ותואיחור במועד מסירת העבוד

ש"ח לכל יום פיגור. סכום  1,000וקבועים מראש בסך של בפיצויים מוסכמים  החברהאת 

צמוד למדד מהמדד הבסיסי הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע  יהזה יה

 במועד תשלומו בפועל.
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 ,2.2, 1.11, 1.9 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים ובכלל לעיל 37.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .36.2

הינם תנאים עיקריים  38.6 -ו 36.3, 36.2, 36.1, 27.1 ,21.3 ,20.1, 18.1 ,13.1 ,12.1 ,4.8, 4.1

 החברהויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את 

ש"ח כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע  200,000בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

 התשלום בפועל.במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת 

על  חברהללעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים  37.1בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .36.3

פי חוזה זה או על פי כל דין מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן 

 לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם: זכאית החברהתהיה 

 הפיצוי המוסכם תיאור ההפרה

 לכל יום.₪,  2,000 לא צו התחלת עבודה/ היתר בניהביצוע עבודות ל

 לכל יום.₪,  1,500 ביצוע עבודות ללא אישור משטרה.

 24לפחות  ,בכתב ות,עבודהאי דיווח, בכתב, על תחילת 

 .ותשעות לפני תחילת העבוד

 לכל יום.₪,  500

 , לכל מקרה ולכל יום.1,500 הצבת הסדרי תנועה בניגוד לאישור משטרה.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500 אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכנית.

 לכל יום.₪,  500 אי רישום ביומן עבודה.

 לכל מקרה.₪,  2,000 חסימת כבישים ומדרכה ללא אישור המשטרה.

 לכל מקרה.₪,  1,500 שימוש במים ללא שעון.

 לכל יום.₪,  1,000 מעברים חסרים/ לא תקינים להולכי רגל.

ערמת עפר/ פסולת חוסמת חלקית כביש/ מדרכה ערמה 

 לא מגודרת.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500 אי פינוי ערימת עפר/ פסולת.

 לכל מקרה ולכל יום₪,  500 תמרורים פגומים/ לא תקינים.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500 אפודות. -פועלים ללא חולצה עם שם הקבלן

אביזרי בטיחות חסרים: תמרורים, אי אספקת/ התקנת 

גדר רשת, תאורה, פנסים מהבהבים, מחסום ניו ג'רסי, 

 שילוט להכוונת הולכי רגל וכיו"ב אביזרי בטיחות.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500
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 לכל יום איחור.₪,  1,000 אי רישום מנהל עבודה במשרד התמ"ת.

 לכל מקרה. ₪, 1,000 אי ציות להוראות המפקח.

איחור בביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות על פי לוח 

 זמנים שנקבע.

 לכל יום.₪,  1,500

 לכל מקרה.₪,  500 אי ציות להוראות המפקח בקשר לאספקת חומרים.

 לכל יום.₪,  1,000 אי ציות להוראות המנהל/ המפקח בקשר למועדי תיקון

 לכל מקרה.₪,  500 אי הרחקת ציוד/ חומרים פגומים

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  200 החזקת חומרים וכלים בניגוד להוראת המפקח.

אי פינוי הציוד, המכשירים, החומרים והחפצים מאתר 

 העבודה בתום ביצוע העבודות

 לכל יום.₪, 2,500

אי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר העבודה בגמר יום 

 עבודה.

לכל מקרה ולכל ₪,  1,000

 יום.

מילוי אחר הוראות המפקח בקשר לסילוק חומרים אי 

, או סילוקו של כל חלק ותשאינם מתאימים לעבוד

 שהוקם בחומרים בלתי מתאימים. ות,מהעבוד

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500

אי התייצבות קבלן לעבודות תוך שעה מהמועד שנקב 

 המפקח. 

 לכל שעת איחור.₪,  100

טיחות בהתאם אי אספקת אמצעי שמירה, גידור וב

 להוראות המפקח.

לכל מקרה ולכל ₪,  5,000

 יום.

 לכל יום.₪,  5,000 אי תיקון נזק שנגרם על ידי הקבלן לתשתיות ציבוריות.

אי ביצוע הוראות המפקח לעניין הבטיחות בביצוע 

 העבודות.

 לכל יום.₪,  1,000

, 37.2, 37.1זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים  יהתה החברה .36.4

לעיל מהערבות או לנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן או לגבותם מהקבלן בכל  38.7 -ו 37.3

 דרך חוקית אחרת.

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים  37.6 -ו 37.2, 37.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים .36.5

בכל הסעדים והתרופות  החברההבאים יחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את 

 .המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין
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הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .36.5.1

ורה לא הופסקו או הוסרו הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמ

 יום ממועד ביצועם. 30לחלוטין תוך 

מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או  .36.5.2

 קבוע.

הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא  .36.5.3

, כולם או חלקם או נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו

 233שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

, לפני חברהלאם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה  .36.5.4

 על חוזה זה.חתימת חוזה זה, עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום 

 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. החברההוכח להנחת דעתה של  .36.5.5

כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  החברההוכח להנחת דעתה של  .36.5.6

 מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

י חוק זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פ החברה יההפר הקבלן חוזה זה תה .36.6

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

זכאית לחלט את הערבות הבנקאית, לבטל את החוזה, לדרוש את סילוק  החברה יהתה

 ידו של הקבלן מאתר העבודה, לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את ביצוע

 מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.לתבוע כן באמצעות קבלן אחר והעבודות 

"הודעת לבטל את החוזה תיתן לקבלן הודעה על כך בכתב )להלן:  החברההחליטה  .36.7

 (.ביטול"

את אתר העבודה ולמסור את החזקה  מידיתהקבלן חייב לפנות  יהעם קבלת ההודעה יה .36.8

. הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה בגין תביעה ו/או טענה החברהבו לידי 

, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון החברהכלשהי שיש לו כלפי 

 לגביית אותם סכומים.

על  ושבוצע ותהקבלן זכאי לקבל את שווי העבוד יהעם קבלת החזקה באתר העבודה יה .36.9

ל לפי קביעת המפקח וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר ידו, עד למועד הודעת הביטו

 מהקבלן על פי הוראות חוזה זה או על פי כל דין. חברההמגיע  ל

לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן  החברההחליטה  .36.10

, בנוסף להוצאות איישאחר תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא 

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה. 17%ורות, בתוספת האמ
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ציין בהודעה את הערך תבכתב, ו ,ל כך לקבלןתודיע עאת אתר העבודה,  החברהתפסה  .36.11

עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט החומרים,  ושבוצע ותהמשוער של חלק העבוד

 .בע על ידי המפקח, כפי שנקהציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה

את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל  החברהתפסה  .36.12

עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים, הציוד והמתקנים 

, על חשבון החברהימים, רשאית  15או כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 

אחראית לכל נזק  יההעבודה לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תה הקבלן, לסלקם מאתר

רשאית להשתמש  החברה יהאו אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל תה

, או למכרם ולהשתמש בתמורה ותבחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן להשלמת העבוד

 .לכיסוי כל סכום שיגיע לה מאת הקבלן

חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה,  החברה יהלא תה ,נתפס אתר העבודה .36.13

  להלן. 37.14אלא בכפוף לאמור בסעיף 

את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו  החברהתפסה  .36.14

וכן  37.10על ידו עד ליום תפיסת אתר העבודה, כפי שהוערכו על ידי המפקח לפי סעיף 

לתשלום עבור החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי 

לפי השווי והערך  להכו, או לתשלום דמי שימוש בציוד ובמתקנים שנתפסו כאמור, החברה

עקב  חברהלשיקבע המפקח, בניכוי כל ההוצאות, הנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו 

, כפי שיוערכו ותו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודהפרת החוזה על ידי הקבלן 

 על ידי המפקח.

יום לא יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה  30איחור בתשלום כלשהו, המגיע לקבלן, שעד  .36.15

 ו/או ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.

ל דין ולא לגרוע על פי חוזה זה ועל פי כ החברה הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות .36.16

 מהן.

 החוזה תקופת .37

 .("תקופת החוזה")להלן:  עד להשלמת התחייבויות הקבלן על פיובתוקף יהיה חוזה זה  .37.1

, הבלעדי רשאית, לפי שיקול דעתה החברה, תהיה ובכלל לעיל 38.1  ףעל אף האמור בסעי .37.2

. לקבלן, מראש ובכתב ,יום 30להפסיק בכל עת, את ההתקשרות בחוזה זה, בהודעה של 

לא תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות מכל מין לקבלן, הודעה, כאמור,  החברהנתנה 

למעט לתשלום בגין העבודות שבוצעו על , החברהכלפי וסוג שהוא, כספיות או אחרות, 

 ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה זה.

 שונות .38
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גע לתוכנו של חוזה זה, על כל הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנו .38.1

מרכיביו, וכל מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה, ולא לגלותו לצד 

 שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.

, בהתאם להוראות החוזה  החברההקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד  .38.2

 עם צד שלישי כלשהו.או בקשר אליו, ביחד 

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל חלק  .38.3

ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי 

 החוזה.

, ואולם העסקת ןאו מקצת ן, כולותשל העבוד ןהקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע .38.4

דים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, עוב

 לאחר. הןאו חלק מ ותשל העבוד ןאין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצוע

רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב ובין  החברה .38.5

מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או על  חברהו/או לשאינו קצוב, המגיע לה 

לגבות את החוב  החברהו/או  החברהפי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של 

 האמור בכל דרך אחרת.

כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא  .38.6

המפקח ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב נמנע מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת 

ולחייב את  רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים החברהלכך בחוזה זה, תהיה 

 17%הקבלן בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

ות או לא תתחיל בביצוע ההתחייבוי החברהשייחשבו כהוצאות כלליות, מימון ותקורה. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע  ימים לקבלן. 15לפני מתן התראה של כאמור,  ,ההוראות

ם האמורים מן לגבות את הסכומי החברהמהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות 

, סכום פיצוי קבוע ומוסכם בין הצדדים לקירוי מגרש אחד הינו הקבלן בכל דרך אחרת

 בגודל המבנה.קומפ' ללא תלות ₪  200,000

מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או  החברההימנעות  .38.7

על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין  רכוויתואין בה ולא תפורש בשם אופן  -בכלל 

 ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיה לפי חוזה זה.

הפוטון ככות הקירוי למגרשים ותכנון לתאים בשלב ראשון יידרש הקבלן לבצע תכנון לס .38.8

לרבות הוצאת כל ההיתרים הנדרשים . במידה וביצוע הפרויקט לא ייצא לפועל  םטלאי

מאומדן  2.5%מכל סיבה שהיא יהא הקבלן זכאי לפיצוי עבור תכנונים אלו בסך של 

מאומדן  2.5%העבודה הכרוכה בתכנון אשר הוכן )במידה ויתוכנן מגרש אחד הפיצוי יהיה 

 העלות של אותו המגרש (.  
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ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה  החברההסכמה מצד  .38.9

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

    לא  המטעממי או ו/ החברה כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי  .38.10

לא ישמשו לקבלן צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום ו החברה של יפגעו בזכויותיה

 מצדן על זכות מזכויותיהן. רכוויתומצד הקבלן, ולא ייחשבו 

לא תהיה  החברהתנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, ו .38.11

פה, קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל 

 שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני  יהכל שינוי מהוראות חוזה זה לא יה .38.12

 והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. ,הצדדים

מבוא לחוזה. כל הודעה הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים ב .38.13

שעות ממסירתה למשרד  72שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 הדואר.

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

_______________  _______________ 

( 1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )  הספק

 מ"בע

 

         _____________      _____________ 

 יו"ר הדירקטוריון         החברהמנכ"ל   
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 'בנספח 

 מפרט מיוחד  

 בחוברת נפרדת
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 נספח ג'

 כמויות יכתב

 בחוברת נפרדת
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 'דנספח 

 תוכניות לאישור 

 

הקבלן יגיש לאישור ולאחר שיאושרו יחשבו כתוכניות מקוריות להקמת תוכניות אשר 

 (P.Vהפרויקט )לקירוי ולמערכת 
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 'הנספח 

 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד
 מונוסון-ו/או עיריית יהודיהוד מונוסון  חכ"ל

 , יהוד מונוסון. 10זאב ויינהוז 
 ("החברה" -)להלן 

 
 א.ג.נ.,

 
להקמת סככות קירוי  להלן "הקבלן"()_______אישור על קיום ביטוחים של __________ הנדון:

   1/2018מס' מכרז  במסגרת וולטאיות-מערכות פוטולרבות תכנון והקמה של  למגרשי ספורט
 "(העבודות": )להלן

 
 : בזאת כדלהלן ומאשרים אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים

 כמפורט להלן:  החברהאנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור  .1

)פוליסה ₪ העבודות בערך כולל של _____________  בגיןביטוח עבודות ביטוח עבודות הקמה  .1.1
 :מספר ____________________ ( כלהלן

 
הכולל ₪ (   60,000 ,  בכפוף להשתתפות עצמית בסך __________ ש"ח ]לא יותר מרכושיטוח ב -פרק א' 

 כיסויוהרחבות  כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי סיכונים אלה, גם
 עבור: על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח

 
 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי  

 .₪ 1,000,000סך ב רכוש סמוך (1)

 .₪ 1,000,000סך ב רכוש שעליו עובדים (2)

 .₪ 500,000סך ב פינוי הריסות (3)

לקוי, עבודה  נזק ישיר כתוצאה מתכנון  (4)
 וחומרים לקויים לקויה

 ₪ 500,000סך ב

 
המכסה אחריות בגין  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין -פרק ב' 

מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל 
₪   6,000,000 בסך  העבודות ו/או בקשר עם העבודות, בגבול אחריותבגין בשמו ומטעמו של הקבלן, 

₪  40,000ת שלא תעלה על סך לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמי
 מורחב לכסות גם:הבטוח לכל מקרה ביטוח. 

 
 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

אשר  החברהאחריות לנזקים לרכוש 
הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש 

 החברהאחר של 

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש 
כמפורט לעיל, אולם גבול סמוך ורכוש עליו עובדים, 

האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים כאמור לא 
 יעלה על גבול האחריות על פי פרק ב'.

כלפי עובדי הקבלן וכל  החברהאחריות 
 הפועל בשמו ומטעמו

בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע 
 החברההתחייבויותיו של הקבלן כלפי 

הנגרמים במישרין  אחריות בגין נזקי גוף
או בעקיפין על ידי שימוש בציוד מכני 

 .הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו

2,000,000 ₪. 
 
 

 ( גבול האחריות100%במלוא ) תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי
אחריות בגין רעד, ויברציה, הסרת 

 .תמיכות
 מגבול האחריות הכולל בפוליסה  20%עד 

לכבלים, צינורות אחריות בגין נזק 
קרקעיים, ונזקים עקיפים -ומתקנים תת
 כתוצאה מכך

 מגבול האחריות הכולל בפוליסה. 20%עד 
 ₪  500,000 –לגבי נזקים עקיפים 
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דות, לרבות קבלני בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבו ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' 

 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.₪  20,000,000 סךבגבולות אחריות ב משנה ועובדיהם
 הקבלן המועסקים על ידיל מי מהיה ותיחשב כמעביד ש החברההביטוח מורחב לכסות את אחריות 

 תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע. ןוזאת לעניי
 לתאונת עבודה ולמחלת מקצוע.₪   10,000הביטוח כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך 

 
 ימי הרצה(. 30הפוליסה מתאריך _______________עד תאריך__________________ )כולל תוקף 

גם  אחריות הקבלן )פוליסה מספר ________________ ( בקשר עם פי דין-ביטוח אחריות מוצר על .1.2
לתובע, מקרה ותקופת ₪   2,000,000כיצרן ו/או ספק ו/או מרכיב המערכת/ציוד בגבול אחריות בסך 

 לכל מקרה ביטוח .₪  100,000שלא תעלה על בכפוף להשתתפות עצמית הביטוח ו
במקרה שביטוח חבות מוצר לא יחודש בחברתנו, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ו/או דיווח מוארכת 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע  6של תביעות ו/או נזקים, למשך 
ו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי והדיווח המוארכת, יחשב לכל שאירע בתקופת הביטוח ושעלי

 נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.
 הביטוח כולל תאריך רטרואקטיבי שלא יאוחר ממועד תחילת העבודות.

 
 תוקף הפוליסה מתאריך __________________ עד תאריך____________________

 

)פוליסה מספר ________________ (בקשר עם ביצוע העבודות,  פי דין-ת מקצועית עלביטוח אחריו .1.3
שלא ובכפוף להשתתפות עצמית  מקרה ותקופת הביטוחלתובע, ₪   2,000,000בסך  גבול אחריותב

 לכל מקרה ביטוח.₪  100,000תעלה על 
 מסמכים, אי יושר עובדים.אבדן תכנון ופיקוח, בטלים ומבוטלים: כל חריג )אם קיים כזה(        

במקרה שביטוח אחריות מקצועית לא יחודש בחברתנו, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ו/או דיווח 
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל  6מוארכת של תביעות ו/או נזקים, למשך 

י והדיווח המוארכת, יחשב אירוע שאירע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילו
הביטוח כולל תאריך  לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח .

 רטרואקטיבי שלא יאוחר ממועד תחילת העבודות.
 

 תוקף הפוליסה מתאריך __________________ עד תאריך____________________
 

הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד  הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי .2
ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים  למעט פוליסת אחריות מקצועית() התחלת הביטוח

חודשים  24 בתמורחבת   מורחבת לכלול כיסוי לתקופת תחזוקהת עבודות ההקמה פוליס באישור זה.
 . חברהל ממועד מסירת העבודות

שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו  החברהדרישת הקבלן ו/או פי הננו מאשרים כי על  .3
הביטוחים לתקופות נוספות כפי שיצוין בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות 

 הנובעות מהארכות אלה.

, חברות בנות, וחברות החברהבפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד  .4
  . ויתור על תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון.החברה, עובדי החברה נפות שלמסו

 נו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:א .5

ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או קבלני  החברה" בפוליסה יהיה הקבלן ו/או ח"המבוט .5.1
ח יהיה הקבלן למעט בביטוח אחריות מקצועית שבה שם המבוט  משנה ועובדים של הנ"ל

תוסף לפוליסה כמזמינת העבודה בגין ו/או בקשר למעשים ו/או  החברההראשי בלבד ו
 מחדלים של הקבלן ומי מטעמו.

 ועובדים של הנ"ל.ו/או חברות בנות  יהוד מונוסון ת יעירי ן אישור זהי" לעניהחברה"
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במהלך תקופת  ולא לשינוי לרעה נכלל תנאי הקובע  כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול .5.2
אי תשלום דמי הביטוח על ידי מרמה ו/או במקרה של  הביטוח ותקופות ההארכה, למעט

יום מראש.  60במקרה כזה תימסר לקבלן ולחברה הודעת ביטול בכתב לפחות  .בלןהק
את יבטל  החברה הקבלן ו/או על ידי על ידילפני שהביטול יכנס לתוקף אולם תשלום 

 . ת הביטולתוקף הודע

 ורה בכתב לשלם. ת החברהאו למי ש חברהולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו לתגמ .5.3

להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל  כוימשי יםהביטוח .5.4
אולם אם יחל שימוש  או תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהן. חברהחלקיהן ל

חלק בו החל השימוש בהתאם לתקופת  בעבודות או בחלק מהן, יחול כיסוי מלא לגבי אותו
 התחזוקה המורחבת.

סעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות נכלל  .5.5
 כלפי הקבלן. החברה

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית  .6
 במקרה נזק.

כל באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי החברה, ו הננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים .7
סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר 

הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה   החברה, ולגבי החברהלא יופעל כלפי 
ומבלי , החברהטוחי יזכות השתתפות בב מבלי שתהיה לנונאיו במלוא השיפוי המגיע לפי ת החברהאת 

לחוק חוזה הביטוח  59לשאת בנטל החיוב על פי סעיף  החברהזכות לדרוש ממבטחי שתהיה לנו 
אנו  וכלפי מבטחיה. החברהכלפי  "ביטוח כפל", וכן אנו מוותרים על טענה של 1981 –התשמ"א 

 מאשרים כי יש לראות באמור בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי החברה.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .8
 .הפוליסות המקוריות לצמצם מהיקףובלבד שאין בשינוי האמור כדי  באישור זה

יום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לק .9
 ללא הסכמתכם מראש ובכתב.לרעה העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים 

 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________  _____________________ ______________________ 
 המבטח ה וחותמתחתימ        שם החותם      תאריך  

 
 
 

 _________________ פקס:______________ טלפון:: שם_______________ סוכן הביטוחפרטי 
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 'ונספח 
 פקודת שינויים

 1/2018   מבי מס'פו מכרז

 __________ מיום ______חוזה מס' 

 מס' תב"ר _______

 ___מס' פקודת שינויים

 
 תאריך: _____________         

 
 .מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )  הרשות המקומית:

 
 _____________________ שם הקבלן:

 
 
 מהות השינוי . 1

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

   
 כולל מע"מ(לא )במחירי בסיס החוזה  ותהגדלת ההיקף הכספי של העבוד . 2
 
 
         ________________          _________________________________  

 היקף כספי מעודכן   תוספת כספית         לפני השינוי היקף כספי  

 
 הארכת לוח הזמנים . 3
 
 

   ______________           _____________                   __________________ 
  סיום העבודהמעודכן של תאריך  תוספת ימים קלנדאריים    תאריך סיום העבודה 

       שינויהלפני 
 

 אישור

  __________________                                                  __________________ 

 מנהל הפרויקט       המפקח    

         

       _____________ 

 החברהוחתימת מנכ"ל חותמת  

 מאשר

______________ 

 חתימת הקבלן
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מיד עם קבלת הודעת המזמין על זכייה הערה: בשלב הגשת ההצעה במכרז יש לחתום על דף זה. 

 מהצעת המחיר של הזוכה 5%של ערבות זהה לערבות זו ע"ס במכרז יש להמציא 

 

 1 'זנספח 

 ביצוע( ערבות)

                                         לכבוד

 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

 הוד מונוסוןי  10זאב ויינהוז מרחוב 

 א.נ.,ג.

 כתב ערבות הנדון:

( אנו ערבים בזה כלפיכם "המבקש"להלן: ______________ ת.ז./ח.פ.______________ )על פי בקשת 

, ("סכום הערבות")להלן:  ,(ש"ח _____________במילים )₪ ___________לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .להבטחת טיב ביצוע העבודותוזאת 

כפי שהתפרסם הידוע במועד חתימת ההסכם   האחרון המחירים לצרכן, מדדל צמוד יהא סכום הערבות 

 .("המדד היסודי")להלן:  בשיעור ______ נקודות מדד חודש________ביום_______ והוא 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש לבין המדד היסודי 

בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את 

 קוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.הסכום הנ

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע יום מ 14תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את 

יעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי בתב מבקשהסכום תחילה מאת ה

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. מבקששיכולה לעמוד ל

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 ל הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה ע

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 15.10.18ליום  ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,                     

 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא  דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב

 

 

 

 

 

 



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה המציע:____________________
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גמר הפרויקט ומסירתו למזמין ימציא  הערה: בשלב הגשת ההצעה במכרז יש לחתום על דף זה. לאחר 

  ₪ 100,000ערבות זהה לערבות זו ע"ס הקבלן 

 

 2 'זנספח 

 (טיב ערבות)

                                         לכבוד

 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

 הוד מונוסוןי  10זאב ויינהוז רחוב מ

 א.נ.,ג.

 כתב ערבות הנדון:

( אנו ערבים בזה כלפיכם "המבקש"להלן: ______________ ת.ז./ח.פ.______________ )על פי בקשת 

להבטחת , וזאת )להלן: "סכום הערבות"( ,( אלף ש"ח מאה במילים )₪  100,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .העבודותטיב ביצוע 

כפי שהתפרסם הידוע במועד חתימת ההסכם   האחרון המחירים לצרכן, מדדל צמוד יהא סכום הערבות 

 .("המדד היסודי")להלן:  בשיעור ______ נקודות מדד חודש________ביום_______ והוא 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש לבין המדד היסודי 

בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את 

 הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע יום מ 14תוך סכומים עד לסך הנ"ל אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או 

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  מבקשהסכום תחילה מאת ה

 שר לחיוב כלשהו כלפיכם.בק מבקששיכולה לעמוד ל

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 תישאר בתוקפה עד_________ ועד בכלל. ערבות זו

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,

_____________ 

 

 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא  דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב

 



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה המציע:____________________
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 'ח נספח

 פרוטוקול מסירה

 )דוח התיקונים הנדרשים מהקבלן(

     

     

החברה הכלכלית לפיתוח   ותשם העבוד

 מ"( בע1996יהוד )

 חוזה מיום 

 

  שבנדון בהשתתפות : ותלעבוד…… נערך סיור מסירה מס' …………………… בתאריך

 

      :החברהנציג 

     נציג הפיקוח : 

     נציג הקבלן : 

 

לשביעות רצוננו פרט לליקוים המפורטים מטה: ווהושלמ ןבשלמות ובוצע ותלאחר הסיור מצאנו כי העבוד

  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 :הערות

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

     על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך

 

    _________ באתר.בשעה  ________יערך בתאריך  ותסיור למסירה סופית של העבוד

 

 

               

 החברה חתימת המפקח חתימת הקבלן



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה המציע:____________________
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 'טנספח 

 תעודת השלמה

 )אישור על ביצוע התיקונים שנדרשו מהקבלן(

 

     

     

החברה הכלכלית לפיתוח   ותשם העבוד

 מ"( בע1996יהוד )

  חוזה מספר  

 __________מיום

 

 

 שנדרשו  ביצע את כל התיקונים       אנו החתומים מטה מאשרים שהקבלן

 

 לשביעות רצוננו המלאה .     במסירה מתאריך

 

   

  תאריך  

 

               

 החברה חתימת המפקח חתימת הקבלן

 



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה המציע:____________________
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 'ינספח 

 הצהרה על חיסול תביעות

                                         לכבוד

 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

 יהוד מונוסון, 10זאב ויינהוז רחוב מ

 

 נ.,ג.א.

 

  1/2018 פומבי מספר  הצהרה על חיסול תביעות מכרז הנדון: 

 

)להלן:  מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )הוזמן מאתנו על ידי  וביום __________ :הואיל 

 .שבנדון, ביצוע עבודות ___________________________ מכרז"(, במסגרת ההחברה"

 

)להלן:  ותהאמור ותוביום __________________ הגשנו לכם חשבון סופי בגין העבוד :והואיל 

 החשבון הסופי"(."

 

 :לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן

ותמורת כל  הןאו בקשר אלי העבודותהסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת ביצוע  .1

הסכום שפורט בחשבון הסופי מיום _____, שהינו בסך של  הינוחוזה ההתחייבויותינו על פי 

 "(.התמורה הסופית" _______________ ש"ח )כולל מע"מ( )להלן:

הרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי כל הגורמים  .2

ורה המפורטת בחשבון ין וכי פרט לתמיהמתכנן(, הינו חשבון סופי לכל דבר וענ, , המפקחהחברה)

הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי 

ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או  ותהבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין הקשור בעבוד

ותרים בזה על כל תביעה, טענה או במישרין או בעקיפין. אנו מו לוהכוהכרוך בהם ו/או הנובע מהם 

דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות 

 כלשהי כלפינו.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, בדק ותיקון  .3

 פגמים וליקויים כמפורט בחוזה.

 

 :אנו על החתום היוםולראיה ב

___________ 

הקבלןחתימת 



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה המציע:____________________
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 "אינספח 

 )בתום תקופת הבדק( תעודת  סיום

 

    : תאריך           

 

 לכבוד

     

     

     

 

 א.נ.,

 

 1/2018פומבי מספר מכרז הנדון: 

 

     

     

עיריית יהוד  - אגף הנדסה  ותשם העבוד

 מונוסון

 חוזה מיוםמספר  

 

"החוזה"( ובתוקף סמכותי לפי  -להלן )1/2018 פומבי מכרז, __________ לביצוע עבודותעל פי חוזה 

בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק  חברהל וונמסר ו, הושלמובוצע ותהחוזה, הריני מאשר בזה כי העבוד

 וכל הכרוך בהן בוצעו אף הן לשביעות רצוני המלאה.

 

 

        

       תאריך   

 

               

יהוד  עיריית -אגף הנדסה חתימת המפקח חתימת הקבלן

 מונוסון

 



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה המציע:____________________
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 בי"נספח 

 הוראות בטיחות

 תנאים מוקדמים .1

 1988 –הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח  .1.1

וגם חוקי המדינה המתייחסים  תברישיונועל כל פרטיהן וידועים לו תנאי העבודה כמפורט 

לבטיחות. הקבלן מתחייב לפנות לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את 

מקומם של מתקנים תת קרקעיים כגון: כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת 

גז וכדומה ולקבל את אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי 

הנחיותיהם. כמו כן מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקימו את תקנות 

 הבטיחות.

קבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, ה .1.2

, את חוקי העזר החברההלי הבטיחות של ויכירו את תקנות הבטיחות של המדינה, ואת נ

 אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, ושינהגו בהתאם.ואת  החברהשל 

קבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים ה .1.3

 .גהותהמפורטים להלן ויקפידו על הוראות 

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה,  .1.4

י שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי וכי הוא למד את הנושא לפנ

ובפקודת  1981 –לשמור על תנאי הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות 

 ועל פי כל דין. 1945 –הנזיקין האזרחית 

 .החברהקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי ה .1.5

 ציוד וכלים .2

והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן  הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות .2.1

העבודה יהיו במצב תקין ותואמים את הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי 

אוויר וכיוצא בזה. כלי הרמה וכל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת 

 בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה. 

גון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כ .2.2

 .1847ולפי ת"י  1139ת"י 

על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים  וייסעובדי הקבלן לא ע .2.3

 או מתקן מתאים.

תקפים, כנדרש  תרישיונוקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי ה .2.4

 על ידי החוק.

 קבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.ה .2.5



 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 קירוי למגרשי ספורטמכרז להקמת סככות 

 וולטאיות-של מערכות פוטו לרבות תכנון והקמה
 1/2018מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה המציע:____________________
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קבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך, שיהיו תנאים נאותים ה .2.6

 .המאפשרים להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה

 מהלך העבודה .3

 ים כלשהם והרכוש.הקבלן יספק על חשבונו את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישי .3.1

 הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק. .3.2

הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה אלא  .3.3

. במקרה זה יצטייד הקבלן לפני החברהאם קבלו לכך אישור בכתב מנציג מוסמך של 

 ם, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה.התחלת העבודה בכלי כיבוי מתאימי

הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  .3.4

ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן  החברהשאושרו על ידי חשמלאי מוסמך של 

הבטיחות בהתאם לחוק. כמו כן לא יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת 

 דס חשמל רשום.מהנ

 הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם אלא באישור מנהל העבודה בלבד .3.5

 הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.  .3.6

הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של  .3.7

 דה ובסיומה.פסולת וגרוטאות במהלך העבו

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קבל לכך היתר בכתב מהמפקח.  .3.8

 בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב בטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.

 במקרה של תאונת עבודה ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות: .3.9

 להעברתו לבית חולים.יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג  .3.9.1

 ודיע ללא דיחוי למפקח ולמשרד העבודה.י .3.9.2

במקרה של תאונה קטלנית, יודיע ללא דיחוי למשטרה וישאיר את המכונות  .3.9.3

 והכלים במקומם, ללא שינוי עד בוא המשטרה.

 מניעת תאונה .4

יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן הערות הסתייגות בנושא בטיחות  החברהנציג  .4.1

ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, במקרה זה 

 יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.
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מפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות לקויים, ה .4.2

ינים, במקרה או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם אינם תק

זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה 

כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו 

או של צד שלישי כל  החברהיעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של 

 שהוא.

יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן,  החברהנציג מטעם  .4.3

 .שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל

 תקנות בטיחות .5

בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי דין, על הקבלן למלא אחר   .5.1

 הוראות הבטיחות המפורטות להלן:

 .1981 –ש( )נוסח חד והגהותפקודת הבטיחות  .5.1.1

 .1955 –תקנות בדבר עבודות בניה  .5.1.2

 הוצאה אחרונה. –פיגומים  - 1139ת"י  .5.1.3

 הוצאה אחרונה. –סולמות מטלטלים  – 1847ת"י  .5.1.4

 הוצאה אחרונה. –מעקות  – 1143ת"י  .5.1.5

 הצהרת הקבלן .6

הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה 

 והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפיהן בביצוע העבודות. ובנספח לעיל  ועל פי דין

 

 

 

_____________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן     
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 גנספח  י"

 הצהרת האחראי לביצוע )קבלן(

 

    קבלן:     תיאור:   חוזה: 

עובד מטעם     מהנדס אזרחי רישוי מס'   ת.ז.    אני הח"מ

     הקבלן

 כדלקמן: מצהיר בזאת    בחוזה מס' 

 אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודות נשוא החוזה. .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודות ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי  .2

 תוכניות והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

ל תצהיר של אחראי לביצוע שלד ודיווחים שוטפים על עריכת ביקורת במסגרת תפקידי זה, אחתום ע .3

 (.5באתר העבודה, בהתאם לדרישות התקנות לתכנון ובניה )בקשה  להיתר תיקון מס' 

 

      שם, חתימה וחותמת       תאריך: 
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 דנספח י"

 הצהרת מהנדס האתר )קבלן(

 

    קבלן:     תיאור:   חוזה: 

     מהנדס אזרחי רישוי מס'   ת.ז.    אני הח"מ

     עובד מטעם הקבלן

 מצהיר בזאת כדלקמן:    בחוזה מס' 

 אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודות נשוא החוזה. .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודות ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי  .2

 לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה. תוכניות והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן

במסגרת תפקידי זה, אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע על פי תוכנית והוראות המתכנן כפי שניתנו  .3

 בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

 

     שם, חתימה וחותמת      תאריך: 
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 ו"טנספח 

 ן(הצהרת האחראי לבטיחות )קבל

 

    קבלן:     תיאור:   חוזה: 

     מהנדס אזרחי רישוי מס'   ת.ז.    אני הח"מ

     עובד מטעם הקבלן

 מצהיר בזאת כדלקמן:    בחוזה מס' 

 אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודות נשוא החוזה. .1

לביצוע על פי יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודות ואני מתחייב לדאוג  .2

 תוכניות והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

במסגרת תפקידי זה, אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע על פי תוכנית והוראות המתכנן כפי שניתנו  .3

 בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

 

 

 

     שם, חתימה וחותמת      תאריך: 
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 זנספח ט"

 הצהרת מנהל העבודה )קבלן(

 

 _______________________חוזה: 

     :העבודות  תיאור

      קבלן: 

      מנהל עבודה רשום מספר   ת.ז.    אני הח"מ

     עובד מטעם הקבלן

 מצהיר בזאת כדלקמן:    בחוזה מס' 

 נשוא החוזה.אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודות  .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודות ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי  .2

 תוכניות והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

מתכנן כפי שניתנו במסגרת תפקידי זה, אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע על פי תוכנית והוראות ה .3

 בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

 

 

 

      שם, חתימה וחותמת      תאריך: 
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 "זינספח 

 דו"ח קרקע

 

 טרם תחילת התכנון. יסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו

 

 

 

 

 


