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 03/17פומבי מכרז מסמכי 

 מהמכרזהמהווים חלק בלתי נפרד 

 

 המסמך מסמך מצורף הערות

 הזמנה להציע הצעות   

לא מצורף לחוברת 

המכרז. קימת הפנייה 

באתר  למסמך זה

 האשכול.

הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה  –קול קורא 

מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת  – 4.41

 פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

 Aמסמך 

 מסמך א ספקהצעת ה 

לא מצורף לחוברת 

המכרז. קימת הפנייה 

למסמך זה באתר 

 האשכול.

 1מסמך א לקול קורא 2נספח 

וברת לא מצורף לח

המכרז. קימת הפנייה 

למסמך זה באתר 

 האשכול.

 2מסמך א לקול קורא 3נספח 

 הצעת מחיר  

 1נספח  נוסח ערבות הצעה  

 2נספח  תעודת התאגדות 

 3נספח  מפרט טכני לגופי התאורה המוצעים 

 4נספח  אישור מורשי חתימה 

 5נספח  עסקאות עם גופים ציבוריים -אישורים  

 א5נספח  קאות עם גופים ציבורייםעס –תצהיר  

 6נספח  מחזור שנתי -אישור רו"ח  

 א'6נספח  או עו"ד על מצב פיננסי רו"ח אישור 

 7נספח  עבודות פיתוח –רשימת פרויקטים  

 8נספח  ISOאישור עמידה בתקן  

 9נספח  תצהיר אי תאום הצעות 

ימולא עבור כל רשות 

מקומית המשתתפת 

 במכרז

ר קרבה משפחתית עובד רשות מקומית או הצהרת בדב

 חברת מועצה ברשות המקומית

 10נספח 

 דמי השתתפות -קבלה   

 מסמך ב' י אספקה והתקנהחוז 
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 Aמסמך ב חוזה התקנה 

 Bמסמך ב חוזה אספקה 

  1מסמך ב' נוסח ערבות ביצוע 

  2מסמך ב' העדר תביעות 

 3ך ב'מסמ פרוטוקול קבלת עבודה ע"י הרשות המקומית 

 4'מסמך ב נספח בטיחות 

 5מסמך ב' צו התחלת עבודה 

 6מסמך ב' אישור לקיום ביטוח 

לא מצורף לחוברת 

המכרז. קימת הפנייה 

למסמך זה באתר 

 האשכול.

מפרט טכני ומדריך ליישום תאורה מבוססת טכנולוגיית 

לד בכבישים, רחובות וגנים ציבוריים שפרסם משרד 

 2016יולי הבינוי והשיכון בחודש 

   מסמך ג'

  

 1מסמך ג' בקרת איכות 
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 3/17 פומבי מכרז

 הזמנה להציע הצעות

 להחלפת תאורת רחובות ברשויות האשכול
 

 

 הגדרות: .1

 אשכול גליל מערבי בע"מ - או האשכול המזמין

  ;תרשיחא-, מעלות1גוריון -תרשיחא, שד' בן-קומה א' בעיריית מעלות   -משרדי המזמין 

 ידי המזמין כאחראי לפקח על ביצוע עבודות הבניה בפרויקט; -י שהתמנה על מ - מפקחה

 ;מטעמו מי או רשות הרלוונטיתה מהנדס   - המהנדס

  הזוכה במכרז זה; ספקה             - ספקה

קבלן שיתקשר עם הקבלן הזוכה במכרז זה לצורך ביצוע עבודות ו/או  מתן       -קבלן המשנה

 ודות; שירותים בעב

  ;המשתתפות במכרז זה החלפת תאורת רחובות ברשויות האשכול  -או העבודות  הפרויקט

 

 כללי .2

. רשויות מקומיות 12לשיתוף פעולה בין  מהווה פלטפורמה להזדמנות גליל מערביאשכול 

שירותים ו איגום משאביםחברתי אזורי ולקדם -הוקם במטרה לקדם פיתוח כלכלי האשכול

הגברת אפקטיביות במתן המוצרים ניצול היתרון לגודל ולאור עיקרון  את,. זמוניציפאליים

  .הציבוריים

לשורה של רשויות בישראל אשר יוזמות התנהלות רשותית מקיימת.  פותמצטררשויות האשכול 

תהליך זה כולל יישום תהליכי התייעלות אנרגטית הכולל שיפור, שיפוץ או החלפה של מערכות 

זה בא להגדיר את היקף הפרויקט ולקבוע תנאים טכניים מינימאליים  הצורכות חשמל. מפרט

 הזוכה.  ספקלאיכות הביצוע והמוצר הסופי שיסופק על ידי ה

              

 4.41ל "הוראת מנכ .3

האשכול מתכוון לפנות לקול קורא במסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי 

 – 4.41מס'  הוראת מנכ"ל –הכלכלה והתעשייה  חממה והתייעלות אנרגטית שפרסם משרד

הזוכה. מובהר בזאת,  ספקמנת לקבל תמיכה למימון ההתקשרות עם ה-על )להלן:"קול קורא"(

הזוכה הוא, קבלת התמיכה ממשרד הכלכלה והתעשייה  ספקכי תנאי להשתכללות החוזה עם ה

 שהיא מוגדרת בקול קורא:עבור "התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה", כפי 

 
"התקנה מסחירת ראשונה של מוצא, המבוסס על טכנולוגיה אשר פותחה ע"י חברה שהתאגדה 

ינת ישראל ואשר הבעלות על הקניין הרוחני בה ועל כל הזכויות הנובעות דופועלת בהתאם לדיני מ

ים לצמצם ממנו נמצאים בבעלותה המלאה והבלעדית, כאשר המוצר והטכנולוגיה כאמור צפוי
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( כפי שמוגדר על ידי BaseLineאת היקפן הכולל של פליטות גזי חממה ביחס לקו הבסיס )

 מתודולגויות החישוב המאושרות".

שיטה לכימות ולחישוב של הפוטנציאל להפחתת פליטות גזי  –"מתודולגיית חישוב מאושרת 

רויקט בהוראה זו חממה כתוצאה מהפרויקט ביחס למצב פליטות גזי חממה שלפני יישום הפ

"( שאושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה ומטמועת בטופס Baseline)להלן: "קו הבסיס" או "

 ".לקול קורא 2 הבקשה לסיוע לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה נספח

למען הסר ספק, במידה והאשכול לא יזכה בסיוע משרד הכלכלה והתעשייה עבור התקנה 

השתתפות משרד הכלכלה שיעור של , כך שישראלית חדשהת ראשונה של טכנולוגיה ימסחר

מסך ההשקעה המזכה בפרויקט כאמור בקול הקורא, לא  30%לכל הפחות והתעשייה יהיה 

הזוכה לא תהיה טענה  ספקהזוכה לבין האשכול לכדי חוזה מחייב, ול ספקישתכלל החוזה בין ה

 תביעה לפיצויי הסתמכות. כנגד האשכול ו/או מי מרשויות האשכול מסיבה זו, לרבות לא

באופן אלקטרוני  לקול קורא 3-ו 2למלא את נספחים נדרשים המציעים לפיכך, 

כי נספחים אלו מוגשים במסגרת  ולצרפם להצעתם במדיה מגנטית. מובהר בזאת

"י יעשה שימוש בנוסח שהוגש עשהאשכול כך , באופן אלקטרוניהקול קורא 

ול קורא, וזאת עם שינויים לפי שק"ד המציע הזוכה לצורך הגשתו במסגרת הק

 .של האשכול ביחס לתקורות המפורטות בנספחים אלו

 

 :תיאור הפרויקט .4

ייתן אחריות  ספקכאשר התאורת חוץ אשר יגרמו לחיסכון כספי, החלפת גופי העבודה הינה 

 שנים. שבעלעבודות ההתקנה למשך שנתיים לפחות, ואחריות יצרן לגופי התאורה של לכל הפחות 

להציע את העבודה, להוכיח את איכות המוצר מבחינת השירות הנתון, להוכיח את  ספקעל ה

 שבעללכל הפחות תחזק את עבודות ההתקנה החיסכון, לבצע את העבודה, לתעד את הפרויקט ול

שנים. אחזקת המוצר הינו אחריות כוללת של כל המוצר, כולל רכיבים אשר לא הוחלפו, לדוגמה, 

 וכו.נורות שרופות 

לסייר במועצות לצורך התרשמות של איכות ומצבם של עמודי תאורה, המרכזיות,  ספקעל ה

הספק יעשה שימוש  הפנסים, על מנת להיות מסוגל להציג הוכחות על איכות הפתרון שיציג.

 בסקר תאורת רחוב שבוצע ברשויות האשכול, והמפורסם באתר האשכול.

יות אשכול גליל מערבי, מתבצעת ההארה באמצעות ברוב מתקני תאורת חוץ אשר בשימוש רשו

גופי תאורה )ג"ת( ונורות פריקה מסוג נתרן לחץ גבוהה )להלן: נל"ג( ומטל הלייד )להן: מ"ה( 

 מגנטים. -המופעלות באמצעות משנקים אלקטרו

במסגרת המאמצים לחיסכון באנרגיה ולהקטנת העלויות הוחלט לבדוק את האפשרות לצמצם 

גופי תאורה  נתק גופי התאורה הקיימים והתקוריפמל והוצאות התחזוקה ע"י את צריכת החש

( LED)להלן:   LIGHT EMITTING DIODEהפועלים באמצעות דיודות פולטות אור חדשים.

 מערכת שליטה ובקרה על גופי התאורה. בשילוב

ג / במקום ג"ת הקיימים עם נורות הפריקה, נל" LEDההתקנות החדשות יכללו ג"ת מבוססי 

יכללו מערכת הפעלה ייעודית ויתאימו לחיבור ישיר לרשת החשמל.  LEDמ"ה. ג"ת בטכנולוגיית 

 כל הציוד הנדרש לצורך הפעלה תקינה יהיה אינטגראלי.
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לצורך הסר ספק, בכל מקום שבו מוזכר גוף תאורה )ג"ת( הכוונה הנה לגוף התאורה כולו כולל 

 .מתאמים

, כולל מתאם לזרוע LEDריקה )נל"ג, מ"ה( בג"ת בטכנולוגיית החלפת ג"ת סטנדרטיים עם נורת פ

, ובמידת הצורך התקנת זרוע מתאימה לעמוד לג"ת במידת הצורך ובהתאם לתנאי העבודה

. כמו כן, תתוקן קופסת חיבורים במידת הצורך, בהתאם לתנאי העבודה ובאישור מהנדס החשמל

 הרשות.

כות לבקרת תאורה. על ההצעה לכלול מערכת ערבי לא קיימות מערברשויות אשכול גליל מ

על ג"ת המוצעים להכיל  לבקרת תאורה הכוללת ג"ת בעלי שליטה מרחוק לבקרה ולתחזוקה.

 בקר לשליטה ובקרה שיאפשר התממשקות למערכת עתידית.

תהיה בעלת חדשנות טכנולוגית ותאפשר התמודדות על מוצר המוצע ו/או מערכת הבקרה ה

 .4.41לחדשנות במסגרת הוראת מנכ"ל תמריץ נוסף מהרשות 

כל העבודות המפורטות במכרז זה כוללות ביצוע של כל העבודות והרכיבים הנדרשים עד לקבלת 

 מוצר מוגמר ותקין בהתאם לתקן וחוק החשמל.

 

 ות והיקף המכרזתיאור העבוד .5

מטרתו  בסיס הוראות הקול קורא, אשר-הינו עלמכרז ההתייעלות ברשויות אשכול גליל מערבי 

התייעלות אנרגטית ביחידות של קוט"ש והמרתן לפליטות גזי חממה ביחידות שוות ערך לפחמן 

(, כפי שהוגדר Baselineדו חמצני או צמצום בפליטה ישירה של גזי חממה, ביחס לקו הבסיס )

 במתוגולגיית החישוב  המאושרת.

היצרן תהיה לכל הפחות על העבודות תהיה לכל הפחות לשנתיים, ואחריות תקופת האחריות 

 .שנים שבעל

היקף העבודות יקבע בהתאם להחלטת הרשויות וכל רשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

להגדיל או להקטין את היקף העבודות כולן ובהתאם לכך תגדל או תקטן התמורה, בכפוף 

ל סכום ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה. בכל מקרה, סכום התמורה הכולל לא יעלה ע

 המחייב במכרז.

 

 הרשויות המשתתפות במכרז .6

 גופי תאורה. 300 –בית ג'אן מועצה מקומית  .א

 גופי תאורה. 1,600 –מועצה מקומית כפר ורדים  .ב

 גופי תאורה. 1,800 –עיריית עכו  .ג

 גופי תאורה. 525 –פסוטה מועצה מקומית  .ד

 גופי תאורה 400 –מועצה מקומית מעיליא  .ה

 רה.גופי תאו 1,200 –מועצה אזורית מטה אשר  .ו

 

מן בשום אופן הסכם זה, ומקורות המימון יהיו סיוע משרד מהאשכול אינו מ

הכלכלה והתעשייה והרשויות המשתתפות. במועד פרסום מכרז זה, הרשויות 

המשתתפות טרם ארגנו מקורות כספיים למימון תשלום חלקן, ולא אישרו תב"ר 

רד הכלכלה מתאים. לכן, שכלול חוזה עם המציע הזוכה תהיה רק בתנאי שמש
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והתעשייה יתחייב לסייע במימון רכישת והתקנת גופי התאורה, והרשויות 

 המשתתפות אישרו תב"ר עפ"י כל דין.

לרשויות המשתתפות במכרז הזכות לשנות את לאשכול ומובהר בזאת, כי בנוסף לאמור לעיל 

וכה לא הז ספקהזוכה, ואף לבטל את ההזמנה כליל, ול ספקכמות גופי התאורה שיוזמנו מה

 תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין שינוי כמות גופי התאורה או ביטול ההזמנה כליל.

גופי תאורה, לא ישתכלל ההסכם, ורואים בו כהסכם  2,000-יחד עם זאת, ככל שיוזמנו פחות מ

 הזוכה. ספקשלא נכרת בין האשכול ל

אורה גופי הת הרכיב אתאפשרות ללרשויות המשתתפות במכרז הלאשכול וכן מובהר בזאת, כי 

תהיה הזוכה  ספקלהתמורה באפשרות זו, הרשויות המשתתפות המכרז במקרה ויבחרו  בעצמן.

עבור אספקת גופי התאורה בלבד, וכן לא יהיה חייב באחריות לביצוע העבודות, אלא באחריות 

 יצרן בלבד.

 

 ולו"ז תקופת ביצוע העבודה .7

לרשות את העבודה וימסור את העבודה  ספקהים עבור כל רשות המשתתפת במכרז יסי

 ,קבלת צו התחלת העבודה מתאריך עבודה ימי 90-מ יאוחרמושלמת לא הרלוונטית כשהיא 

 .כל רשות המשתתפת במכרז זה בנפרדשיוצא ע"י 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .8

רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל  

 ים הבאים, במצטבר:התנא

 המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין. .א

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת  אינוהמציע  .ב

 .רגל

)לא ₪  2,000,000 מעל 2016-2014 בשניםהמציע  שלהמצטבר שנתי הכספי המחזור ה .ג

 .כולל מע"מ(

ם בחמש השנים האחרונות של עבודות המציע ביצע פרויקט אחד לפחות שהסתיי .ד

לפרויקט )לא ₪  2,000,000-של לא פחות מ כספי בהיקף דומות לעבודות שבמכרז זה,

 .כולל מע"מ(

)להלן:  1976 - חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע עומד בדרישות לפי ה .ה

 "(, כדלקמן:חוק עסקאות עם גופים ציבוריים"

רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  בעל אישור תקף מפקיד שומה או .1

 .1975-להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו  .2

-ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו

1975. 

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר  2עיף מציע עומד בדרישות סה .ו

 מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
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 .ISO 9001:2008בעל הסמכה לתקן המציע הוא  .ז

מסכום ₪  200,000 ההצעה בסכום של קיום הבטחתבנקאית להמצאת ערבות  .ח

 .28.9.17, בתוקף עד ליום העסקה

 זו. להזמנה 11ורט בסעיף דמי השתתפות במכרז בהתאם למפ םמציע שילה .ט

 

  מסמכי ההצעה .9

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם  .א

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו את הצעת המציע  וחתומיםמלאים 

לול כחלק בלתי נפרד "(. הצעת המציע תכמסמכי ההצעה" או "הצעת המציעבהליך )להלן: "

 ממנה את המסמכים דלהלן:

מסלול סיוע  – 4.41הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה  –קול קורא  - Aנספח  .1

 .להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלחות אנרגטית

 הצעת המציע בצירוף: -מסמך א'  .2

- שלחו למציעים עלישי מכתב הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות (א

 , ככל שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעים.המזמיןידי 

 לקול קורא. 2נספח  -  1נספח א (ב

 לקול קורא. 3נספח  – 2נספח א (ג

 .הערבות להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל - 1נספח  (ד

 .א. לעיל.6נדרש בסעיף בהתאם לתעודת התאגדות של המציע  - 2נספח  (ה

 ופי התאורה המוצעים.מפרט טכני לג – 3נספח  (ו

אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה וזכויות החתימה  - 4נספח  (ז

 במציע.

גופים עם חוק עסקאות ל (ב)2-)א( ו2אישורים הנדרשים לפי סעיפים  - 5נספח  (ח

 .ציבוריים

 .עסקאות עם גופים ציבוריים ב)ב( לחוק2תצהיר כנדרש בסעיף  - א5נספח  (ט

מצטבר של בסך  2016-2014 בשנים םיישנת יםרואה חשבון על מחזוראישור  - 6נספח  (י

 .ה.8כאמור בסעיף , לא כולל מע"מ()₪  2,000,000

אישור עדכני של רו"ח על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו  -א6נספח  (יא

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל בהתאם 

 .ה. לעיל.6בסעיף  לנדרש

₪  2,000,000-ים של עבודות פיתוח בהיקף של לא פחות מ/רשימת פרויקט - 7נספח  (יב

ברשימה את שם הפרויקט,  יש לרשום .ו.6כאמור בסעיף  .לכל פרויקט )לא כולל מע"מ(

 הפרויקט.זמן ומשך ביצוע, שם המזמין כולל פרטי התקשורת והיקף ביצוע 

כאמור בסעיף  ISO 9001:2008הסמכה לתקן  יע בעלאישור על היות המצ - 8נספח  (יג

 .ט. לעיל.6

 תצהיר בדבר אי תאום הצעות. - 9נספח  (יד
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 .תשלום דמי ההשתתפות במכרזקבלה על  (טו

 .התקנת גופי תאורה חוזה – Aב מסמך .3

 חוזה אספקת גופי תאורה. – Bמסמך ב .4

 ק בישראל.שתוצא על ידי בנ ספקוסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הנ - 1'במסמך  .5

 .העדר תביעות - 2ב'מסמך  .6

 קבלת עבודה ע"י הרשות המקומית. פרוטוקול - 3'במסמך  .7

 .הבטיחות פקודת הוראות נספח  - 4'ב מסמך .8

 .עבודה התחלת צו נוסח  - 5'ב מסמך .9

. תשומת לב המציעים מופנית ספקנוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי ה - 6ב' מסמך .10

י דרישות הביטוח במלואן ואי עמידה בהן תיחשב להפרת עמוד על מילוי שהמזמיןלכך 

על המציע לבדוק את נוסח אישורי המבטח )לרבות מול חברת הביטוח התחייבויות המציע. 

 במידת הנדרש( עוד קודם להגשת הצעתו ולוודא כי הוא מסוגל להמציאם במלואם.

ת פניה לקבלת במסגריועלו אך ורק ביחס לדרישות הביטוח הסתייגויות ו/או הערות 

 הגשת ההצעה.הבהרות לפני 

מפרט טכני ומדריך ליישום תאורה מבוססת טכנולוגיית לד בכבישים, רחובות   - מסמך ג' .11

 .2016וגנים ציבוריים שפרסם משרד הבינוי והשיכון בחודש יולי 

 נספח בקרת איכות. - 1'מסמך ג .12

 

שינויים בתנאי הזמנה זו  היה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוךי המזמין .ב

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי נפרד  וובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 מהזמנה זו ומהצעת המציע.

 

המזמין יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או לדרוש את  .ג

ד כל טענה ו/או זכות כלפי ומבלי שלמציע תעמו השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי

 .המזמין בגין השימוש בזכותו זו

 

 שאלות הבהרה .10

דואר  כתובת, ל0041:בשעה  320/0/ 17 ליום עדלמזמין ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב  .א

-04. על הפונים לאשר טלפונית את הגעת הפקס בטלפון מס' Tal@wegalil.org.ilאלקטרוני 

 .הפונהואת שמו של  המכרזברור על גבי הפנייה את מספר  יש לציין באופן. 2שלוחה  9576207

  .17/322/0תשובות יינתנו עד ליום 

 

מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס לדרישות  .ב

הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד שנקבע לכך. 

הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו )לרבות ביחס  לא תתקבלנה כל

לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או במסגרת ההצעות 

 שתוגשנה.
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בכתב כאמור לעיל, והמידע שיימסר במסגרת מפגש/י  מזמיןתשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל .ג

 .את מסמכי המכרזרכש המציעים יופצו בכתב לכל מי ש

והם  מזמיןיחייבו את ה מזמיןאך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי ה

ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי המציע להצעתו 

 כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 תשלום דמי השתתפות במכרז .11

 קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמיהשתתפות במכרז, 

שקלים חדשים( כולל מע"מ, אשר לא חמש מאות )₪  500 השתתפות במכרז בסך כולל של

יוחזרו מכל סיבה שהיא. תשלום דמי ההשתתפות יבוצע באמצעות המחאה רשומה לפקודת 

 המזמין.

 

במשרדי  14/03/17החל מיום  ותאפשריקבלת מסמכי המכרז ותשלום דמי ההשתתפות 

מהווה תנאי  תשלום דמי ההשתתפות כאמור. בלבד קבלת קהלובשעות בימי  ,אשכולה

 להשתתפות במכרז.

 

  :הצעת המחיר .12

הצעת  -במסמך א' ואת הפרטים הנדרשים כמפורט המחיר  הצעתאת לרשום  המציעעל  .א

 .ספקה

 

ע בהצעה באופן ברור לא יופיוהצעת המחיר או הפירוט הנדרש בנספח א' יובהר כי במידה  .ב

 .וחד משמעי, רשאי המזמין לפסול את ההצעה על הסף

 

 :ערבות לקיום ההצעה .13

להבטחת קיום  המזמיןהמציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת  .1

היה הערבות ת .₪ 200,000 בסכוםלמסמך א'(  1ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה )כנספח 

היה רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את משך תוקפה של י המזמין 28/9/2017ליום  דעבתוקף 

 הערבות.

 

עלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבויות שהוגשו להבטחת  מזמיןמובהר בזאת כי ה

מציעים לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון להגשת ה לעקיום ההצעה. לפיכך, 

 עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על פי סעיף זה ותואםההצעה, כי נוסח הערבות המונפקת 

 למסמך א'. 1 את הנוסח המצורף כנספח במדויק

 

הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו כמפורט בהזמנה  .2

. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע שהצעתו תתקבל לא ימלא את מציעזו ובהצעת ה

רשאי  מזמיןהיה היהצעת המציע כאמור במלואן ובמועדן, הזמנה זו ובייבויות המפורטות בההתח
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, על נזקים מזמיןקבל הילחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ש

בשל אי מילוי התחייבויות המציע ו/או במהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות  ושנגרמו ל

 (ב)12על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך לרבות הוראות סעיף  מזמיןה אחרת הנתונה לו/או תרופ

 .לעיל

לחלט את  ,היה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעוןי מזמיןהמבלי לגרוע מהאמור, 

סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר מהנסיבות 

 המפורטות להלן: 

 ע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; המצי .1

 מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;  מזמיןהמציע מסר ל .2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .3

, כולן הזמנהמסמכי ההמציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות ב .4

 .מזמיןוקדם ליצירת ההתקשרות עם ה, שהן תנאי מו/או חלקן

על פי כל דין ו/או על פי  מזמיןהכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל

 מסמכי ההליך.

  

היה י –הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור לעיל  ו, על פי שיקול דעתמזמיןקבע ה .3

 רשאי לפסול את אותה הצעה. מזמיןה

 

 הגשת ההצעות .14

 מציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו.ה .א

 

על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת  .ב

רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של ההצעות והערבות  מזמיןההצעות. ה

ות סעיף זה, להבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להורא

רשאי לחלט את הערבות שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם אם באותה עת  מזמיןהיה הי

 טרם נקבע הזוכה בהליך.

 

. מסמכי ההצעה בשני עותקים, למעט הצעת המחיר אשר תוגש ההצעה תוגש בעותק אחד .ג

יוגשו בשתי מעטפות סגורות ונפרדות )כמפורט להלן(, שתוכנסנה לתיבת המכרזים 

 ה ראשית משותפת אחת: במעטפ

על המעטפה יירשם אשר תוגש בשני עותקים.  ,הצעת המחירמעטפה אחת ובה     .1

 "הצעת מחיר".

המחיר. על  הצעתלמעט החתומים מעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך     .2

 המעטפה יירשם "מסמכי ההצעה".

יצוין מספר המכרז                        אשר עליה שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית                    

 ושמו המלא של המכרז בלבד. 

עיריית ב את המעטפות הראשיות הסגורות יש להכניס לתיבת המכרזים המיועדת הנמצאת

 .תרשיחא-מעלות 
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 .12:00עד השעה  17/30/72 מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:

 

ם ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח לא תוכנס לתיבת המכרזי הצעה שתוגש לאחר מועד זה,

 לות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.גאותה ובלי ל

 

, מיד לאחר המועד מעיליא מועצה מקומיתמשרדי בתיבת המכרזים וההצעות תיפתח 

 .13:00בשעה  27.3.17ביום  –האחרון להגשת ההצעות למכרז 

 

 ידי-)במידה שישלחו( למציעים עלכל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו  .ד

או מפרט,  , כתב כמויותהמזמין, ייחתמו על ידי המציע, וכל דף, תכנית, כתב מחירים

בדיו  חתימה מלאה וחותמת המציע -יסומנו בראשי תיבות בתחתיתם, ובסוף כל מסמך 

 למסמך א'( אשר תיחתם על ידי הבנק 1, למעט הערבות )נספח כחול

 
 .בצבע כחול הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו לכעל המציע למלא את  .ה

 

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור                       המזמין .ו

תשלח לכל מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף                      

 הגשת הצעות.זה כדי להבטיח מתן ארכה ל

 

 מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה המזמין .ז

או  רשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד,

 לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

ליותר ממציע אחד  ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת .ח

 גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

  

הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה                     .ט

חסרה או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של                    

התאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות                    נושא ההליך, הגשה שלא ב

כלשהי לגבי תנאי מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או                    

עלולה להיפסל על פי                     -השמטה ו/או בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד 

 .מזמיןדי של ההבלע ושיקול דעת
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 בחירת ההצעה הזוכה  .15

 שקיבל את הניקוד הגובה ביותר לפי המשקולות הבאים:המציע הזוכה בהליך זה יהיה המציע 

 

הניקוד  מקסימום מנימום 

 המקסימאלי

 

  20 לומן לוואט 160 לומן לוואט 100 תפוקת תאורה 

  10 שנים 15 שנים 5 ותק חברה בארץ

לפי אחריות  10 שנים 10 םשני 5 שנות אחריות

יצרן שתוספק 

בכתב ביחד עם 

 הצעת המציע

 *עלות הציוד

  10 מ'  5לגובה עד  70W-עלות פנס חלופי ל

  10 מ'  8-6בגובה  100W-עלות פנס חלופי ל

  10 מ'  10-8בגובה  150W-עלות פנס חלופי ל

  10 מ'  12-10בגובה  250W-עלות פנס חלופי ל

כולל פירוק הציוד המותקן,  –תאורה עלות התקנת גוף 

 .**התקנת פנס חדש, ואחריות למינימום של שנתיים

10  

גופי התאורה לעבודה במסגרת עיר חכמה התאמת 

 ***בעתיד

30  

בהתאם להמלצות שיוגשו  –לשקול דעת ועדת המכרזים 

נתוני הצלחה בארץ, לרבות שמות ע"י המציע אשר יציגו 

 שרממליצים וטלפון ליצירת ק

10  

מהצעת  הכפולהצעת מחיר נקודות(.  10המחיר הזול ביותר ניקוד מרבי )בכל סוג ציוד יקבל   *

בציוד  -₪  1000הוצעה לפנס מסוים מחיר של למשל:  .)אפס( 0המחיר המינימאלית תקבל ציון 

 .מהמחיר המוצלח ביותר[ לא יקבל ניקוד כלל 2פי ₪  ]  2000כל מחיר מעל . נקודות 10קיבל 

 .ביותר זוליקר מהמחיר ה 20%נקודות =   8=יקבל ₪  1200פנס במחיר 

הניקוד המקסימלי יינתן למחיר הנמוך ביותר. מחיר כפול מהמחיר הנמוך ביותר ומעלה   **

 )אפס(. 0יקבל ציון 

נקודות ינתן לספקים מקומיים שיציגו טכנולוגיה חדישה העומדת  30ציון מקסימאלי של   ***

נקודות ינתנו לספק  20כנולוגיה ישראלית לפני התקנה מסחרית ראשונה. בדרישות של ט

נקודות ינתנו לספק  10שמציג טכנולוגיה שנוסתה בארץ ועומדת בכל הדרישות של עיר חכמה. 

 .שמציג טכנולוגיה שמקובלת בעולם ועוד לא נוסתה בארץ

 

ת או אביזרים בגופי ולא בהחלפת נורו ,גופי תאורה חדשים ההצעות יהיו לאספקת – הבהרה

 .הצעות לשדרוג גופי התאורה הקיימים לא ידורגו כללהתאורה הקיימים. 
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 התקשרות עם המציע הזוכה .16

את המועד שנקבע לחתימה  ,ודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליךי מזמיןה .א

 10או כל מועד אחר שיקבע המזמין שיעלה על  ימים 10על ההסכם בהודעה מראש של 

את המסמכים הבאים ולקבל  מזמין. עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא לםימי

 :מזמיןאישור ה

, לקיום התחייבויות מזמיןערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת ה (1  

הידוע תשומות הבניה כשסכום זה צמוד למדד  ,מעלות הפרויקט 5%  בסכוםהמציע, 

. הערבות תוצא על ידי בנק בישראל. ערבות מע"מ בתוספת במועד הגשת ההצעות

 קיום השלמתלאחר חודשיים כל תקופת הבצוע בתוספת להביצוע תהיה בתוקף 

ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא  הערבות . נוסחהחוזה פי על התחייבויות המציע

 המצורף להזמנה זו.  3ב'במסמך 

זמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח לה 6ב'אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך  (2  

 בישראל.

 .מזמיןכל מסמך אחר שיידרש על ידי ה   (  3         

רשאי לחלט את  מזמיןהיה הי ,לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן .ב

הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה ולא לאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול 

כל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות למזמין על פי כל הבלעדי, זאת מבלי לפגוע ב ודעת

רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר  מזמיןהיה הידין ו/או הסכם. במקרה כזה, 

 שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל. 

הזוכה ישלם לאשכול עבור ניהול אספק והתקנת גופי התאורה ברשויות סכום  ספקה .ג

מכל סכום שיקבל עבור אספקה ו/או התקנת גופי תאורה במסגרת מכרז  2%בשיעור של 

זה. מובהר בזאת, כי הוראה זו תחול גם על התקשרויות עם רשויות שאינן מופיעות 

חתימת  .גופי תאורהכרשויות המשתתפות במכרז, ואשר יבקשו לרכוש או גם להתקין 

מורה תשולם לאשכול הספק על מסמך זה מהווה חוזה מחייב לתשלום התמורה. הת

באמצעות קיזוז מכל תשלום ששיתקבל ממשרד הכלכלה והתעשייה או מהרשויות 

 המשתתפות.

 

 תנאים נוספים .17

ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם רשאי לבטל את ההזמנה  מזמיןה .א

התחלת של המזמין וכל עוד לא ניתן צו  הבלעדי ועל פי שיקול דעתעם הזוכים במכרז וזאת 

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת . עבודה

 משרד הכלכלה והתעשייה ו/או המשרד להגנת הסביבהאישורים שונים לרבות אישור 

ו/או הסכמות של גורמים אחרים היתרים ו/או אישורים ו/או קבלת תקציבים ו/או 

ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם המכרז  לפיכך, קיימת אפשרות לביטול שונות,

או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים במכרז ו/או כאמור לעיל  עם הזוכים במכרז

לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות. בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים 

ו תביעה כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/א

  .באופן מלא וללא כל סייג כנגד המזמין בעניין זה
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לקבל אישורים והיתרים ולהמציא אישורים  ספקאין באמור כדי לגרוע מחובתו של ה .ב

במקרה של  ספקומסמכים הנדרשים ממנו כאמור במסמכי המכרז, ומאחריותו של ה

 עיכובים בקבלתם.

מסור  או הצעה כלשהי, והדברמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר  ואינ מזמיןה .ג

מזמין מבלי שתעמוד למציע כל טענה ו/או דרישה הבלעדי של ה וושיקול דעת ולהחלטת

 .כנגד המזמין בגין שימוש בזכות זו

המזמין שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין,  .ד

נאי המכרז, במחיר שהוצע על באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל ת

 ידו.

המזמין יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס  .ה

 .להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות  .ו

 ההליך.

או שיצורפו הם רכושו של המזמין, הם ניתנים /ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו .ז

למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם למזמין עד למועד 

הגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו 

מטרה ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל 

  אחרת.

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי  .ח

המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות המכרז על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי 

חשיבות או  ו,, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתמכרזויתר מסמכי ה

בהסכם במידה שהצעתו המזמין ואם להתקשר עם  משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה

  .בעתיד מטעמה המזמין ו/או מיוהוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי  תזכה

ו/או בהליכי מזמין נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של הקבע בימ"ש מוסמך, כי  .ט

שלא זכה  ציעבמכרז, יהיה זכאי המ ציעהמכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המ

, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות את המזמיןוצאה מהפגם כאמור, לקבל מכת

ערבות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור כנת השהוציא בגין ההישירות 

לכל פיצוי אחר בגין ו/או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה שלו הנ"ל  ציעלא יהיה זכאי המ

לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי  הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר,

המזמין לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי  ציעהמכרז ולמ

 .וו/או מי מטעמ

מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז  שמ"קבע בי .י

זכאי לכך, מתחייב  אחר שהיה ציעולא מ ציעהאחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המ

החוזה שנחתם עימו  ע"פ, להפסיק עבודתו מזמיןדית עם הודעת הי, מציע שזכההמ

את התמורה עבור העבודה שביצע  ציעשלם למי מזמין. הבכל שלב שהוא במסגרת המכרז

לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות  ציעכפוף לתנאי החוזה ולמ ההפסקהעד למועד 

 .וו/או מי מטעמזמין ממכל סוג שהוא כלפי ה
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המזמין אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  .יא

בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה 

 המתאימה ביותר.

 

 בכבוד רב,                 

 ראש המועצה –סיון יחיאלי 

 םהמועצה המקומית כפר ורדי

 ויו"ר ועדת המכרזים של

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 

 :ספקהצהרת ה

 

 אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו.

 

_________________________ 

 ספקה

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד(

 

 

 

 אישור

 

המציע"( מאשר בזאת כי ביום _________ אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "

חתם/מו בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם המציע, כי אצל המציע 

התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין 

  מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.                            לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 Aמסמך 

 

 03/17מכרז פומבי מהווה חלק בלתי נפרד מ

 

 – 4.41הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה  –קול קורא 

מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי 

 מה והתייעלות אנרגטיתחמ
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 מסמך א

 

 03/17מכרז פומבי מהווה חלק בלתי נפרד מ

 

 ספקהצעת ה
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 מסמך א

 03/17פומבי  מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 ספקהצעת ה

 

 : ________________________ספקשם ה

 תאריך: ____________

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

 03/17מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות    הנדון:

 תאורת רחובות - התייעלות אנרגטית ברשויות האשכול

 

)כל נספחיה מסמכיה והצעות, על כל  להציעאנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה  .1

", וכוללים ההצעה"מסמכי  –, הנקראים ביחד להזמנה( 7המפורטים בסעיף מסמכי ההצעה 

 נספחיה כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו.ומסמכיה אותה, מצורפת וחתומה, על 

 , עיינו בתוכניותיםהמפרטו יםהחוז מסמכי ההצעה לרבותאנו מצהירים כי קראנו בעיון את  .2

והעתידים כולם  להציע הצעותוכן במסמכים האחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה  הרלבנטיות

בהם אתרי כירים את האנו מ. כמו כן לאספקת גופי תאורה והרכבתםיחד להוות את החוזה 

 , דרכי הגישה וכיוצ"ב.יורכבו גופי התאורה

על פרטיהם וכי מקום העבודה, תנאי הגישה אליו  ההצעההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי  .3

וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך 

-כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של איהננו מצהירים  .ביססנו את הצעתנו

ואנו מוותרים בזה מראש על  כלשהו מתנאי מסמכי ההצעהידיעה כשלהי של תנאי -הבנה או אי

 טענות כאלו.

הננו מתחייבים להוציא לפועל את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים  .4

והננו מקבלים על עצמנו לסיים את  המחיר בהצעת הנ"ל כולם יחד, לפי המחירים שהצענו

 .ההצעההעבודות האמורות לשביעות רצונו הגמור של המזמין תוך התקופה הנקובה במסמכי 

להרכיב את גופי התאורה באופן עצמאי  ותעשוירשויות האשכול הננו מצהירים כי ידוע לנו ש .5

 .או ע"י קבלן אחר

לקול קורא במסלול סיוע להשקעות לצורך פנייתכם ידוע לנו כי התקשרותנו זו הינה  .6

בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית שפרסם משרד הכלכלה 

 ספקמנת לקבל תמיכה למימון ההתקשרות עם ה-על – 4.41מס'  הוראת מנכ"ל –והתעשייה 

 ספקות החוזה עם התנאי להשתכלל לכן אנו מצהירים שידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כיהזוכה. 

הזוכה הוא, קבלת התמיכה ממשרד הכלכלה והתעשייה עבור "התקנה מסחרית ראשונה של 

 טכנולוגיה ישראלית חדשה", כפי שהיא מוגדרת בקול קורא:
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"התקנה מסחירת ראשונה של מוצא, המבוסס על טכנולוגיה אשר פותחה ע"י חברה שהתאגדה 

הבעלות על הקניין הרוחני בה ועל כל הזכויות הנובעות  ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר

ממנו נמצאים בבעלותה המלאה והבלעדית, כאשר המוצר והטכנולוגיה כאמור צפויים לצמצם 

( כפי שמוגדר על ידי Baselineאת היקפן הכולל של פליטות גזי חממה ביחס לקו הבסיס )

 מתודולגויות החישוב המאושרות".

שיטה לכימות ולחישוב של הפוטנציאל להפחתת פליטות גזי  –אושרת "מתודולגיית חישוב מ

חממה כתוצאה מהפרויקט ביחס למצב פליטות גזי חממה שלפני יישום הפרויקט בהוראה זו 

"( שאושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה ומטמועת בטופס Baseline)להלן: "קו הבסיס" או "

 לקול קורא". 2נספח הבקשה לסיוע לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה 

במידה והאשכול לא יזכה בסיוע משרד הכלכלה והתעשייה עבור ש, אנו מצהירים שידוע לנו

השתתפות משרד שיעור של , כך שת ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשהיהתקנה מסחר

מסך ההשקעה המזכה בפרויקט כאמור בקול הקורא,  30%לכל הפחות הכלכלה והתעשייה יהיה 

טענה כנגד לנו תהיה  לאהזוכה לבין האשכול לכדי חוזה מחייב, ו ספקל החוזה בין הלא ישתכל

 האשכול ו/או מי מרשויות האשכול מסיבה זו, לרבות לא תביעה לפיצויי הסתמכות.

, ידינו-לאחר שמולאו על לקול קורא 3-ו 2ו את נספחים נביחד עם הצעתאנו מצרפים לפיכך,  .7

להגיש את הבקשה לקול הקורא בהתאם לדרישות משרד הכלכלה מנת שהאשכול יוכל -וזאת על

 והתעשייה.

הצעתנו זו כוללת אחריות של לכל הפחות שנתיים לעבודות התקנת גופי התאורה, ואחריות של  .8

 שנים על גופי התאורה עצמם. שבע

וך ( ימים מיום הודעתכם על כך, או תעשרה) 10תוך  כיאם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים  .9

חתום על החוזה, התנאים נבוא ונ אנו, שלא יפחת מעשרה ימים זמן אחר שייקבע על ידכם

פקיד בידיכם במעמד נהכלליים, המפרט, וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ו

 חתימת החוזה ערבות בנקאית לזכותכם. עם הפקדת הערבות הנ"ל וקיום יתר התנאים כאמור

 .עם הצעה זו הערבות הבנקאית שנפקיד תוחזר לנובמסמכי ההזמנה 

ם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים מכל א 

התחייבות כלפינו ותהיו זכאים למסור את העבודה למציע אחר, ובנוסף אתם תהיו זכאים 

, וזאת כפיצוי קבוע לחלט את הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם מסירת הצעתנו זו

ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחר העומדים  ומוסכם מראש שאתם זכאים לו בגין נזקיכם

 .לרשותכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין

ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה  .10

במכרז וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים 

או אם לא הוצאה הזמנה לאספקת גופי תאורה ע"יי מי מרשויות  ניתן צו התחלת עבודה

 .האשכול

קבלת מיד עם אספקת גופי התאורה, ולפי דרישה גם בהתקנתם, אנו מצהירים בזאת כי נתחיל ב .11

 .הזמנה מהמזמין

י אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש אנו מאשרים ומתחייבים כ .12

הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם 

אתנו ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם וזאת אף 

 של עיכובים בביצוען או הפסקתן. אם התחלנו בביצוע העבודות ובכל מקרה 
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בזמן שנקבע או כפי שהוארך אם  חלקםאו התקנת כל גופי תאורה במקרה שלא נסיים את  .13

תינתן אורכה, הננו מתחייבים, נוסף לאחריותנו לפי כל סעיף אחר של החוזה, לשלם למזמין 

יים"( בעד כל יום פיצוי הנקוב בחוזה בתור פיצויים מוסכמים הקבועים מראש )להלן: "הפיצו

 ר בסיום העבודה, או כל קטע ממנה.וקלנדרי של איח

אתם תהיו רשאים לנכות את הפיצויים מכל סכום המגיע לנו מכם בין עפ"י החוזה או עפ"י כל  .14

תבטיח  כל ערבות בנקאית שנמציא לכם, עפ"י החוזה או כל חוזה אחר בינינווחוזה אחר בינינו 

 .הפיצויים כאמור גם את התחייבותנו לתשלום

, כולן או כלפינו כם והתחייבויותיכםלהסב את זכויותילהמחות ו/או  םרשאי אתם תהיו .15

, רשויות המקומיות)להלן: "תאגיד עירוני"( או ל רשיות המקומיות, לתאגיד בשליטת המקצתן

 או התאגיד העירוני קיבל על עצמו בכתב רשויות המקומיותללא צורך בהסכמתנו, ובלבד שה

או רשויות אין באמור כדי להטיל על התאגיד העירוני  .את המחאת הזכויות וההתחייבויות

 בכתב כאמור.  ו על עצמםאחריות או חבות כלשהי שלא קיבלהאשכול 

לשוב  ותרשאי חו זכויות והתחייבויות כאמור יהיוהומ רשות מקומית או תאגיד עירוני אליהם

 .אשכולולהמחותן ל

יבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום הומחו זכויות והתחי

לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך אחר 

שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי המכרז, יוסבו לטובת 

ם להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור הגורם שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרו

יום מקבלת דרישה בכתב מכם. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי  14בתוך 

 הערבות הבנקאית.

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת  .16

 .פה שתוארך על ידי המזמיןו/או לכל תקו אותנו לתקופה הנקובה

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת  .17

אם הצעתנו לא תתקבל, אתם תשחררו  ₪. 200,000 ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם בסך של

 90מאשר את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו, אך לא יאוחר 

סמוך יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם הצעתנו תתקבל, אתם תשחררו את הערבות ב

 מועד חתימת החוזה, לאחר שנמציא לכם ערבות בנקאית מתאימה.  ל

אנו מסכימים בפירוש שכל עוד לא חתמנו על החוזה ואף במקרה שהחוזה לא ייחתם על ידינו,  .18

זו וקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביניכם ובינינו, מבלי אתם תהיו זכאים לראות בהצעתנו 

לקבלת הצעות זה, ובייחוד מזכותכם למסור מסמך שהדבר יגרע מזכויותיכם האחרות כאמור ב

מבלי  את העבודה לכל אחד אחר וכן לנכות את סכומי ההפסדים והנזקים מערבות קיום ההצעה

 .המכרז ו/או על פי כל דין לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לכם על פי מסמכי

אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה  .19

זו. כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים 

הו להגיש הצעה במכרז אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות וכי לא מנענו מגורם כלש

 בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז.או ולא פנינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה 

הזמנה לאספקת גופי תאורה או  הכי טרם התקבל אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו .20

 .להתקנתם
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ום לאשכול עבור ניהול אספק והתקנת גופי התאורה ברשויות סכבמידה ונזכה אנו נשלם  .21

+ מע"מ מכל סכום שנקבל עבור אספקה ו/או התקנת גופי תאורה במסגרת  2%בשיעור של 

מכרז זה. מובהר בזאת, כי הוראה זו תחול גם על התקשרויות עם רשויות שאינן מופיעות 

 .כרשויות המשתתפות במכרז, ואשר יבקשו לרכוש או גם להתקין גופי תאורה

 אנו מצהירים: .22

עות בתזכיר החברה ובתקנונה או ויא בגדר המטרות והסמכויות הקבכי הצעתנו זו ה א.

 בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.

קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל  ושלאאנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל כי  ב.

 ההצעה.מסמכי המונעות בעדנו לחתום על 

ההזמנה להציע צוע העבודה נשוא יש לנו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביכי  ג.

 .הצעות

סיווג מקצועי  לביצוע עבודות מהסוג הנדון ובעלבעל רישיון קבלן נתקשר עם אנו כי  ד.

 מתאים.

 נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.כי  ה.

 נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.כי  ו.

 שותנו אישור על ניכוי במקור.נמצא ברכי  ז.

 בעלי רישיון מתאים לביצוע העבודות,כל קבלני המשנה שיועסקו על ידינו יהיו כי  ח.

לא תותר העסקתו של כל קבלן ללא  וכימהנדסי הרשותיות ומחייבים קבלת אישור 

 אישור זה.

 אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים. .23

כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור  לנוידוע  .24

 הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד התשלום.

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי  .25

מילוי או הפרה של הוראה כלשהי -הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או איאו הפרת הוראה כלשהי 

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט. .26

מהיום האחרון  חודשים 6הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .27

 קופה זו.והמזמין רשאי להאריך ת להגשת ההצעות

 

 

________________                    __________________ 

 החברה הקבלנית                                 תאריך         

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                           

 

 

 

 

 _____________________ חברה הקבלנית:  שם ה 
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  _____________________ שמות מורשי החתימה*:

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון:

 

 _____________________   מס' פקס:

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה:

 

 

או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את החברה  יש לצרף אישור עו"ד   הערה:*  

 . [4]נספח  הקבלנית בחתימתם



24 
 

 1מסמך א

 

 03/17מכרז פומבי מהווה חלק בלתי נפרד מ

 

 לקול קורא 2נספח 
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 1מסמך א

 

 03/17מכרז פומבי מהווה חלק בלתי נפרד מ

 

 לקול קורא 3נספח 
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 הצעת מחיר

 א'המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך 

  03/17פומבי  מכרזל
 

 רחוב ברשויות אשכול גליל מערבי  החלפת גופי תאורתל

 

 (בשני עותקים - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 

 תפוקת התאורה החדשה בלומן לוואט _____________. .1

 ותק החברה בארץ _________. .2

 לאחריות היצרן. מקורימצ"ב אישור  -שנות אחריות על הציוד _________  .3

 ₪.__________  רוע לחיבור גוף תאורה לעמוד חשמל זעלות  .4

 ₪.מטר ___________  5בגובה עד  70Wעלות עלות לפנס חלופי ל .5

 ₪.מטר _____________  8-6בגובה  100Wעלות לפנס חלופי ל .6

 ₪.מטר ___________  8-10בגובה  150Wעלות לפנס חלופי ל .7

 ₪._ מטר __________ 12-10בגובה  250Wעלות לפנס חלופי ל .8

עלות התקנת גוף התאורה: העלות כוללת פירוק הציוד המותקן, התקנת הפנס החדש ואחריות  .9

 ₪.לשנתיים על עבודת החשמל ________ 

כל גופי התאורה המוצעים הם מסוג המתאים לעבודה במסגרת עיר חכמה  –עיר חכמה   .10

ש לסמן את בעתיד, וזאת ללא כל עלות כספית נוספת עבור הציוד המותקן על הפנס )י

 האפשרות הנכונה(:

__ הטכנולוגיה המוצעת הינה חדישה העומדת בדרישות של טכנולוגיה ישראלית לפני  .10.1

 התקנה מסחרית ראשונה.

 __ הטכנולוגיה המוצעת נוסתה בארץ ועומדת בכל הדרישות של עיר חכמה. .10.2

 .בהיקפים גדולים __ הטכנולוגיה המוצעת מקובלת בעולם וטרם נוסתה בארץ .10.3

ידי -שהושגו על חיסכון באנרגיהנתוני המלצות מגופים ציבוריים ומרשויות מקומיות על מצ"ב  .11

 ., לרבות שמות ממליצים וטלפון ליצירת קשרבארץ

 ידי.-שמולא על –לקול קורא  2מצ"ב נספח  .12

 ידי.-שמולא על –לקול קורא  3מצ"ב נספח  .13
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נחה המחושב, ההצעה שתיקבע תהיה ככל שתהיה אי התאמה בין שיעור ההנחה לסכום הה –הערה 

 בהתאם לשיעור ההנחה

 

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________

 

   ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת

 

 

 בשני עותקים - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס
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  1נספח 

  03/17פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  _____ סניף_________בנק אנו הח"מ  ___________לבקשת 

 )המציע(_______________ שתדרשו מאת שקלים חדשים  מאתיים אלף( )במילים: 200,000עד לסך 

 .3/17פומבי  בקשר עם מכרז

 

 

 .כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

וזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך עשרה אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי ח

ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. 

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא  -למען הסר ספק 

 באמצעות פקס או בהעתק צילומי.

מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא  מוצהר בזאת כי חילוט של חלק

 חולט.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 .28/9/2014ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 בכבוד רב,            

                                                            ____________________                    

    )בנק(             
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 2נספח 

 03/17מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד

 הגשת ההצעות המאשרת

 כי המציע הינו תאגיד רשום 

 המתנהל על פי דין 
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  3נספח 

 03/17בי מכרז פומהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 מפרט טכני לגופי התאורה המוצעים
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 נספח 4

 03/17מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

ו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: אני הח"מ, _________________________ עו"ד / ר

____________________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה 

מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת ה"ה 

ותמת מוטבעת הכוללת ________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת ח

 את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

 ן המאשר.*ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבו

 ** נא מחקו את המיותר.
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 5נספח 

 03/17מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 :יש לצרף

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות   .1

 .1975 -פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

ומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו אישור תקף מפקיד ש  .2

חוק מס ערך מוסף, ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 . 1975 -התשל"ו 

 . א(5)נספח  תצהיר בנוסח המופיע להלן  .3
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 א5נספח 

 

 03/17מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 םתצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריי

 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 

 .("התאגיד"אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

אשכול גליל  של  3/17ממכרז פומבי ( וכחלק "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  1976

תאורת עי ידי החלפת גופי תאורה ב התייעלות אנרגטית ברשויות האשכוללביצוע  מערבי

 .רחובות

 
 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן י: ]הנני מצהיר/ה כ .3

  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח

זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

לפי חוק שכר מינימום, ו 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-התשמ"ז

 -או 

  עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות

גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 

, 1987-ם, התשמ"זולפי חוק שכר מינימו 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה. 

 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד,  .4

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 אמת. אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי .5

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור
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אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ 

הרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהז

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 6ספח נ

 03/17פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי

 

 לכבוד

 _____________חברת 

 

 2014-6201 –על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  אישור הנדון:

 

 

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים של החברה לשנים 

 2,000,000 -מצטבר ליותר משבוקרו על ידנו, המחזור הכספי של חברתכם, לא כולל מע"מ,  2016-2012

.₪ 

 

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע 

 

 

 ____________________   תאריך: ____________________

 רו"ח חתימת וחותמת         

 

 

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.
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 א6נספח 

 03/17ומבי פווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז המה

או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו  רו"ח אישור

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת 

 רגל
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  7נספח 

 03/17מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 לפחות₪ מיליון  2בודות פיתוח בהיקף רשימת פרויקטים של ע

 )לא כולל מע"מ(

 

יזם כולל פרטי 

 התקשרות

משך ביצוע 

 )שנים(

 ומועד סיום

₪ היקף  

 ללא מע"מ
 תיאור העבודות

שם 

 הפרויקט
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 נספח 8 

 3/17מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 אישור הסמכה לתקן

9001:2008 ISO 
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  9נספח 

 03/17מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 מציע בדבר אי תאום הצעות /ספקהצהרת ה

 

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 א.ג.נ.

 

  החלפת תאורת רחובות ברשויות אשכול גליל מערביל 3/17 פומביהצעה במכרז הנדון: 

 

 תצהיר

צהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________________________ מיום הריני לה

( הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתאם להוראות המכרז שבנדון "החברה"_________ )להלן 

   והריני להצהיר כדקלמן:

 

 ו/או מציע פוטנציאלי. ספקהחברה לא תיאמה את הצעתה במכרז עם כל  .1

יע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנתה לגורם ו/או מצ ספקהחברה לא מנעה מ .2

 כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

החברה מתחייבת שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות   .3

 המכרז.

 .באתי על החתום שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיהאני מצהיר/ה כי זהו  .4

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה 

יהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי בפניי מר'/גב' _____________ אשר ז

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

________ מוסמך להצהיר בשם החברה הריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______

 את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________ 

עו"ד )חתימה + חותמת(
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  9נספח 

 03/17מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 קרבה משפחתית לעובד רשות מקומיתמציע בדבר  /ספקהצהרת ה

 או חבר מועצה ברשות המקומית
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 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה המקומית ולחבר המועצה
 

 המועצה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
 
 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית )א(, תשי"א103סעיף   .1
 

")א( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה  .א
בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה  10%על 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 
של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114מ' ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד ע
 
, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה 1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 142סעיף  .2

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה -ידו עצמו על על-נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על
 שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.

 
אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי בהצהרה שבנספח  בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע .3

 .ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד רשות
 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .4
 

א')ג( לצו המועצות 103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
, לפיהן מועצת הרשות ברוב חבריה מחבריה או עפ"י החלטת שר 1950-המקומיות )א(, תשי"א

א')א( הנ"ל ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי 103הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 
 לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

 
______________________________________________________________________ 

 הצהרה
 

ני הח"מ ___________________________ המעונין להשתתף במכרז מס' _______________ שפורסמו ע"י א
 העמותה, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 
 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

בין חברי מועצת הרשות יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא  א.
 סוכן שותף.

תאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( ל ב.
בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.
 מועצה.יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד ב ג. 

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .2

 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3

 אמת.
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 

 _____________________  חתימת המציע: _______________________    שם המציע: 
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 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה ולחבר המועצה
 

 העירייה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
 
 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1
 

שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה ")א( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או  .א
בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה  10%על 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 
נבחרי הציבור של הכללים מניעת ניגוד עניינים של  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .2
 .ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד רשות

 
 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .3

 
א' לפקודת 122הוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מ .4

העיריות ]נוסח חדש[, לפיהן מועצת הרשות ברוב חבריה מחבריה או עפ"י החלטת שר הפנים 
א' הנ"ל ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע 122רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 
 מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

 
______________________________________________________________________ 

 הצהרה
 

אני הח"מ ___________________________ המעונין להשתתף במכרז מס' _______________ שפורסמו ע"י 
 העמותה, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 
 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

)מחק את המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא בין חברי מועצת הרשות יש/אין  א.
 סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  ב.
בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 אחראי.ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד 
 יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה. ג. 

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .2

 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
ם, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאי .3

 אמת.
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה האזורית ולחבר המועצה
 

 המועצה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
 
 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף   .5
 

")א( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה  .ג
בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה  10%על 

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".בן  –או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 
של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
 
, קובע כי פקיד או עובד 1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 59סעיף  .6

ידו בן זוגו או שותפו או -ידו עצמו על על-במישרין או בעקיפין, עלמועצה לא יהיה נוגע מעוניין 
 סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.

 
אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .7

 .ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד רשות
 

 צהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.ה .8
 

א' לצו המועצות 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .9
, לפיהן מועצת הרשות ברוב חבריה מחבריה או 1958-המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח

נ"ל ובלבד שלא יהיה בביטול א' ה89עפ"י החלטת שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 
 החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

 
_____________________________________________________________________ 

 הצהרה
 

אני הח"מ ___________________________ המעונין להשתתף במכרז מס' _______________ שפורסמו ע"י 
 ומתחייב בזאת כדלקמן: העמותה, מצהיר

 
 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

בין חברי מועצת הרשות יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא  א.
 סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  ב.
בהון או  10%מור לעיל חלק העולה על לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כא

 ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.
 יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה. ג. 

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .2

 ל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.משפחתית כאמור לעי
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3

 אמת.
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 Bב-ו Aב כיםמסמ

 

 

 יםהחוז

 

 

 חלק בלתי נפרדהמהווה 

 03/17פומבי  ממכרז
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 חוזה התקנה – Aבמסמך 

 03/17ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד 

 2017________ לחודש _______ שנת  , ביוםתרשיחא-מעלותשנערך ונחתם ב

 

 ב י ן

 

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 תרשיחא-, מעלות1גוריון -שד' בן לצורכי חוזה ושכתובת

 "(אשכולמזמין" או "ה)להלן: "ה

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

_____________________________ 

__________________________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

_______________________________ 

 "(ספק)להלן: "ה

 מצד שני

 

ה :הואיל לו ו כ ש נ א ו ע ב ןיימ ד יב ו יס על   , זה ו ח ב לן  ה ל ת  אר ו ת מ ה ה ד ו ב הע ע  ו צ

ז ר כ '  מ ס 3מ / לן  17 ה ל (: " ז כר מ ה "; ) 

 

ה :והואיל קו פ ה  ס ע צ ש ה י ג ז ה ר כ המ ת  ר ג ס מ ם ב ו י  _____________________מ

ו ג ת  פ ק ס א רל ו א ת י  ם הפ בת כ ר ה ן ו ל ה ל ( כרז  מ א ה ו ש " :נ עה צ הה "; ) 

 

להו :והואיל ו כ ש ליק א י ב כ מס ו ה  ע צ הה ת  ל םא ר  ו ס מ קל פ ה  ס בוד ע ה ע  ו צ בי את 

; זה ו ח ה י  כ מ ס במ ו ה  ז חו ב ן  ל ה ל ם  י ט ור פ מ ם ה י א נ ת ה י  פ ל   ע

 

 ך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכ

 

 

 כללי –פרק א' 

 אספקה והרכבה של גופי תאורת רחובתנאי החוזה ל

 :ומסמכי החוזה הגדרות .1

 .אשכול גליל מערבי בע"מ – ״המזמין״

מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על  - או "המפקח" ״המנהל״

 .רשות הרלוונטיתל ממנו, לרבות מהנדס הידו לצורך החוזה או כל ח
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, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן ספק, לרבות נציגיו של הספקה - ״ספק״ה

 משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק מהן.

כאחראי מטעמו על  ספקמי שנתמנה בכתב מזמן לזמן על ידי ה - "ספק"מנהל הפרויקט של ה

ביצוע המבנה או כל חלק ממנו ובלבד שמינוי זה אושר מראש ובכתב על ידי המנהל או מי 

ייקרא כאילו נכתב בו "מנהל  ספקכוחו המוסמך של ה-שהוסמך מטעמו; ובכל מקום בו נזכר בא

 " אלא אם מהקשר הדברים עולה כוונה אחרת.ספקהפרויקט של ה

 בהתאם לחוזה. פקסתקנת גופי תאורה שיסופקו ע"י הה – ״העבודות״

ביצוע העבודות, לרבות השלמתן ובדקתן, וביצועו של כל מבנה ארעי או  - ״ביצוע העבודות״

 עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה.

כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצוען או בקשר לביצוען של  - ״מבנה ארעי״

 העבודות.

למקום ביצוע העבודות, למטרת ביצוע העבודות  ספקחומרים שסופקו על ידי ה - ״חומרים״

וכן ציוד ומתקנים  –בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  –והשלמתן, לרבות אבזרים, מוצרים 

 העתידים להיות חלק מן העבודות.

, לרבות כל מקרקעין אחרים מקום ביצוע העבודות –"אתר העבודות" או  ״מקום העבודות״

 החוזה. לצורך ספקשיעמדו לרשותו של ה

יישום תאורה מבוססת טכנולוגיית לד לטכני ומדריך המפרט  -"המפרט" או  ״המפרט הכללי״

 .2017, רחובות וגנים ציבוריים שפרסם משרד הבינוי והשיכון בחודש יולי בכבישים

יהיה חתום ש להתחיל בביצוע העבודות ספקהמורה ל ספקהוראה בכתב ל - ״צו התחלת עבודה״

 .ות הרלוונטיתמהנדס הרשעל ידי 

כתמורה לביצוע החוזה,  ספקהסכום הנקוב בהצעתו של ה - "התמורה"או  ״שכר החוזה״

לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת 

 מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

ואים את החוזה כחיקוק , יחול על החוזה. לצורך פרשנות ר1981-חוק הפרשנות, התשמ״א

 כמשמעותו בחוק האמור.

 במסמך זה לשון יחיד כוללת ברבים ולהיפך לשון זכר כוללת נקבה ולהיפך.

 חודש לוח גרגוריאני כולל שבתות, מועדים וחגים. –פירושו  "חודש קלנדרי"או  "חודש"

 רטים(.)נכון לכל מסמכי החוזה כולל במפ ספקיחידה לפי הצעת המחיר  –"מחיר יחידה" 
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 מסמכי החוזה

המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או  

הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, בין אם צורפו לחוזה זה )מסמך ב( בעת חתימתו ובין אם 

 ם ייקראו ויפורשו ככל לא, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה כאילו נכללו בגוף החוזה וה

 המסמך מסמך מצורף הערות

 הזמנה להציע הצעות   

לא מצורף לחוברת 
המכרז. קימת הפנייה 

למסמך זה באתר 
 האשכול.

הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה  –קול קורא 
מסלול סיוע להשקעות  – 4.41והתעשייה 

בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה 
 והתייעלות אנרגטית

 A מסמך

 מסמך א הצעת הספק 

לא מצורף לחוברת 
המכרז. קימת הפנייה 

למסמך זה באתר 
ול.האשכ  

לקול קורא 2נספח  1מסמך א   

לא מצורף לחוברת 
המכרז. קימת הפנייה 

למסמך זה באתר 
 האשכול.

לקול קורא 3נספח  2מסמך א   

 הצעת מחיר  

1נספח  נוסח ערבות הצעה    

2נספח  תעודת התאגדות   

3נספח  מפרט טכני לגופי התאורה המוצעים   

4נספח  אישור מורשי חתימה   

עסקאות עם גופים ציבוריים -אישורים   5נספח    

עסקאות עם גופים ציבוריים –תצהיר   א5נספח    

מחזור שנתי -אישור רו"ח   6נספח    

א6נספח  אישור רו"ח או עו"ד על מצב פיננסי  ' 

עבודות פיתוח –רשימת פרויקטים   7נספח    

8נספח  ISO אישור עמידה בתקן   

9נספח  תצהיר אי תאום הצעות   

מולא עבור כל רשות י
מקומית המשתתפת 

 במכרז

הצהרת בדבר קרבה משפחתית עובד רשות 
מקומית או חברת מועצה ברשות 

 המקומית

10נספח   

דמי השתתפות -קבלה     

 'מסמך ב חוזי אספקה והתקנה 

 Aמסמך ב חוזה התקנה 

 Bמסמך ב חוזה אספקה 

1מסמך ב' נוסח ערבות ביצוע    

2מסמך ב' העדר תביעות    

פרוטוקול קבלת עבודה ע"י הרשות  
 המקומית

3מסמך ב'  

4מסמך ב' נספח בטיחות   

5מסמך ב' צו התחלת עבודה   

6מסמך ב' אישור לקיום ביטוח   

לא מצורף לחוברת 
המכרז. קימת הפנייה 

למסמך זה באתר 
 האשכול.

מפרט טכני ומדריך ליישום תאורה 
מבוססת טכנולוגיית לד בכבישים, רחובות 

ריים שפרסם משרד הבינוי וגנים ציבו
2016והשיכון בחודש יולי   

   'מסמך ג
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כל אחד מהמסמכים הנ"ל ייקרא להלן בשמו ו/או עפ"י מספר המסמך הכתוב לצדו ו/או באופן 

 כולל כ"מסמכי תנאי העבודות".

 

ר כי הוא קרא ומכיר את כל מסמכי תנאי העבודות הנ"ל המהווים חלק בלתי נפרד מצהי ספקה 

מחוזה זה, כי הוא מסכים לכל תנאיהם וכי חתם על החוזה לאחר שבדק והגיע למסקנה כי יוכל 

 לקיים באופן מלא ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם. 
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 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .2

דוק את העבודות ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים המפקח רשאי לב .2.1

בביצוע העבודות. כן רשאי הוא  ספקשמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי ה

לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי 

 .ספקה

ח על ביצוע העבודות אלא אמצעי אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפק .2.2

יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את  ספקלהבטיח, כי ה

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה. ספקה

( בו יירשמו מידי "היומן"באתר העבודות, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן:  .2.3

כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי -או בא ספקה יום הפרטים הבאים על ידי

 הרישומים כאמור ייעשו על ידו:

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות; .2.3.1

 הציוד המכני המועסק בביצוע העבודות; .2.3.2

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודות; .2.3.3

 העבודות שבוצעו במשך היום; .2.3.4

שקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע יש בו כדי ל ספקכל דבר אשר לדעת ה .2.3.5

 העבודות.

לעיל, רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות  2.3בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן      .2.4

, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר שלדעת ספקשניתנו ל

אריך המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, בציון ת

כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע -או בא ספקהרישום. ה

העבודות, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי 

יום מיום מסירת  14תוך  ספקשהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב ל

ן ברישומים אלה דרישה לתשלום העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאי

 כלשהו.

כוחו המוסמך, -או בא ספקכל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי ה     .2.5

 ולאחר מכן על ידי המפקח.

כוחו המוסמך אשר רשאי -או לבא ספקהעתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר ל     .2.6

העתק כאמור, על ידי מסירת ימים ממסירת ה 7להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 

-או בא ספקיירשם ביומן. לא הודיע ה ספקהודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של ה

כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים 

 הרשומים ביומן.

ף כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפו-או בא ספקהרישומים ביומן, פרט לאלה שה     .2.7

 לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם. 2.4לסיפא של סעיף קטן 

פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה -אם חלק מהעובדות על     .2.8

כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, -או בא ספקנפרד בו ירשום ה

מן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביו

 2.7-ו 2.6, 2.5, והוראות סעיפים קטנים 2.4בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן 

 חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.
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 הסבת חוזה .3

רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר  ספקאין ה  .3.1

ת לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. על אף האמור לעיל, או למסור לאחר כל זכו

מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, יאשר המזמין  ספקאם ביקש ה

 .ספקבכתב את בקשת ה

שלא יהיה  ספק"( מתחייב בזאת הספקהנו חברה )להלן: "חברת ה ספקבכל מקרה בו ה  .3.2

להנחת דעת המזמין את ביצוע  ספקהשלים ה כל עוד לא ספקכל שינוי בשליטה בחברת ה

 המבנה.

המזמין רשאי להמחות ו/או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן או   .3.3

(, "תאגיד עירוני")להלן:  מי מהן לתאגיד בשליטתלרשות מרשויות האשכול או מקצתן, 

על  וני קיבלהתאגיד העירו שהרשות המקומית או , ובלבדספקללא צורך בהסכמת ה

 בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות.  םעצמ

 ויבויות כאמור, יהיהומחו זכויות והתחי הםתאגיד עירוני אלירשות מקומית או 

 .תאגיד אחר, אך לא למזמיןלשוב ולהמחותן ל ותרשאי

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות 

ך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה וכל בטוחה ומסמך אחר לגרום לכ ספקל

שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה, יוסבו לטובת הגורם 

יגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים  ספקשאליו הומחו הזכויות. ה

יבות זו מובטחת יום מקבלת דרישה בכתב מהממחה. מובהר, כי התחי 14כאמור בתוך 

 אף היא על ידי הערבות הבנקאית ויתר הבטוחות.

, אלא בהסכמת ןאו מקצת ן, כולעבודותשל ה ןיצוערשאי למסור לאחר את ב ספקאין ה .3.4

המזמין בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין 

של  ןביצוע ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת

 ןין בכתב על רצונו למסור את ביצועלמזמ ספק, לאחר. הודיע ההןאו חלק מ עבודותה

את העבודה  ספקלקבלן משנה שיצוין בהודעה, לא ימסור ה העבודותשל חלק כלשהו מ

 לקבלן המשנה, אלא לאחר קבלת אישורו של המזמין בכתב.

 ספקשאושר על ידו, וה על סילוקו של כל קבלן משנה ספקהמזמין רשאי להורות ל

מתחייב להחליף את קבלן המשנה בקבלן משנה אחר שיאושר על ידי המנהל בכתב. 

להארכת זמן, לתוספת  ספקסילוקו של קבלן משנה לא תהווה עילה לכל דרישה של ה

 תשלום וכיו"ב. החלטת המזמין בנושא זה תהיה סופית.

לאמור לעיל בסעיף זה, אין  א, בהתאםלנתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין  .3.5

 ספקמאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, וה ספקההסכמה האמורה פוטרת את ה

 כוחם ועובדיהם.-יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי
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 היקף החוזה .4

ד, הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, הציו

 המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים  .5.1

השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד 

נקבע ברשימה  -לעניין הביצוע  -החוזה, סדר העדיפות  או בכל מסמך אחר ממסמכי

 שלהלן:

 הוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה; .5.1.1

 תכניות; .5.1.2

 כתב כמויות; .5.1.3

 המפרט הכללי; .5.1.4

 חוזה זה; .5.1.5

 תקנים ישראליים. .5.1.6

 תקנים זרים. .5.1.7

כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא 

 אחריו.

של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה  .5.1.8

לפנות אל  ספקהמסמכים הנזכרים לעיל לבין התקנים הישראלים, חייב ה

 המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות  .5.1.9

יים ותכנוניים, בין הנספחים לבין לפירוש שונה וכיוצא באלה, בעניינים הנדס

ינהג על פי  ספקעצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות וה

 לכל דבר ועניין.  ספקהוראותיו והוראות המנהל תחייב את ה

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה,  .5.2

 תב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם.משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכ

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי 

העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות 

כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף 

 לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי 

 נקבע ברשימה שלהלן: -לעניין התשלום  -החוזה, סדר העדיפות 
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 כתב כמויות; .5.2.1

 מפרט מיוחד; .5.2.2

 תכניות; .5.2.3

 מפרט כללי; .5.2.4

 חוזה זה; .5.2.5

 תקנים ישראליים; .5.2.6

 תקנים זרים. .5.2.7

ימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף קביעת דרישה מסו

מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר 

הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד 

 ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

כיו"ב בין מסמך מן בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה ו .5.2.8

לפנות אל  ספקהמסמכים הנזכרים לעיל לבין התקנים ישראלים, חייב ה

 המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות  .5.2.9

ספחים לבין לפירוש שונה וכיוצא באלה בעניינים הנדסיים ותכנוניים, בין  הנ

ינהג על פי  ספקעצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות וה

 לכל דבר ועניין.  ספקהוראותיו והוראות המנהל תחייב את ה

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של  .5.3

עדיף האמור  -ניין התשלום הן לעניין הביצוע והן לע -המיפרט הכללי, לגבי אותה עבודה 

 בפרק המיפרט הכללי הדן באותה עבודה מסוימת.

הוראות העדיפות בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות  .5.4

על עבודות לפי מחיר פאושלי כמוגדר במיפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי 

 .ספקה

ו דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה סתירה או אי התאמה א ספקגילה ה .5.5

מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל  ספקלבין הוראה אחרת או שהיה ה

מפרש כהלכה את החוזה  ספקשלדעתו אין ה ספקחלק מהם או שהמפקח מסר הודעה ל

בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר  ספקיפנה ה –

את ביצועה של  ספקפירוש שיש לנהוג לפיו. עד קבלת הוראותיו של המנהל, יעכב הה

 אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל.

שהמנהל משמש כגורם מרכז מול המזמין והגורמים המקצועיים השונים  ספקידוע ל      .5.6

מול הגורמים  ולפיכך רק תשובה בכתב שתינתן לאחר בדיקה שתבוצע על ידי המנהל

 הרלבנטיים תיחשב כתשובה מחייבת.
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 אספקת תכניות .6

על ידי המנהל ללא תשלום. כל עותק  ספקשלושה עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו ל .6.1

 ספק. עם השלמת העבודות, יחזיר הספקיוכן על חשבון ה - ספקנוסף שיהיה דרוש ל

 למנהל את כל התכניות שברשותו.

במקום העבודות.  ספקחלק מהחוזה, יוחזקו על ידי ה עותקים מכל מסמך המהווה .6.2

המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם 

 בכל עת סבירה.

 

 ביצוע העבודות .7

יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של  ספקה .7.1

 המנהל והמפקח.

, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות, ספקהמנהל והמפקח רשאים להמציא ל .7.2

לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודות. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את 

 , אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח׳.ספקה

 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים .8

למזמין עם חתימת החוזה  ספקציא ההבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימל .8.1

מערך  5%למסמכי המכרז בגובה של  1'יצוע" ערבות בנקאית בנוסח מסמך ב"ערבות ב

החוזה כולל מע"מ, או כל סכום אחר שיפורט בהזמנה להציע הצעות. הערבות תהיה 

צמודה למדד תשומות הבנייה למגורים כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה 

(. הערבות תהיה בתוקף למשך הביצוע עד להשלמת 1)62ור בסעיף החודש הבסיסי כאמ

 .חודשים 6 על פי החוזה ולתקופה נוספת של  ספקקיום כל התחייבויות ה

 ספקהוארך משך הביצוע או עומד להסתיים תוקפה של הערבות מסיבה כלשהי יחדש ה .8.2

ם את ימים לפני סיומה של הערבות. מובהר, כי הערבות מבטיחה ג 60את הערבות 

 לחדשה כאמור. ספקהתחייבות ה

 שלא יחדש ערבות כאמור לעיל, הערבות תחולט לטובת המזמין. ספק     .8.3

במועד האמור לשינוי סכום הערבות האמורה בס"ק )א( לעיל, המזמין ייתן הסכמתו      .8.4

לגובה של ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק 

 אחריות, לתקופת ה1981-וק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"אבביטוח על פי ח

, כשהערבות האמורה לאחר השינוי תשמש כערבות בנקאית לתקופת בחוזה זההקבועה 

  .אחריותה

 

 מסירת הודעות .9

כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי 

ה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר הכתובת של הצד השני המפורטת בחוז

 בפקסימיליה למשרדו של הצד השני.

שעות ממועד מסירתה  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 

בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה 

 עד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה.בפקסימיליה תיחשב כהודעה שהתקבלה במו
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  לביצוע הכנה –פרק ב' 

 

 בדיקות מוקדמות .10

כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום ביצוע העבודות  ספקרואים את ה .10.1

וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים 

לאתר העבודות, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר  לביצוע העבודות, את דרכי הגישה

 העשוי להשפיע על הצעתו.

דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה לא יפטרו  ספקהמזמין ימציא ל .10.2

 .10.1מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן  ספקאת ה

מוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו ה ספקואים את הר .10.3

 ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו.

 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים .11

 :ספקהצעת לוח זמנים ע"י ה .11.1

יום מיום התחלת ביצוע העבודות שנקבע  30ימציא לאישור המפקח, תוך  ספקה .11.1.1

בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות 

 ספקר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות. כן ימציא ההסדרים והשיטות אש

למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי 

הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש 

 ספקלהשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי ה ספקבדעת ה

אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת  למפקח, בין שהמפקח

מאחריות כלשהי המוטלת עליו. במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה,  ספקאת ה

ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח  ספקרשאי המזמין לקבוע שה

 יום מיום התחלת ביצוע העבודות; 30-הזמנים תוך פחות מ

שב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי להתח ספקבהצעת לוח הזמנים חייב ה .11.1.2

רשאי להציע שינויים בקשר  ספקשפורטו בחוזה, אם פורטו. עם זאת יהיה ה

לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם 

על אף האמור, עיכובים בלוח הזמנים כפי שפורט במסמכי  לשינויים שאושרו.

המנהל אישר בכתב את העיכוב לאחר בדיקה המכרז אינם מאושרים, אלא אם 

 .עם הגורמים הרלוונטיים

, ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח 11.1לוח זמנים כאמור בסעיף קטן  ספקלא המציא ה .11.2

 .ספקויחייב את ה

יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או בתדירות  ספקה .11.3

את לוח הזמנים,  ספקאם נקבעה. לא עדכן ה אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה,

 .ספקיעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את ה

ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח,  .11.4

בכל עת או ייגבו  ספקוינוכו מכל סכום שיגיע ל ספקבנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על ה

לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי  ממנו בכל דרך אחרת,

 המנהל וקביעתו תהיה סופית.
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 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 

 

 ספקהשגחה מטעם ה .12

יהיה נוכח במקום העבודות וישגיח עליו ברציפות לצורך  ספקמנהל הפרויקט של ה .12.1

שורו המוקדם של המנהל, יהיה טעון אי ספקביצוע העבודות. מינוי מנהל הפרויקט של ה

והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין מנהל הפרויקט של 

 .ספקכדין ה ספקה

את מנהל הפרויקט מטעמו אשר יהיה מורשה  ספקמיד לאחר חתימת חוזה זה ימנה ה .12.2

על ידו להחליט בכל העניינים הקשורים בביצוע העבודות וביישום הוראות חוזה זה 

כלפי המזמין והמפקח ו/או מנהל הפרויקט בכל דבר  ספקהיה מוסמך לייצג את הוי

 ועניין הכרוך בביצוע החוזה ובביצוע העבודות.

כל הוראה או הודעה שיינתנו על ידי מנהל הפרויקט  ו/או המפקח ו/או על ידי המזמין  .12.3

 עצמו. ספקייחשבו לכל דבר ועניין כאילו ניתנו ל ספקלמנהל הפרויקט של ה

יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של מנהל הפרויקט  ספקמינוי מנהל הפרויקט של ה .12.4

)מטעם המזמין(, מנהל הפרויקט יהא רשאי לסרב למינוי מוצע וכן יהא רשאי לדרוש 

ימלא אחר דרישה כזו של מנהל  ספקבכל עת וה ספקאת החלפת מנהל הפרויקט של ה

 יום מקבלתה. 7הפרויקט תוך 

 

 והרחקת עובדיםרישיונות כניסה  .13

ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום ביצוע העבודות כל אדם המועסק  ספקה .13.1

על ידו במקום ביצוע העבודות, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם 

או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק 

להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום ביצוע  ספקחזור הלא י -לפי דרישה כאמור 

 העבודות.

הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום ביצוע  ספקהמנהל רשאי לתת ל .13.2

למפקח ויעדכן, מזמן  ספקהעבודות, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא ה

העבודות לביצוע העבודות לזמן, את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם באתר ביצוע 

והמפקח יסדיר  –כפי שידרוש המפקח  –וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם 

 את עניני הכניסה למקום ביצוע העבודות לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.

מתחייב להחזיר  ספקיהיה רכושו של המזמין וה 13.2כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן  .13.3

הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של  למפקח את רישיון

 ספקאותו עובד בביצוע העבודות, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב ה

שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום ביצוע העבודות 

 לצורך ביצוען.

או עובד שהמפקח דרש את החזרת  13.2יף קטן אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סע .13.4

 להרחקתו ממקום ביצוע העבודות. ספקאחראי ה -רישיון הכניסה שלו 

 

 שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר העבודות .14
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ושאר אמצעי בטיחות באתר ביצוע   גידור או  מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה ספקה .14.1

או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן  העבודות כנדרש על פי כל דין, נוהג

 לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה.

מתחייב להתקין ולהחזיק, על חשבונו, במקום ביצוע העבודות, לפי דרישות  ספקה .14.2

 כל מיתקן אחר או ציוד. המזמין

קם ממקום והוא יפרקם ויסל ספקכל מבנה, מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של ה .14.3

 המבנה עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה.

 

 אחריות לתשתיות הציבוריות .15

אחראי  ספק, יהיה הותועד ליום השלמת העבוד, ןאו מקצת ן, כולביצוע העבודומיום  .15.1

 העבודות ולהשגחה עליו.בו יבצע את לשמירת אתר 

פרט לסיכון מוסכם  –מסיבה כלשהי  בכל מקרה של נזק לתשתיות ו/או למבנים הנובע

לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי  ספקיהיה על ה – 15.4בהתאם לסעיף קטן 

ולהביא לכך שעם השלמתן יהיו התשתיות במצב תקין ומתאים בכל פרטיהם להוראות 

 החוזה.

 תוך כדי ביצוע ספקתחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי ה 15.1הוראות סעיף קטן  .15.2

אף לאחר מתן תעודת השלמת  אחריותעבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת ה

 העבודות.

בכל מקרה של נזק לתשתיות הציבוריות ו/או למבנים באתר העבודות שנגרם כתוצאה  .15.3

לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש  ספקמסיכון מוסכם יהיה על ה

 ו על המזמין.ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחול

פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או  - ״סיכון מוסכם״ .15.4

בין שהוכרזה מלחמה ובין  –בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות 

 לאו.

נזק לתשתיות הציבוריות שנגרם כתוצאה מטעות בחישובים סטטיים, בתכניות או  .15.5

מתן הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח, לא ייחשב במיפרטים, או כתוצאה מ

 ודינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם. ספקכנזק שנגרם בנסיבות שבשליטת ה

נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק  .15.6

נזק שנגרם  מתשתיות הציבוריות, אף בטרם שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין

 כתוצאה מסיכון מוסכם.

 

 אחריות לנזק, ביטוח ונוהל טיפול בהליכים משפטים .16

 כללי .16.1
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מיד  האשכולרשויות ו/או האשכול מתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .16.1.1

לדרישתם הראשונה בכתב, בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או 

רשויות ו/או  האשכולו/או ש כולהאשרשויות ו/או  האשכול הוצאה שיחולו על 

יהיו חייבים לשאת בהם, ביחד ולחוד אף שטרם נשאו בהם בפועל,  האשכול

ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או  ספקמחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים ב

אשכול במי מטעמו ו/או באופן ביצוע העבודות. כל סכום שיגיע כאמור לעיל ל

, יישא הפרשי ריבית  הצמדה על פי החוק, ספקמאת ה רשויות האשכולו/או ל

ועד תאריך התשלום  ספקמהרשויות האשכול ו/או  האשכולמעת דרישתו על ידי 

 בפועל.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו ההוראות הבאות במצורף ובמצטבר. .16.1.2

 נזק לעבודות ולאתר  .16.2

 ספק, יישא האחריותמיום התחלת ביצוע הפרויקט ועד לתום תקופת ה .16.2.1

 ות מלאה לשלמות העבודות, שנעשו בקשר לביצוע הפרויקט.באחרי

יתקן, על חשבונו, באופן מיידי, כל נזק,  ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, ה  .16.2.2

פגיעה או אובדן שייגרם לפרויקט או לאתר או לעבודות כלשהן, מכל סיבה 

 שהיא.

 

 נזק לגוף ולרכוש .16.3

ו הוצאה שייגרמו יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/א ספקה .16.3.1

ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה,  אשכולל

עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו )לרבות בעלי חיים( מחמת כל 

מעשה ו/או מחדל ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם 

ו/או קבלני  ספקמות מצד הו/או אי ביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם בשל

משנה שיעסיק ו/או מצד שכיריו ו/או שכירי קבלני המשנה ו/או בשל אי קיום 

, בין ו רשויות האשכולא/ו אשכולהוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות ה

אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, כבישים, 

-קרקעיות ועל-ל וטלפון, למערכות תתצינורות מים או ביוב, כבלי חשמ

קרקעיות, ציבורית ו/או פרטיות וכל סוגי עבודות ציבוריות אחרות, וכן יהיה 

אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לעבודות 

יהיה לתקן,  ספקהמבוצעות מחמת שיטפונות, רוח סערה וכיוצא באלה ועל ה

אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו, כאמור, או  על חשבונו הוא, כל נזק ו/או

לשלם פיצויים בגין הנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם דרישה 

על חשבונו הוא בגין כל תביעה אשר  האשכולולפצות את  האשכולראשונה מאת 

תוגש נגדן בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו 

צוע ו/או אי ביצוע ו/או אי ביצוע בשלמות של העבודות הכלולות כתוצאה מבי

 בהסכם.



58 
 

בכל הנוגע לאתר, כמי  ספקלעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את ה .16.3.2

שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם, כמי שממונה היחיד והבלעדי 

ב אש שיצאה עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי אש או עק

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר, של הפרויקט ושל  -מהם 

המתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של המערכות והמתקנים 

 שהם מיטלטלין.

שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע  ספקטען ה .16.3.3

עליו נטל  -לנזק שנגרם בעטיו העבודה או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או 

 ההוכחה.

שאינה מוקנית לו על פי  ספקאין באמור בסעיף זה להקנות לצד ג' זכות כלפי ה  .16.3.4

 דין.

 פגיעה בזכויות קנייניות .16.4

בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכדומה,  האשכוליפצה וישפה את  ספקה

סימני מסחר, זכויות יוצרים, הנובעים מפגיעה בזכויות קנייניות, פטנטים, מדגמים, 

ידע, הליך סודי או זכויות דומות, במהלך השימוש בציוד ובחומרים שיסופקו על ידי 

 לצורך ביצוע הפרויקט. ספקה

 שיפוי .16.5

לפצות  ספקזה, מתחייב ה 16מבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו על פי סעיף  .16.5.1

ן )נוסח חדש(, בגין כל תביעה, לרבות על פי פקודת הנזיקי האשכולולשפות את 

כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או על פי כל חוק 

 אחר.

בגין כל סכום האשכול חייב לפצות ולשפות את  ספקבנוסף לאמור לעיל, יהיה ה .16.5.2

 ם האשכולהנזקים האמורים לעיל, קודם ששיללשלמו מחמת  האשכול שיחויב

זכאי  ה האשכולשאת בו וכן יהיל ובפועל את הסכום שהתחייב בו ו/או עלי

 האשכולובכל מקרה ש מהאשכול ספקלנכות סכום כאמור מכל סכום שיגיע ל

לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או אובדן ו/או  ץיאל

לשלם כל תשלום כאמור בתוספת  ספקמתחייב ה –הפסד ו/או הוצאה כאמור 

לשאת בהן בקשר  ךו/או צרי אנש האשכולהפרשי הצמדה וריבית והוצאות ש

 לכך, לרבות הוצאות ושכ"ט עורך דין והכנת עדים ומומחים.

לפי  אשכולאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים ל .16.5.3

 הסכם זה או על פי כל דין.

על פי סעיף  האשכוליצטרך לשפות בהם את  ספקלהבטחת תשלום הסכומים שה .16.5.4

לנכות ו/או לעכב מהסכומים המגיעים או  האשכול זה על תתי סעיפיו, רשאי 16

על פי הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות  ספקשיגיעו ל

 .האשכולהכספיות, וזאת על פי חוות דעת יועצה המשפטי של 

, ספקמוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע, אשר הופקדה על ידי ה .16.5.5

ו/או הצדדים  לאשכולנועדה גם לפיצוי  להסכם להלן, 13בהתאם לסעיף 

זה, לרבות נזקים שייגרמו על ידי  16שלישיים בגין הנזקים המפורטים בסעיף 

 .1970-כלי רכב, כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי )נוסח חדש(, תש"ל
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לחלט את הערבות לביצוע במלואה  , רשאיוו/או מי שהוסמך לכך על יד האשכול .16.5.6

 האשכוללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי או בחלקה ללא כל תנאי ול

 זה. 16בגין הנזקים שפורטו בסעיף 

האחריות הכוללת לביצוע העבודה לפי כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין  .16.5.7

 ימהנדסמי מו/או  האשכולואולם, אם על אף זאת תוטל על  ספקמוטלת על ה

פ פקודת הבטיחות ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם אחריות, ע"הרשויות 

-, או ע"פ חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד1970-בעבודה )נ"ח(, תש"ל

, או ע"פ תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים 1951

המועסקים בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", 

ו/או האשכול את  ספקיפצה ה – בין מדין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת

ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם, ביחד ולחוד, בגין  י הרשויותהמהנדסמי מ

 כל נזק שנגרם להם כתוצאה מכך וישפה אותם בגין כל חיוב שהוטל עליהם.

ו/או מנהל  י הרשויותמהנדסמי מו/או  אשכולמוסכם ומוצהר בזה, כי ה .16.5.8

בגין מעשה  ספקבאחריות כלשהי כלפי ההפרויקט ו/או מי מטעמם לא יישאו 

האשכול ו/או מחדל כלשהם של מי מהמתכננים ו/או של בעלי חוזה אחרים עם 

 ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם. י הרשויותמהנדסמי מו/או 

על  ספקלמען הסר ספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן ל .16.5.9

ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם  ויותי הרשמהנדסמי מו/או האשכול ידי 

לרבות, אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, אישור חשבונות,  –

אישורים במסגרת פעולות רישוי, אישור זהות קבלני המשנה, קבלן/ים, יצרנים, 

לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על  –חומרים, ציוד וכיוצא באלה 

ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם ו/או  י הרשויותמהנדסמי מו/או  האשכול

מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו לפי הסכם זה ו/או לפי  ספקכדי לשחרר את ה

 הוראות כל דין.

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של  .16.5.10

 זה. 16ו/או אחריותו לפי סעיף  ספקהתחייבויות ה
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 ביטוח  .16.6

על פי כל דין ועל פי הסכם זה,  ספקמבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות ה .16.6.1

לבצע ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט  ספקמתחייב ה

, ביטוחים כדלקמן, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן אחריותותקופת ה

להציע  למסמכי ההזמנה 6', המצורף כמסמך בספקובאישור על קיום ביטוחי ה

הצעות ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "האישור"( וזאת לפי המוקדם 

, או יום ספקיום העמדת אתר העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של ה –מבין 

ולמשך כל תקופת ביצוע הפרויקט  –התחלת העבודה, על פי הקבוע בהסכם 

, או אחריותת הועד למתן תעודת הגמר ו/או עד לתום תקופ אחריותותקופת ה

 (:"ספק"ביטוחי האף מעבר לכך, לפי העניין וכמפורט להלן )להלן: 

לרבות: החומרים, הציוד, המתקנים , ביטוח עבודות קבלניות הקמה .16.6.1.1

וכל דבר אחר שהובא לאתר העבודות לצורך ביצוע העבודות, במלוא 

ערכו מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או אובדן למשך כל תקופת ביצוע 

 העבודות;

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;  -פרק ב'  .16.6.1.2

 ביטוח חבות מעבידים; -פרק ג'  .16.6.1.3

 ביטוח חבות המוצר; .16.6.1.4

 ביטוח אחריות מקצועית ; .16.6.1.5

בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין,  ספקיבצע את ביטוחי ה ספקה .16.6.2

, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות אשכולאשר תאושר על ידי ה

 יות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים.והוראותיהן וישלם את פרמ

 .נזק של במקרה עצמיות השתתפויות לתשלום אחראי לבדו ספקה .16.6.3

ו/או  האשכוליכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של  ספקביטוחי ה .16.6.4

ו/או האשכול וכי המבטח מוותר על זכות שיתוף ביטוחי  רשויות האשכול

 .ספקביטוחי הבגין נזק המכוסה ב רשויות האשכול

ייכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או  ספקביטוחי ה .16.6.5

הודעה על כך בדואר  אשכוללצמצם את היקפם אלא אם כן מסר המבטח ל

( יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול ו/או הצמצום כאמור שלושים) 30רשום 

 , בכתב ומראש, לכך.ואישור ןנת אשכולוה

ציא למזמין העתק מקור של "אישור על קיום ביטוחי מתחייב להמ ספקה .16.6.6

ע"י המבטח, במועד חתימת הסכם זה כדין ( כשהוא חתום 6'" )מסמך בספקה

)שבעה( ימים לפני מועד כניסתו לאתר העבודות או מועד תחילת  7-ולא יאוחר מ

העבודה )לפי המוקדם(. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור לאמור 

לגרום לשינוי ביטוחיו בכדי להתאימם להוראות  ספקתחייב הבהסכם זה, מ

 הסכם זה.

(, 6'" )מסמך בספקר על קיום ביטוחי היחזור וימציא את מסמך "אישו ספקה .16.6.7

מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד נמשכות העבודות ו/או נמשכת תקופת 

בפוליסה לאחריות  להחזיק שימשיך ומתחייב מצהיר ספקה. אחריותה

 ..האשכול עם ההתקשרות מתוםשנים  3חות מקצועית לפ
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, לפי העניין, "אישור על קיום ביטוח חבות אשכולמתחייב להמציא ל ספקה .16.6.8

סיום הפרויקט ומסירת העבודות למזמין, במלואן ב אשר יכנס לתוקף מוצר" 

 על ידי מבטחיו.כדין או בחלקן, כשהוא חתום 

. על פי אשכולידי ה המצאת האישור הינה תנאי לקבלת העבודות או חלקן על .16.6.9

וימציא את האישור מדי תום תקופת ביטוח, כל  ספקיחזור ה אשכולדרישת ה

עוד מתקיימת אחריותו על פי דין ו/או הסכם בקשר עם העבודות. התאריך 

הרטרואקטיבי באישור הנ"ל יהיה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות 

מתחייב  ספקריות, והוהביטוח יכלול סעיף השבה לקדמות של גבולות האח

לשלם לבדו את הפרמיות הנדרשות בגין השבת גבולות האחריות לקדמות 

 כאמור לעיל.

ו/או בהמצאת האישור ו/או בדיקתם  ספקמוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי ה .16.6.10

ו/או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות 

בכדי להוות צמצום  שויות האשכולרו/או  האשכולהטלת אחריות כלשהי על 

 , לפי הסכם זה או כל דין.ספקלאחריותו של ה

בין אם בעצמו ו/או בין אם על  ספקבנוסף על האמור לעיל, יערוך ויקיים ה .16.6.11

 ידי צדדים אחרים ביטוחי רכב כמפורט להלן:

ביטוח חובה על פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי  .16.6.11.1

 .ספקה

לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו,  פקסביטוח אחריות ה .16.6.11.2

, כתוצאה משימוש ברכב, רשויות האשכולו/או  אשכוללרבות של ה

 .כמקובל בשוק הישראליבגבול אחריות 

ביטוח נזקי גוף, אשר אינם מכוסים בביטוח חובה, כאמור  .16.6.11.3

)מיליון(  1,000,000זה, בגבול אחריות למקרה אחד של  16.6.10.1בסעיף 

 ל כלי רכב.שקלים חדשים לכ

למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" לעניין נספח זה כולל מנופים, 

מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל 

 סוג.

, את ם, וכל הפועלים מטעמרשויות האשכולו האשכול ו/אפוטר את  ספקה .16.6.12

לביצוע מנהל הפרויקט וכל הקבלנים, קבלני המשנה והיועצים, הקשורים 

העבודות וכל הבאים מכוחם, מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על 

ידו ו/או מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל שיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הסכם זה )או 

שהיה זכאי לקבל שיפוי בגינו, אלמלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי 

 שגרם לנזק בזדון.הפוליסה או ביטוח חסר(. הפטור לא יחול לטובת מי 
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יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף  ספקה .16.6.13

לרכוש ו/או  ספקבקשר עם הפרויקט, ובתנאי שכל ביטוח נוסף שיערוך ה

לאחריותו, לרבות במפורש ביטוח אחריות מקצועית, יורחב לכסות את אחריות 

ט למעשיו ומחדליו בכפוף ו/או מנהל הפרויק רשויות האשכולו/או האשכול 

, ייכלל ספקלסעיף אחריות צולבת, ובכל ביטוח נוסף לרכוש כלשהוא שיערוך ה

וכלפי כל  רשויות האשכולו/או האשכול ויתור המבטח על זכותו לשיבוב כלפי 

, כלפי מנהל הפרויקט וכן כלפי כל הקבלנים, םו/או במקומ םהבאים מטעמ

וע העבודות וכל הבאים מכוחם, ובלבד קבלני המשנה והיועצים הקשורים לביצ

 שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש  האשכולמתחייב לשתף פעולה עם  ספקה .16.6.14

 לרבות הביטוח הנוסף. ספקעל פי ביטוחי ה האשכולשל זכויות 

עה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תבי ספקה .16.6.15

, באשר לתוכן ו/או היקף רשויות האשכולו/או  האשכולמין וסוג שהוא כלפי 

הביטוחים, אשר הוא נדרש לעורכם ו/או ערך על פי שיקול דעתו כמפורט לעיל 

והכיסוי שיינתן על ידם והוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל. 

מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. למען הסר  מאשר כי הוא יהיה ספקה

ספק, מוסכם כי גבולות האחריות בביטוחים השונים, כמפורט באישור, הינם 

ועליו לבחון את חשיפתו לחבות  ספקבבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על ה

 ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

 האשכולהא י את הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה, ספקאם לא יבצע ה .16.6.16

, לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין, ולשלם רשאי, אך במפורש לא חייב

לנכות כל סכום  ה רשאייהי האשכולאת דמי הביטוח ככל שמתחייב מהעניין. 

ששולם בגין הביטוחים כנ"ל וכן כל הוצאה נלווית וכן הפרשי הצמדה וריבית, 

ו לגבותו בכל דרך אחרת מהן בכל זמן שהוא, א ספקמכל סכום אשר יגיע ל

 מצא לנכון.יש

מיד עם דרישתם  רשויות האשכולו/או  האשכולמתחייב לשפות את  ספקה .16.6.17

 ספקעקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי ה םבגין כל סכום שיושת עליההראשונה 

 ו/או הפועלים מטעמו.

מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר יועסקו על ידו  ספקה .16.6.18

ודות או בקשר עמן, יבצעו, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים בביצוע העב

הנדרשים לעיל, לרכושם ולאחריותם, כמפורט באישורים וכי ביטוחים אלו 

יכללו את כל התנאים, ההרחבות והוויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי 

 , כמפורט לעיל. ספקה

ך בכתב למבטח, על כ ספקבקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע ה .16.6.19

מתחייב לנהל כל משא ומתן עם המבטח  ספקהרשות הרלונטית. , לאשכולל

בכל הדרוש למימוש  הרשות הרלוונטיתו/או  האשכולבשיתוף פעולה עם 

הרשות ו/או  האשכולהזכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות 

 לנהל המשא ומתן בעצמם. הרלוונטית
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ויבצע את כל התשלומים באופן שכל החומרים יגיש את כל ההצהרות  ספקה .16.6.20

פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, -לשלם מס רכוש בגינם( על ספקוהמבנים )שעל ה

מסב  ספקיהיו מבוטחים מפני נזקי מלחמה על פי החוק הנ"ל באופן מרבי. ה

כל זכות שיש ו/או שתהיה לו עפ"י החוק  רשויות האשכולו/או ל אשכולבזה ל

כוחם באופן בלתי חוזר לגבות כל סכום שיגיע להם עפ"י החוק הנ"ל ומיפה את 

 הנ"ל.

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות     .16.7

 לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כדלהלן: 16בכפוף לאמור בסעיפים 

 טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית:  .16.7.1

מתלונן כלשהו, בגין כל אירוע  אודות כל דרישה מצד האשכוליידע את  ספקה .16.7.1.1

באתר או סמוך לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות 

 העצמית, ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור.

בדבר כל דרישה כספית שתוגש להן, בגין  ספקיידע בכתב את ההאשכול  .16.7.1.2

 באתר העבודה. קספנזקים שאירעו, על פי טענת המתלונן, בעת פעילותו של ה

ואחד( יום ממועד שיגור המכתב -)עשרים 21מתחייב, בתוך תקופה של  ספקה .16.7.1.3

כתב ויתור או סילוק מצד המתלונן, או להעביר אל  לאשכולאליו, למסור 

הודעה בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט מדויק של טענותיו  האשכול

 כנגדם.

לסך בו תעמוד  לסלק כל תביעה עד האשכולמסמיך בזאת את  ספקה .16.7.1.4

, ועל ספקההשתתפות העצמית כלפי המבטח, מעת לעת, וזאת על חשבונו של ה

, ובלבד ששוגרה אליו הודעה כאמור, והוא לא פעל האשכולשל  ויקוליפי ש

 לעיל. 16.7.1.3כמפורט בסעיף קטן 

בכל עת, אשר יהא חייב לפרוע  ספקרשאי לחייב את חשבון ה היהי האשכול .16.7.1.5

 )שבעה( ימים ממועד קבלת הדרישה. 7את הסכום, תוך 

 טיפול בתביעות קטנות  .16.7.2

מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת כתביעה  ספקה .16.7.2.1

הנופלת לסמכותו של בימ"ש לתביעות קטנות, ולגרום לחיובו, בכל מקרה, 

 בגובה ההשתתפות העצמית.

ידי -ו עלא ן האשכולביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבו .16.7.2.2

 .אשכוללעיל, לפי שיקול דעת ה  16.7.1.5על פי סעיף קטן  ספקחיובו של ה

, כתביעה קטנה, בין אם הוגשה וכל תביעה המוגשת נגד ספקיעביר ל האשכול .16.7.2.3

תוטל  ספק, ועל הספקנגדם באופן בלעדי, ובין אם הוגשה נגדם ביחד עם ה

 "ש לתביעות קטנות.החובה לטפל בתובענה זו, לרבות ע"י שיגור נציג לביהמ

 וץבבית משפט, באם יחפ ולייצג עצמ האשכולאין באמור כדי לגרוע מזכות  .16.7.2.4

 בכך.

בכל סכום בו יחויב הוא בביהמ"ש  ספקזכאי לחייב את ה האשכול יהיה .16.7.2.5

)ואף אם  ספקלתביעות קטנות, בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו של ה

עבודתו, לרבות בהליך בו  הוגשה במועד מאוחר ממועד סיום עבודתו(, ולתחום

 לעיל. 16.7.2.3נמנע הוא מלייצג עצמו, ובלבד שפעלו כמפורט בסעיף קטן 
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זה תחול בכל  16.7.2.5, מוצהר בזאת כי הוראת סעיף ספקלמען הסר ספק ה .16.7.2.6

 עת שהיא, לרבות לאחר סיום העבודות ועריכת חשבון סופי.

לקזז כספים  רשאי היהי האשכול, מוצהר בזאת כי ספקלמען הסר ספק ה .16.7.2.7

, מכל מקור שהוא, לרבות על פי ספקל מנוהמגיעים, או אשר עשויים להגיע מ

 .וכל הסכם אחר שנחתם עמו או שיחתם עמו, מכל סכום לו יהא זכאי כלפי

 

 נזיקין לעובדים .17

ו/או שלוחיו ו/או כל מי  ספקו/או למי מעובדי ה ספקהמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם ל

ירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בכפוף מטעמו ו/או בש

 לעיל. 16לאמור בסעיף 

 

 ספקפיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי ה .18

אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין ]נוסח  ספקה

מו תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר לכך. אם המזמין חדש[, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגר

להחזיר למזמין את הסכום שישולם  ספקיידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב ה

 לפי חוזה זה. ספקעל ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מה

 

 התחייבויות כלליות -פרק ד' 

 

 גישת המפקח לאתר העבודות .19

ולמפקח או לכל נציג מטעמם, להיכנס בכל עת סבירה לאתר העבודות  יאפשר למזמין ספקה

ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים 

 חומרים כלשהם לביצוע החוזה.

 

 זכויות פטנטים וכיו״ב .20

ך, נזק, הוצאה, ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הלי ספקה

היטל וכיו״ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות 

בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות, בתשתיות הציבוריות, במכונות או בחומרים שיסופקו 

 .ספקעל ידי ה

 

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים .21

ע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור מתחייב לא לפגו ספקה

ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו״ב או בזכות השימוש והחזקה 

, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה ספקברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע ה

 בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט 
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 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו״ב .22

אחראי לכל נזק או קלקול שייגרם לבניין, כביש, דרך, גשר, מדרכה, שביל, רשת  ספקה .22.1

מים, ביוב, תיעול, חשמל, כבלים, הטלפון, צינורת להעברת דלק, מטעים, שדות 

"מערכות ומחוברים"( תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק  –)בסעיף זה מעובדים וכיו"ב 

או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, כולל 

יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל  ,שיטפונות

 מערכות ומחוברים כאמור.כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ב

יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות את ביצוע עבודותיו, כולל קבלת  ספקה .22.2

וכולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך  22.1מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף 

 ברשות המקומית או הממשלתית.

ם לא סומנו ו/או אחראי לתיקון כל הנזקים של מערכות ומחוברים כאמור גם א ספקה .22.3

 לא היו ידועים מראש.

 

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .23

לקבל את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע עבודה כאמור  ספקבאחריות ה .23.1

 ועל חשבונו.

יהיה רשאי לבצע, על חשבונו, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר  ספקה .23.2

שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות  שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר

 המוסמכות.

 

 הקשר עם קבלנים אחרים .24

-ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ספקה .24.1

ידי המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם )להלן: 

 אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה איתם,(, הן באתר העבודות והן בסמוך "הקבלן האחר"

 –יאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר 

 הכל בהתאם להוראות שבמיפרט הכללי.

שהמזמין התקשר או עשוי להתקשר בהסכמים עם קבלנים אחרים לביצוע  ספקידוע ל .24.2

 .באתר העבודות או בסמוך אליו

 

 אתר העבודות עם השלמת העבודהסילוק פסולת וניקוי  .25

יסלק, מזמן לזמן, ממקום ביצוע העבודות את כל הפסולת שהצטברה במקום  ספקה .25.1

, לרבות ספקכתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי ה

הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע 

 ם שהמפקח הורה להשאיר במקום.העבודה, פרט לגז

את אתר העבודות ויסלק ממנו את כל  ספקמיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה ה .25.2

החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את את 

 העבודות כשהוא נקי ומתאים למטרתו.
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ות המוסמכות, יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשוי ספקה .25.3

והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית 

 ועל חשבונו. ספקשל ה

 

 עובדים -פרק ה׳ 

 

 ספקאספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי ה .26

מתחייב לספק, על חשבונו, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה  ספקה .26.1

התחבורה עבורם אל אתר העבודות וממנו, וכל דבר אחר על כח אדם זה, את אמצעי 

 .הכרוך בכך

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  ספקה .26.2

העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון 

שיון או היתר כאמור, להעסיק רק מי שרשום או בעל רי ספקאו היתר לפי כל דין, חייב ה

 לפי העניין.

כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות -לדאוג לכך שבא ספקכן מתחייב ה

 במשך כל שעות העבודה.

-עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי״ט ספקלביצוע העבודות יעסיק ה .26.3

עבודה ויקיים , או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר 1959

את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל 

 דין.

מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות ביטוח  ספקה .26.4

סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם 

 ועל פי כל דין.

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  ספקה .26.5

 –ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית 

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 

 .1954-התשי״ד

 

 ציוד, חומרים ועבודה -פרק ו׳ 

 

 ת ציוד, מתקנים וחומריםאספק .27

מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האבזרים וכל  ספקה .27.1

 הדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש.

חומרים שסופקו לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, יעברו במועד  .27.2

 אספקתם כאמור, לבעלות המזמין.

 

 החומרים והעבודהטיב  .28
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 הצעתו, במפרטבהתאם לאמור ב העבודותישתמש בחומרים המיועדים לביצוע  ספקה  .28.1

ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים 

יתאימו החומרים  –כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים 

 אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים. לסוג המובחר של החומר, פרט

 החומרים יעמדו בתנאים שלהלן: .28.2

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים  .28.2.1

 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים. –הישראלי 

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים  .28.2.2

בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות  יתאימו –הישראלי 

 שפורטו בחוזה.

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או  .28.2.3

 לדרישות שפורטו בחוזה.

לעיל,  28.2.3-ו 28.2.2, 28.2.1חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות  .28.2.4

 .ספקחלה על ה

 לגבי החומרים גם כדלקמן: ספקקיים הלעיל י 28.2נוסף לאמור בסעיף ב  .28.3

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן. .28.3.1

אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד  .28.3.2

רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו  ספקיהיה ה –בלבד הנושא תו תקן 

 מו לדרישות התקנים.תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאי

לעיל, חלה על  28.3.2-ו 28.3.1ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות חובת  .28.3.3

 .ספקה

למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים  ספקעל ה .28.4

המסופקים לאתר העבודות, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין 

ות לצרכן או אם היתה דרישה כזו במיפרט למרות שלא קיימת של מסירת תעודות אחרי

 לגביהם חובה על פי דין.

יהיה אחראי על העבודות לתקופה כפי שהגיש בהצעתו, ולא פחות  ספקה .28.5

 משנתיים מיום מסירת העבודות לרשות המקומית.

 

 חומרים באתר העבודות .29

 ספקחומרים שסופקו ע"י ה .29.1

למפקח  ספקקש עבורם תשלום, יגיש החומרים לאתר העבודות ובי ספקסיפק ה .29.1.1

חשבון בגין החומרים שסופקו לאתר העבודות. חומרים שסופקו כאמור הם 

 בבעלות המזמין.

לחומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע אחריות יצרן בהמצאת  ספקאיחר ה .29.1.2

לתשלום החשבון או לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים, אותו פרק 

, והתשלום בפרק הזמן הנוסף אחריות היצרןת הבהמצא ספקזמן שבו איחר ה

 כאמור, לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.
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 עבודותמהלך ביצוע ה -פרק ז׳ 

 

 התחלת ביצוע העבודות .30

יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב  ספקה

 .המאושר זה ובהתאם ללוח הזמניםהדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בחו

 

 ספקהעמדת אתר העבודות לרשות ה .31

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות 

את אתר העבודות או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות והמשכתן  ספקה

, מזמן לזמן, חלקים ספקיעמיד המנהל לרשות ה. לאחר מכן המאושרבהתאם ללוח הזמנים 

 נוספים מאתר העבודות, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים האמור.

 

 מועד השלמת העבודות .32

מתחייב להשלים את העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה, שמנינה יתחיל  ספקה     .32.1

 מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה.

תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של  32.1ף קטן הוראות סעי      .32.2

 כל חלק מסוים מהעבודות תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.

ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמת העבודות, בהתאם לסעיף      .32.3

 בתנאי החוזה, ישתנה המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך. 37

 

 להשלמת העבודות ארכה או קיצור .33

המחייבת את ביצועה של עבודה ביקש המזמין שינוי בכמות גופי תאורה המתוקנים  .33.1

נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודות או המחייבת 

את ביטולה של חלק מהעבודה או הפסקתה, רשאי המזמין, ביוזמתו הוא או לפי בקשת 

 וי במועד השלמת העבודות., לקבוע בה את השינספקה

לבקש  ספקנגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי ה .33.2

 .אריך את המועד לביצוע העבודותארכה להשלמת העבודות, והמזמין י

נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת  .33.3

יהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי שליטה על ספקהמזמין לא היתה ל

 לבקש ארכה להשלמת העבודות. ספקה

 התנאים למתן ארכה להשלמת העבודות יהיו כדלהלן: .33.4

יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המזמין, לרבות יומן  ספקה .33.4.1

 העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות.

יום מיום אירוע  14ייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך יהיה ח ספקה .33.4.2

הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות, אולם המזמין יהיה רשאי לדון במתן 

 14ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 

ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור  ספקהימים האמורים, בתנאי שה

 .בבקשתו
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בכל מקרה לתוספת  ספקלאור מהות העבודה ואופן תשלום התמורה, לא יהיה זכאי ה .33.5

כלשהי לתמורה בגין עיכוב כלשהו בביצוע העבודות, בין אם נגרם ממעשה או מחדל 

ובין אם נגרם ממעשה או מחדל של האשכול או הרשות המקומית, ובין  ספקשל ה

 ון.ממעשה או מחדל של צד שלישי, ובין אם מכוח עלי

 

 עבודה בשעות היום בימי חול .34

רט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא העבודות יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת פ .34.1

 ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.

חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא  34.1אין הוראות סעיף קטן  .34.2

ובלתי נמנעת להצלת נפש או  הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית

רכוש או לביטחון העבודות או התשתיות הציבוריות, ואולם במקרה של עבודה כזו על 

 להודיע על כך מיד למפקח. ספקה

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .35

את ביצוע העבודות או כל חלק מסוים מהעבודות תוך התקופה  ספקאם לא ישלים ה .35.1

בתנאי החוזה, ישלם  33תחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף שנקבעה בחוזה, בה

למזמין את הסכום שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום  ספקה

של איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודות או חלק מהעבודות כאמור ועד 

להלן  כמוגדר מועד השלמתם בפועל. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד

, ויוגדל בשיעור עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין החודש שבו הסתיימה בחוזה זה

 העבודה בפועל.

מכל סכום  35.1המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  .35.2

בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט  ספקבכל עת או לגבותו מה ספקשיגיע ל

מהתחייבותו  ספקהפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את ה ערבויות. תשלום

 להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

אם לא יצוין סכום הפיצוי באחד מהמסמכים המצורפים לחוזה והמהווים חלק בלתי  .35.3

לכל שבוע של ₪   5,000יהווה סכום הפיצוי  – ספקנפרד ממנו, לרבות הצעתו של ה

 .35.1ור, או חלק ממנו, בתוספת הצמדה למדד כאמור בסעיף קטן איח

לגבי תשלום פיצויים חל  35.2-ו 35.1מוסכם בזאת במפורש, כי האמור לעיל בסעיפים 

גם לגבי השלמת כל חלק וחלק של המבנה להנחת דעת המפקח במועדים המפורטים 

 בחוזה זה.
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 הפסקת עבודה .36

או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה  יפסיק את ביצוע העבודות, כולן ספקה .36.1

בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע 

 העבודות אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.

באמצעים  ספק, ינקוט ה36.1הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף קטן  .36.2

 ות ולהגנתן לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.להבטחת העבוד

לא יהיה זכאי לתוספת לתמורה הקבועה בחוזה זה בגין הפסקת העבודות, גם  ספקה .36.3

 הוצאות.אם עקב הפסקת העבודות נגרמו לו 

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה,  .36.4

זכאי לקבל מהמזמין את התמורה  ספקיהיה ה –ועל החל בביצוע העבודות בפ ספקוה

עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של 

לל, לרבות הוצאותיו והפסד כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכ

מדידות  , תעשנהספק. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הרווחים

סופיות לגבי העבודות או כל חלק מהן שביצוען הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה 

 יום מיום הפסקת העבודה. 45, ייקבע תוך ספקשבוצעה בפועל על ידי ה

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתן  .36.5

טרם החל בביצוע  ספקהתחלת העבודה, אך ה צו התחלת העבודה או אחרי שניתן צו

 .לתשלום כלשהו ספקלא יהיה זכאי ה –העבודות בפועל 

 

 כח עליון: .37

הצדדים ינהגו בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות החוזה או אי קיום החוזה כולו  .37.1

 מסיבות של כח כעליון כמפורט להלן בסעיף זה.

( יודיע לצד האחר מיד ובכתב, מפר""הצד ההצד המסתמך על טענת כח עליון )להלן:  .37.2

על מהות המאורע של כח עליון והשלכותיו על המשך ביצוע החוזה כולו או כל הוראה 

 מהוראותיו.

גרם המאורע לדחיית ביצוע הוראה מהוראות החוזה לפרק זמן מסוים, יידחו כל  .37.3

העניין ההתחייבויות של הצדדים לפי החוזה או התחייבויות הנוגעות לאותה הוראה לפי 

לאותו פרק זמן שמתחייב מנסיבות המקרה ואיחור כל שהוא בגלל כח עליון יהיה איחור 

 מוצדק.

גרם המאורע לסיכול אפשרות הביצוע של החוזה, יבוא החוזה לקיצו וכל צד ישא  .37.4

 בהוצאותיו ובנזקיו.

, ACT OF GOD –( בסעיף זה פירושו אך ורק FORCE MAJEUREהמונח כח עליון ) .37.5

לכך השבתה מלאה של כל המתקנים והפעילות של הצד המפר בנסיבות שאינן ובנוסף  -

בשליטת אותו הצד וזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית של עובדיו המהווה חלק 

משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף הקשור בביצוע העבודה, הפרעה 

בדיו או מתקניו כתוצאה מאורגנת למהלך התקין של פעילותו, השבתת מרבית עו

מביצוע של הוראות מחייבות של המוסדות המוסמכים של המדינה, וכן מלחמת פרעות 

 או מעשים מלחמתיים.
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 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .38

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה  .38.1

 קרה אחר.תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למ

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים,  .38.2

אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 

 כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח׳ 

 

 שינויים .39

ל עת על כל שינוי, לרבות: אופיין, צורתן, סגנונן, איכותן, סוגן, המזמין רשאי להורות בכ .39.1

מתחייב למלא אחר  ספקגודלן, כמותן, המתאר וממדיהן של העבודות וכל חלק מהן, וה

מסכום החוזה  50%-הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ

כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל  לפני שינויים ולפני מס ערך מוסף, או שהכמות בסעיף

 מהכמות בחוזה לפני שינויים. 50%-בלמעלה מ

תיקרא פקודת שינויים ותינתן  39.1הוראת המזמין על שינוי העבודות לפי סעיף קטן  .39.2

 בכתב כשהיא חתומה על ידי המזמין. ספקל

כל עוד ערך השינויים, לרבות שינויים  ספקפקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את ה .39.3

מסכום החוזה לפני  50%-קודמים לפי פקודות כנ״ל, לא יגדל או יקטן בלמעלה מ

שינויים ולפני מס ערך מוסף או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל 

 מהכמות בחוזה לפני שינויים. 50%-בלמעלה מ

שהוראה שקיבל מהווה פקודת שינויים, יודיע על כך בכתב למפקח, לגורם  ספקסבר ה .39.4

ן את ההוראה ולמזמין. מובהר, כי כל עוד לא הוצאה פקודת שינויים חתומה שנת

 בהתאם לאמור לעיל, לא תהווה ולא לא תיחשב ההוראה כפקודת שינויים."

 

 הערכת שינויים .40

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל  או מקטין  .40.1

, ייקבע לפי מחירי ספקבהתאם להצעת הלאחר הנחה  את סכום החוזה 50% -מלמעלה מ

היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות 

ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף  –הדרושים לקביעת ערכו של השינוי 

רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של  ספק(, ואולם אין ה2קטן )

 .יהשינו
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, יובא בחשבון כל מחיר 40.1לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן  .40.2

יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות והמחירים שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל 

בתוספת אחוז ההנחה שהציע  אחד ממחירי היחידות החסרים וזאת לפי קביעת המפקח

ב הכמויות והמחירים שאפשר להתבסס . בהעדר מחירי יחידות דומים בכתספקה

ייקבע  –עליהם לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים וע"פ קביעת המפקח 

  10%כל אחד ממחירי היחידות החסרים לפי מחירון משהב"ש לעבודות פיתוח פחות 

)עשרה אחוזים(. במידה ומדובר בעבודה שאיננה נכללת במחירון משהב"ש ייקבע 

מחירון "דקל" )מחירון דקל "צהוב" לעבודות בניה ופיתוח, לא דקל המחיר על פי 

)חמישה עשר אחוזים(, ללא תוספת קבלן ראשי, איזור, היקף וכו'  15%שיפוצים( פחות 

ובמקרה שגם במחירון "דקל" לא יהיו נקובים מחירים שאפשר להתבסס עליהם לצורך 

של השינוי ע"פ ניתוח מחירים קביעת אחד ממחירי היחידות החסרים, אזי ייקבע ערכו 

לאישור המפקח.  ספקמבוסס על מחירי שעות עבודה וציוד ממחירון דקל שיוגש ע"י ה

 .ןהמפקח יהיה רשאי לבדוק ולתקן כל תיקון שיימצא לנכו

 

 רשימת תביעות .41

יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם  ספקה .41.1

זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך חודש מסוים, לא יאוחר בחוזה, ואשר לדעתו הוא 

 יום לאחר תום אותו חודש. 30-מ

 ספק, רואים כאילו ה41.1כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן  .41.2

ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי לדון בתביעות 

א הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד לתשלומים נוספים של ספקה

ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת  ספקהנקוב לעיל, בתנאי שה

 תביעותיו.

 

 מדידות -פרק ט׳ 

 מדידת כמויות .42

הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע מסמכי החוזה הכמויות הנקובות ב .42.1

לבצען בפועל לצורך מילוי  ספקפיות שעל ההעבודות, ואין לראותן ככמויות הסו

 התחייבויותיו לפי החוזה.

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח  .42.2

בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו  ספקוה

כל המדידות תירשמנה בספר  ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. ספקעל ידי ה

 .ספקהמדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח וה

על  ספקלפני בואו למדוד את העבודות, כולן או מקצתן, יתן המפקח הודעה מראש ל .42.3

מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או  ספקכוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, וה

עזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות, וכן כוח לצורך זה ול-לשלוח בא

לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח 

 את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
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רשאי המפקח או  –כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות -או בא ספקלא נכח ה .42.4

את המדידות האלה כמדידות הנכונות של  נציגו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו

נתן טעם סביר להעדרו  ספקלא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם ה ספקהכמויות, וה

ומסר על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע 

 .42.4המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן 

ימים,  7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  –ו במועד ביצוע המדידות כוח-אאו ב ספקנכח ה .42.5

על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות האמורה. 

לבין המפקח, יקבע המנהל  ספקאם גם אחרי המדידה השניה יישארו חילוקי דעות בין ה

 את הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

ביקש שהמדידות תבוצענה  ספקקצתן, מוכנות למדידה וההיו העבודות, כולן או מ .42.6

 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות. –בהקדם 

 

 ותיקונים אחריותהשלמה,  -פרק י׳ 

 

 רשות המקומיתמסירה ל –תעודת השלמה לעבודות  .43

למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות,  ספקיודיע על כך ה –הושלמה העבודה  .43.1

יום מהיום שהתחיל בה.  30יום מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך  15ך תו

תעודת  ספקיתן המנהל ל –מצא המפקח את העבודות מתאימות לדרישות החוזה 

רשימת התיקונים ו/או  ספקימסור המפקח ל –השלמה עם תום הבדיקה; ואם לא 

בירה שתיקבע לכך על חייב לבצעם תוך תקופה ס ספקעבודות ההשלמה הדרושים, וה

תעודת השלמה גם לפני  ספקידי המפקח. אולם המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת ל

, ספקביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מה

 שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה.

שבוצעו במסגרת  עבודותגורע מזכותו של המזמין להחזיק ב 43.1 אין האמור בסעיף קטן .43.2

, ולהשתמש בהן גם אם טרם בוצעו בהן עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא פרויקטה

חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך  ספקניתנה תעודת השלמה, וה

 התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

נים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי את התיקו ספקלא ביצע ה .43.3

המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או 

בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על 

ה להוצאות מהן כתמור 12%והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של  ספקחשבון ה

בכל דרך אחרת, לרבות  ספקבכל עת או יגבה אותן מה ספקמשרדיות, מכל סכום שיגיע ל

יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות  ספקבאמצעות חילוט ערבויות. ה

 האמורות.
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להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים  ספקאם לפי תנאי מפורש בחוזה על ה .43.4

השלמת העבודות כולן או שהושלם חלק כלשהו מהעבודות לפני התאריך הסופי שנקבע ל

, השתמש בהן או עומד פרויקטבמסגרת ה ספקשבוצעו ע"י ה עבודותוהמזמין החזיק ב

לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות האמור, והוראות  ספקלהחזיק בהן, רשאי ה

כלגבי  הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות

 העבודות כולן.

שיבוצעו על ידו,  עבודות, לפי העניין, של מסירת ההאשכולאחראי לתיאום מול  ספקה .43.5

תהיה בהתאם להנחיות שייקבעו על ידי המפקח,  עבודותולביצוע של המסירה. מסירת ה

לרבות לעניין מסירת חלקים מהעבודות שביצועם הסתיים ולרבות לעניין בדיקות 

( ו/או 1שיבוצעו כמפורט במפרט המיוחד )מסמך ג' אשכולירה למקדמיות לפני המס

לרשות  ספקמה עבודותבדיקות נוספות עליהן יורה המפקח. פרוטוקול מסירת ה

 .5המקומית מצורף כמסמך ב'

 

 ותיקונים אחריות .44

, ועבור חודשים 24תקופה של עבור העבודות פירושו:  אחריותלצורך החוזה, תקופת ה .44.1

או תקופה אחרת שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה.  שנים, 7החומרים תקופה של 

יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה  אחריותמניינה של תקופת ה

בתנאי החוזה או במקרה של תעודות השלמה לגבי חלקים  43לעבודות, בהתאם לסעיף 

 מה.מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשל –שונים של העבודות 

מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאה וטעות  ספקה

שלא בהתאם לחוזה ולדרישות  עבודות, שינבעו לדעת המפקח, מביצוע העבודותב

 .יום 15יבצע את התיקונים, כאמור, תוך  ספקהרשויות וגורמי התשתית הרלבנטיים. ה

, נזק או פגם אשר אחריותתוך תקופת ה ,פרויקטשבוצעו במסגרת ה עבודותנתהווה ב .44.2

 28.9נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, בכפוף לאמור בסעיף 

לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח,  ספקחייב ה –בתנאי החוזה 

חודשים לאחר תום תקופת  3-לא יאוחר מ ספקובלבד שדרישה כאמור תימסר ל

בכל תיקון שבוצע  אחריותהדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת ה ; הואאחריותה

 לפי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

 בתנאי החוזה. 44.2כדי לגרוע מהאמור בסעיף  44.2אין באמור בסעיף קטן       .44.3

 .ספקיחולו על ה 44.2לפי סעיף קטן  ספקההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות ה      .44.4

 

 פגמים וחקירת סיבותיהם .45

כל פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או מגרעת ו/או שגיאה ו/או טעות  – "אי התאמה" .45.1

 שלא בהתאם להוראות החוזה. עבודותשינבעו לדעת המפקח מביצוע ה עבודותב



75 
 

בזמן ביצוען, רשאי  פרויקטשבוצעו במסגרת ה עבודותנתגלו אי התאמה ו/או פגם ב .45.2

שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי  ספקפקח לדרוש מההמ

 ספקשיטה שתאושר על ידי המפקח. היתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין ה

יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין! היתה אי  –אחראי להם לפי החוזה 

הוצאות החקירה יחולו  –אחראי להם לפי החוזה  ספקההתאמה ו/או הפגם כאלה שה

חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל  ספק, וכן יהיה הספקעל ה

חייב  ספקהכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה ה

 בתשלום פיצויים למזמין.

בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם בתשתיות הציבוריות שבוצעו  .45.3

, הנובעים מביצוע העבודות אחריותשנים אחר גמר תקופת ה 5גרת העבודות תוך במס

חייב לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל  ספקשלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה ה

 ספקהכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה ה

 חייב בתשלום פיצויים למזמין.

 

 45-ו 44.2, 36.2לפי סעיפים  ספקתחייבויות האי מילוי ה .46

בתנאי החוזה, וזאת  45או  44.2, 36.2אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים  ספקאם לא ימלא ה

יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות  14לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

מילוי התחייבויותיו כאמור על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות ב

מהן  12%, יהיה המזמין רשאי לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של ספקחלות על ה

בכל דרך  ספקבכל עת או לגבותן מה ספקכתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע ל

 אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.
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 תשלומים -פרק י״א 

 

 מקדמה על חשבון שכר החוזה .47

 בהר בזאת, כי בכל מקרה לא ישולמו מקדמות על חשבון שכר החוזה.מו

 

 תשלום התמורה .48

 תהיה בהתאם להצעתו במכרז. ספקהתמורה אותה יקבל ה .48.1

קבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות ת התמורה .48.2

כל שינוי  בתנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו של 42בכמויות שנמדדו לפי סעיף 

 .להלן בחוזה זהבתנאי החוזה, ובהתחשב באמור  41-ו 40, 37לפי כאמור בסעיפים 

עד אותו מועד  ספקעל ידי המנהל, יופחת כל כל סכום אחר ששולם ל השנקבע התמורהמ .48.3

על פי החוזה  ספקעל חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מה

 או מכל סיבה אחרת. ספקהמזמין לבין ה או על פי כל חוזה אחר בין

חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו על ידי המפקח התראה  ספקלא הגיש ה .48.4

 בכתב.

יום מקבלת ההתראה, יערוך המזמין את החשבון  30חשבון סופי לאחר  ספקלא הגיש ה

, במקרה זה מצהיר ספקהסופי לפי מיטב הבנתו. וכל ההוצאות להכנתו יחולו על ה

 כי לא תהיינה לו תביעות כלשהן למזמין. ספקה

בתנאי  48בכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות, כאמור בסעיף  .48.5

להגיש חשבון סופי לאותו חלק מהעבודות שלגביו ניתנה תעודת  ספקהחוזה, רשאי ה

 ההשלמה.

י יום מיום השלמת העבודות, רשא 60את החשבון הסופי עם תום  ספקלא הגיש ה .48.6

, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את ספקהמנהל, לאחר הודעה בכתב ל

 .התמורה

 לפי כדלקמן: ספקהתמורה תשולם ל .48.7

מהתמורה תשולם בהתאם לתשלומים שיועברו ממשרד הכלכלה  40% .48.7.1

לאחר שמנהל התכנית קיבל ו יום לאחר התקנה 60 ישולמו 65% – והתעשייה

תר הפרויקט ואישר כי ההשקעה המזכה מקצועי אשר ביקר בא אישור מבודק

בהתאם לתכנית שאושרה וכנגד הצגת קבלות על ההוצאות  בוצעה במלואה

 יום לאחר 90 ישולמו 35%-, ומקבל הסיוע בגין הפרויקט הישירות שהוציא

לאחר שמקבל הסיוע המציא למנהל התכנית במרכז ההשקעות דו"ח שנתי 

 מאומת.

לכלה והתעשייה הינו ביחס לכלל מובהר בזאת, כי השתתפות משרד הכ .48.7.2

רה בכל הרשויות הפרויקט, וחלקו ישולם לאחר התקנת כל יחידות התאו

 המשתתפות בפרויקט.

יום לאחר  90 ספקת המקומית ישירות ליומהתמורה תשולם ע"י הרשו 50% .48.7.3

לאחר התקנת יחידות התאורה בכל רשויות האשכול ביצוע כל העבודות, קרי, 

 המשתתפות בפרויקט.
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למזמין  ספקכאמור לעיל, לכשימציא ה ספקתשולם ל 10%התמורה בשיעור רת ית .48.8

של חוזה זה, וכן ערבות  4הצהרה על חיסול כל תביעותיו בנוסח שנקבע במסמך ב'

שניים וחצי ) 2.5%בגובה של  – 3בנוסח שנקבע במסמך ב' – אחריותבנקאית לתקופת ה

בתוספת ההתייקרויות בגין ( מערך השכר הסופי של החוזה בתוספת מע"מ ואחוזים

. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד תשומת בחוזה זהתנודות במדד, כהגדרתו שינוי 

המצאת  הבנייה למגורים, כשמדד הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד

 .הערבות

 כאמור. ספקיום מיום הודעת המנהל ל 195לא יאוחר מתום  ספקהיתרה תשולם ל 

 .תסופי ינהעל ידי המנהל כאמור בסעיף קטן זה ה השנקבעהתמורה 

, תשמש כערבות לתקופת תמורהמערך ה 2.5%הערבות לקיום החוזה, בגובה של 

 .אחריותה

לתשלום התמורה ים מוגבלים עצמאי יםתקציבי ותמקוררשויות האשכול מכיוון של .48.9

 ספקהלתשלומי הנוסף בגין העבודות נשוא חוזה זה, והמקור היחיד  ספקהמגיעה ל

שאינם  ספקה, לכן כל מקרה של פיגור בתשלומי משרד הכלכלה והתעשייה והינ

 ספקזכאי לריבית או הצמדה כלשהם, וה ספק, לא יהיה הממקורות רשויות האשכול

בכל טענה ו/או דרישה  אשכול ו/או רשויות האשכולמצהיר בזאת כי לא יבוא כלפי ה

 .ו/או תביעה בגין האיחור בתשלומים

 

 יתרתשלומי  .49

יום ממועד  15תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך  ספקאם קיבל ה

דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים של החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום 

בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית 

המציא  ספקאו לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שה ספקהמגיע ממנו ל כאמור, מכל סכום

לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש 

 .ספקתחילה את החזרתם מה

 

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .50

מובהר בזאת, כי לשכר החוזה לא יצטרפו מדדים כלשהם, והוא לא יושפע משינוי במחירי 

 במכרז. ספקהחומרים, הוא ישולם נומניאלית כפי שהוצע על ה

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -פרק י״ב 

 

 סיום החוזה וביצוע העבודות ע"י המזמין .51

בעצמו או באמצעות קבלן  –דות ולהשלים את העבוסיים חוזה זה המזמין יהיה רשאי ל .51.1

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:-אחר או בכל דרך אחרת 

לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או  ספקכשה .51.1.1

או במקרים מיוחדים תוך תקופה  –יום  14שהפסיק את ביצוען, ולא ציית תוך 

נהל להתחיל או להוראה בכתב מהמ –קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 

 להמשיך בביצוע העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.
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כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מידי כדי להבטיח את השלמתן  .51.1.2

לא ציית  ספקבמועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתן, וה

שנקבעה במפורש או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר  –יום  14תוך 

להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם  –בחוזה 

להבטיח את השלמת העבודות במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר 

 בתנאי החוזה. 40להשלמתן, כאמור בסעיף 

אינו מבצע את העבודות  ספקכשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שה .51.1.3

 ספק, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לבהתאם למפרטים

 לא נשאה תוצאות רצויות.

בלי הסכמת המזמין  –הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר  ספקכשה .51.1.4

 בכתב.

העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה  ספקכשה .51.1.5

 להוראות המנהל לסלקו מביצוע העבודות.

עשה סידור עם נושיו או  ספקצו כינוס נכסים ו/או כשה ספקכשניתן נגד ה .51.1.6

בפירוק ו/או בפירוק מרצון ו/או הוגשה בקשה שלא  ספקלטובתם ו/או כשה

 ספקימים ממועד הגשתה בה התבקש בית המשפט להכריז על ה 7בוטלה תוך 

והעיקול  ספקכפושט רגל ו/או על פירוקו ו/או כשהוטל עיקול על נכס מנכסי ה

 ימים ממועד הטלתו. 10תוך  לא הוסר

 ספקאו אדם אחר בשמו של ה ספקכשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שה .51.1.7

נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר 

, אם רצונו בכך, ספקלחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן ל

 להשמיע טענותיו בפני המנהל.

 באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג כדלהלן: הסכם זה בוטל .51.2

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים באתר  .51.2.1

 .העבודות, לצורך השלמת העבודות

, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק מאתר העבודות את כל ספקלדרוש מה .51.2.2

 14לדרישה זו, תוך  ספקלא ציית ה החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם.

יום, רשאי המזמין לסלקם מאתר העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון 

 , והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.ספקה

 , יחולו ההוראות שלהלן:ספקהחליט המזמין לבצע את העבודות במקום ה .51.3

והוא יישא בנוסף  ספקעל חשבון ההוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו  .51.3.1

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות. 12%להוצאות האמורות בתוספת של 

לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק  ספקהמפקח יזמין את ה .51.3.2

המצויים  ספקידו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של ה

 באתר העבודות.

בתנאי החוזה ואילו  52יחולו הוראות סעיף  יגיש חשבון סופי עליו ספקה .51.3.3

 התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.

סכום כלשהו בקשר לחוזה,  ספק, לא יהיה המזמין חייב לשלם לבוטל הסכם זה .51.3.4

 .51.5 סעיףאלא בכפוף לאמור להלן ב
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שלמותו היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה ב ספקעלה שכר החוזה שה .51.3.5

לפני תפיסת  ספק(, על סכום התשלומים ששולמו ל"אומדן שכר החוזה")להלן: 

ו שייקבעו אחריות, של הוצאות השלמת העבודות ו, ככל ששולמואתר העבודות

על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, ושל פיצויים על נזקים 

 –קים אחרים שנגרמו למזמין מפאת כל דחיה בהשלמת העבודות ומפאת נז

יהיה המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל 

 כאמור.

 ספקעלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו ל .51.3.6

לפני תפיסת אתר העבודות, של הוצאות השלמת העבודות ובדקו שייקבעו על 

ושל פיצויים על נזקים שנגרמו יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל 

למזמין מפאת כל דחיה בהשלמת העבודות ומפאת נזקים אחרים, על אומדן 

חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור  ספקיהיה ה –שכר החוזה 

 לבין אומדן שכר החוזה.

, אין בהם משום 51.1, לפי סעיף קטן ביטול הסכם זה וביצעון של העבודות ע"י המזמין .51.4

 .ספקביחס לעבודות שבוצעו ע"י ה ול החוזה על ידי המזמיןביט

 ולא לגרוע מהן. הוראות חוזה זה הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי .51.5

 

 קיזוז .52

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה 

 למזמין. ספק, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הספקהאו על פי כל חוזה אחר שבינו לבין 

בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק במסגרת המשרד שבאמצעותו התקשר המזמין. 

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, 

וזה אחר שבינו לבין המציא לחוזה זה או לכל ח ספקלרבות באמצעות חילוט הערבויות שה

 המזמין.

 על פי כל דין. ספקאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת ל

 

 אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות .53

אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת  .53.1

מזמין ייתן למזמין וה ספקשליטה עליה, יפנה ה ספקמלחמה או כל סיבה אחרת שאין ל

אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן,  ספקל

 ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור. ספקוה

שכת ביצוע העבודות לפי סעיף קטן במקרה של אי אפשרות המ ספקהסכום שישולם ל .53.2

בהתאם למחירים  –לתאריך מתן האישור האמור יהיה, ערך העבודה שבוצעה עד  53.1

 והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות.

, כולל תביעות ספקתשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות ה .53.3

 פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע העבודות כאמור.

את הסכום המגיע ממשרד לעשות כן, בכל מקרה לא ישלם המזמין, והוא אינו חייב  .53.4

 .הכלכלה והתשתיות אם לא יועבר אליו
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לא  ספקלסלק מאתר העבודות חומרים, ציוד ומתקנים אחרים וה ספקהורה המנהל ל .53.5

, רשאי 53.1סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן 

צמו או בכל דרך אחרת, , בעספקהמזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון ה

מהן כתמורה להוצאות  12%יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של  ספקוה

ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חלק סביר מההוצאות  –משרדיות 

 האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש: .54

עבודה לעומת המועד לסיום העבודה כפי במקרה של עיכוב או איחור במועד סיום ה .54.1

פיצוי קבוע ומוסכם מראש  אשכולל ספקאו במסמכי החוזה, ישלם השנקבע בחוזה ו/

שקלים חדשים( בתור פיצוי קבוע  אלף)₪  1,000בגין האיחור או העיכוב הנ"ל בסך של 

ומוסכם מראש בעד כל יום של איחור, ללא צורך בהתראה תחילה. את דמי הפיצויים 

על  ספקל ומכספים שמגיעים ו/או שיגיעו ממנ לנכות ו/או לקזז אשכול"ל רשאי ההנ

 סמך חוזה זה או על סמך כל חוזה אחר, ו/או מפיקדון הערבות.

 ספקלתבוע מה אשכולשל ה ולעיל בא לגרוע מזכות 54.1ו/או  52אין האמור בסעיף  .54.2

 דין.ביצוע בעין ו/או דמי פיצויים כאמור בחוזה זה ו/או על פי כל 

בגין  ספקלקבל מה זכאי אשכולנוסף על האמור בסעיף זה ועל כל סעד או פיצוי אחר שה .54.3

איחור בביצוע העבודה, ובמידה שהתמורה עפ"י הסכם זה תהיה כפופה להצמדה כלשהי 

לא יהיה זכאי להצמדה בגין התקופה מיום שבו  ספקהרי שמוסכם בין הצדדים כי ה –

כפי ההסכם ועד ליום סיומה בפועל  אשכולסרה להיה אמור לסיים את העבודה ולמו

 .ספקע"י ה

 

 ביול חוזה .55

 .ספקהוצאות ביול חוזה, במידה וקיימות, חלות על ה

 

 מס ערך מוסף .56

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .56.1

על פי המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות  .56.2

 חוזה זה.

 :56.2על אף האמור בסעיף קטן  .56.3

את החשבון הסופי,  ספקבהגשת החשבון הסופי או לא הגיש ה ספקאם איחר ה .56.3.1

יום מיום השלמת  195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום  48כאמור בסעיף 

ישלם המזמין את סכום המס  –העבודות, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 

במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש  בשיעור שהיה קיים

 .48החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 
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 32-ו 31את ביצוע העבודות תוך התקופה כאמור בסעיפים  ספקלא השלים ה .56.3.2

 ספקיום מהיום בו חייב היה ה 195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום 

ישלם המזמין את  – להשלים את העבודות, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף

סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו 

 הושלמו העבודות במועד והחשבון הסופי היה מוגש במועד.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 ספקה אשכולה 

 

 אישור חתימת מנהל ההקמה

 

, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. אני הח"מ ____

(, וכי חתימת ה"ה _______ " ספק"ה)להלן: ___________  ________, רשאים לחתום בשם

לכל דבר ועניין, וכי  ספק, מחייבת את הספקו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת ה

ה תואמות את מסמכי היסוד של החברה, ובהתאם להחלטת כאמור בהסכם ז ספקהתחייבויות ה

 דירקטוריון החברה שהתקבלה כדין.

 

 

      חתימה:   ___ תאריך:
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 Bמסמך ב

 03/17ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד 

 2017________ לחודש _______ שנת  , ביוםתרשיחא-מעלותשנערך ונחתם ב

 

 ב י ן

 

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 תרשיחא-, מעלות1גוריון -שד' בן לצורכי חוזה ושכתובת

 "(אשכול)להלן: "המזמין" או "ה

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

_____________________________ 

__________________________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

_______________________________ 

 "(ספק)להלן: "ה

 מצד שני

 

ה :הואיל לו ו כ ש נ א ו ע ב ןיימ ד יב ו יס על   , זה ו ח ב לן  ה ל ת  אר ו ת מ ה ה ד ו ב הע ע  ו צ

ז ר כ '  מ ס 3מ / לן  17 ה ל (: " ז כר מ ה "; ) 

 

ה :והואיל קו פ ה  ס ע צ ש ה י ג ז ה ר כ המ ת  ר ג ס מ ם ב ו י  _____________________מ

ה  ר ו א ת י  פ ו ג ת  ק פ ס א ןל ל ה ל ( ז  ר מכ ה א  ו ש " :נ עה צ ה ה "; ) 

 

להו :והואיל ו כ ש ליק א כי ב ס מ ו ה  ע צ הה ת  י  םא פ ו ג ת  א ו  ש רכ י ל  ו כ ש א ה ת  ו י ו ש שר

ה ר ו א ת ה ה קמ מכי  ספ ס מ וב ה  ז ו ח ב ן  ל ה ל ים  ט ר פו מ ה ם  י א נ ת ה י  פ ל  ע

; ה ז ו ח  ה

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 

 כללי –פרק א' 

 אספקת גופי תאורת רחובתנאי החוזה ל

 :ומסמכי החוזה הגדרות .57

 .אשכול גליל מערבי בע"מ – ״המזמין״

רבות כל אדם המורשה בכתב על מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, ל - או "המפקח" ״המנהל״
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 .רשות הרלוונטיתידו לצורך החוזה או כל חל ממנו, לרבות מהנדס ה

 ספק, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל ספק, לרבות נציגיו של הספקה - ״ספק״ה

 משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק מהן.

 .במסגרת הסכם זה ספקדי החומרים שסופקו על י - ״חומרים״

טכני ומדריך ליישום תאורה מבוססת טכנולוגיית לד המפרט  -"המפרט" או  ״המפרט הכללי״

 .2017בכבישים, רחובות וגנים ציבוריים שפרסם משרד הבינוי והשיכון בחודש יולי 

כתמורה לביצוע החוזה,  ספקהסכום הנקוב בהצעתו של ה - "התמורה"או  ״שכר החוזה״

כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת  לרבות

 מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

, יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק 1981-חוק הפרשנות, התשמ״א

 כמשמעותו בחוק האמור.

 ת נקבה ולהיפך.במסמך זה לשון יחיד כוללת ברבים ולהיפך לשון זכר כולל

 חודש לוח גרגוריאני כולל שבתות, מועדים וחגים. –פירושו  "חודש קלנדרי"או  "חודש"

 )נכון לכל מסמכי החוזה כולל במפרטים(. ספקיחידה לפי הצעת המחיר  –"מחיר יחידה" 

 

 מסמכי החוזה

הם ו/או המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים ב 

הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, בין אם צורפו לחוזה זה )מסמך ב( בעת חתימתו ובין 

אם לא, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה כאילו נכללו בגוף החוזה והם ייקראו ויפורשו ככל 

 שניתן כמשלימים זה את זה:

 

 המסמך מסמך מצורף הערות

 הזמנה להציע הצעות   

לא מצורף לחוברת 
המכרז. קימת הפנייה 

למסמך זה באתר 
 האשכול.

 – 4.41הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה  –קול קורא 
מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי 

 חממה והתייעלות אנרגטית

 A מסמך

 מסמך א הצעת הספק 

לא מצורף לחוברת 
המכרז. קימת הפנייה 

למסמך זה באתר 
 האשכול.

לקול קורא 2נספח  1מסמך א   

לא מצורף לחוברת 
המכרז. קימת הפנייה 

למסמך זה באתר 
 האשכול.

לקול קורא 3נספח  2מסמך א   

 הצעת מחיר  

1נספח  נוסח ערבות הצעה    

2נספח  תעודת התאגדות   

י התאורה המוצעיםמפרט טכני לגופ  3נספח    

4נספח  אישור מורשי חתימה   

עסקאות עם גופים ציבוריים -אישורים   5נספח    

עסקאות עם גופים ציבוריים –תצהיר   א5נספח    

מחזור שנתי -אישור רו"ח   6נספח    

א6נספח  אישור רו"ח או עו"ד על מצב פיננסי  ' 
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עבודות פיתוח –רשימת פרויקטים   7נספח    

מידה בתקןאישור ע   ISO  8נספח  

9נספח  תצהיר אי תאום הצעות   

ימולא עבור כל רשות 
מקומית המשתתפת 

 במכרז

הצהרת בדבר קרבה משפחתית עובד רשות מקומית או חברת 
 מועצה ברשות המקומית

10נספח   

דמי  -קבלה   
 השתתפות

 'מסמך ב חוזי אספקה והתקנה 

 Aמסמך ב חוזה התקנה 

 Bמסמך ב חוזה אספקה 

וסח ערבות ביצוענ  1מסמך ב'    

2מסמך ב' העדר תביעות    

3מסמך ב' פרוטוקול קבלת עבודה ע"י הרשות המקומית   

4מסמך ב' נספח בטיחות   

5מסמך ב' צו התחלת עבודה   

6מסמך ב' אישור לקיום ביטוח   

לא מצורף לחוברת 
המכרז. קימת הפנייה 

למסמך זה באתר 
 האשכול.

רה מבוססת טכנולוגיית לד מפרט טכני ומדריך ליישום תאו
בכבישים, רחובות וגנים ציבוריים שפרסם משרד הבינוי 

2016והשיכון בחודש יולי   

   'מסמך ג

   

 

 

כל אחד מהמסמכים הנ"ל ייקרא להלן בשמו ו/או עפ"י מספר המסמך הכתוב לצדו ו/או באופן 

 כולל כ"מסמכי תנאי העבודות".

 

מצהיר כי הוא קרא ומכיר את כל מסמכי תנאי העבודות הנ"ל המהווים חלק בלתי נפרד  ספקה 

ה, כי הוא מסכים לכל תנאיהם וכי חתם על החוזה לאחר שבדק והגיע למסקנה כי יוכל מחוזה ז

 לקיים באופן מלא ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם. 
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 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .1

 .ספקשסופקו ע"י ההמפקח רשאי לבדוק את טיב החומרים  .1.1

אלא החומרים  אספקתאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על  .1.2

יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא  ספקאמצעי להבטיח, כי ה

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה. ספקישחרר את ה

 

 הסבת חוזה .2

רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר  ספקאין ה .2.1

החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. על אף האמור לעיל,  או למסור לאחר כל זכות לפי

מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, יאשר המזמין  ספקאם ביקש ה

 .ספקבכתב את בקשת ה

שלא יהיה  ספק"( מתחייב בזאת הספקהנו חברה )להלן: "חברת ה ספקבכל מקרה בו ה .2.2

את אספקת החומרים לפי  ספקה כל עוד לא השלים ספקכל שינוי בשליטה בחברת ה

 .הוראות הסכם זה

המזמין רשאי להמחות ו/או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן או  .2.3

(, "תאגיד עירוני")להלן:  מי מהן לתאגיד בשליטתלרשות מרשויות האשכול או מקצתן, 

על  וקיבלהתאגיד העירוני  שהרשות המקומית או , ובלבדספקללא צורך בהסכמת ה

 בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות.  םעצמ

 ויבויות כאמור, יהיהומחו זכויות והתחי הםתאגיד עירוני אלירשות מקומית או 

 .תאגיד אחר, אך לא למזמיןלשוב ולהמחותן ל ותרשאי

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות 

הערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה וכל בטוחה ומסמך אחר לגרום לכך ש ספקל

שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה, יוסבו לטובת הגורם 

יגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים  ספקשאליו הומחו הזכויות. ה

ת זו מובטחת יום מקבלת דרישה בכתב מהממחה. מובהר, כי התחייבו 14כאמור בתוך 

 אף היא על ידי הערבות הבנקאית ויתר הבטוחות.

, אלא בהסכמת םאו מקצת ם, כולאספקת החומריםרשאי למסור לאחר את  ספקאין ה .2.4

 המזמין בכתב.

א, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין לנתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין  .2.5

 ספקותיו לפי החוזה, והמאחריותו והתחייבוי ספקההסכמה האמורה פוטרת את ה

 .וכוחם ועובדי-, באיספק החומרים יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של

  



86 
 

 היקף החוזה .3

 .אספקת חומרים בהתאם למכרזהוראות החוזה חלות על 

 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .4

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים  .4.1

ונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד הש

נקבע ברשימה  -לעניין הביצוע  -או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 שלהלן:

 המפרט הכללי; .4.1.1

 חוזה זה; .4.1.2

 תקנים ישראליים. .4.1.3

 תקנים זרים. .4.1.4

א כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הב

 אחריו.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן  .4.1.5

לפנות אל  ספקהמסמכים הנזכרים לעיל לבין התקנים הישראלים, חייב ה

 המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות  .4.1.6

ירוש שונה וכיוצא באלה, בעניינים הנדסיים ותכנוניים, בין הנספחים לבין לפ

ינהג על פי  ספקעצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות וה

 לכל דבר ועניין.  ספקהוראותיו והוראות המנהל תחייב את ה
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 מסירת הודעות .5

ום למשרדו של הצד השני לפי כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רש

הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר 

 בפקסימיליה למשרדו של הצד השני.

שעות ממועד מסירתה  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 

מסירתה. הודעה ששוגרה  בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד

 בפקסימיליה תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה.
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 אחריות לנזק, ביטוח ונוהל טיפול בהליכים משפטים .6

 כללי .6.1

מיד  רשויות האשכולו/או האשכול מתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .6.1.1

חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או  לדרישתם הראשונה בכתב, בגין כל נזק ו/או כל

רשויות ו/או  האשכולו/או ש רשויות האשכולו/או האשכול הוצאה שיחולו על 

יהיו חייבים לשאת בהם, ביחד ולחוד אף שטרם נשאו בהם בפועל,  האשכול

ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או  ספקמחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים ב

אשכול עבודות. כל סכום שיגיע כאמור לעיל לבמי מטעמו ו/או באופן ביצוע ה

, יישא הפרשי ריבית  הצמדה על פי החוק, ספקמאת ה רשויות האשכולו/או ל

ועד תאריך התשלום  ספקמהרשויות האשכול ו/או  האשכולמעת דרישתו על ידי 

 בפועל.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו ההוראות הבאות במצורף ובמצטבר. .6.1.2

 נזק לגוף ולרכוש .6.2

יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו  ספקה .6.2.1

ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה,  אשכולל

עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו )לרבות בעלי חיים( מחמת כל 

הסכם מעשה ו/או מחדל ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ה

ו/או קבלני  ספקו/או אי ביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם בשלמות מצד ה

משנה שיעסיק ו/או מצד שכיריו ו/או שכירי קבלני המשנה ו/או בשל אי קיום 

, בין ו רשויות האשכולא/ו אשכולהוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות ה

ה לתקן, על חשבונו הוא, יהי ספקועל ה ,אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו

כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו, כאמור, או לשלם פיצויים 

בגין הנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם דרישה ראשונה מאת 

על חשבונו הוא בגין כל תביעה אשר תוגש נגדן  האשכולולפצות את  האשכול

 הפסד ו/או הוצאה שייגרמו כתוצאהבקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או 

 .מאספקת חומרים פגומים

, חומריםבכל הנוגע ל ספקלעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את ה .6.2.2

כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם, כמי שממונה היחיד 

והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי אש או עקב אש 

חומרים עד למועד כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של ה -ה מהם שיצא

 .קבלתם ע"י הרשות המקומית

או  חומריםאו כי לא היה ליקוי ב חומריםשלא התרשל בכל הנוגע ל ספקטען ה .6.2.3

 עליו נטל ההוכחה. -כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

שאינה מוקנית לו על פי  ספקפי האין באמור בסעיף זה להקנות לצד ג' זכות כל  .6.2.4

 דין.

 גיעה בזכויות קנייניותפ .6.3
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בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכדומה,  האשכוליפצה וישפה את  ספקה

הנובעים מפגיעה בזכויות קנייניות, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, 

 .ספקעל ידי הפקו שסוחומרים באספקת הידע, הליך סודי או זכויות דומות, 

 שיפוי .6.4

לפצות  ספקזה, מתחייב ה 6מבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו על פי סעיף  .6.4.1

בגין כל תביעה, לרבות על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(,  האשכולולשפות את 

כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או על פי כל חוק 

 אחר.

בגין כל סכום האשכול חייב לפצות ולשפות את  קספבנוסף לאמור לעיל, יהיה ה .6.4.2

 ם האשכולהנזקים האמורים לעיל, קודם ששיללשלמו מחמת  האשכול שיחויב

זכאי  ה האשכוללשאת בו וכן יהי ובפועל את הסכום שהתחייב בו ו/או עלי

 האשכולובכל מקרה ש מהאשכול ספקלנכות סכום כאמור מכל סכום שיגיע ל

ו תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או אובדן ו/או לשלם פיצויים ו/א ץיאל

לשלם כל תשלום כאמור בתוספת  ספקמתחייב ה –הפסד ו/או הוצאה כאמור 

לשאת בהן בקשר  ךו/או צרי נשא האשכולהפרשי הצמדה וריבית והוצאות ש

 לכך, לרבות הוצאות ושכ"ט עורך דין והכנת עדים ומומחים.

לפי  אשכולים האחרים העומדים לאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעד .6.4.3

 הסכם זה או על פי כל דין.

על פי סעיף  האשכוליצטרך לשפות בהם את  ספקלהבטחת תשלום הסכומים שה .6.4.4

לנכות ו/או לעכב מהסכומים המגיעים או  האשכול זה על תתי סעיפיו, רשאי 66

על פי הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות  ספקשיגיעו ל

 .האשכולספיות, וזאת על פי חוות דעת יועצה המשפטי של הכ

 ספקמוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע, אשר הופקדה על ידי ה .6.4.5

ו/או הצדדים שלישיים בגין הנזקים המפורטים  לאשכולנועדה גם לפיצוי 

זה, לרבות נזקים שייגרמו על ידי כלי רכב, כהגדרתם בפקודת הרכב  6בסעיף 

 .1970-וסח חדש(, תש"להמנועי )נ

לחלט את הערבות לביצוע במלואה  , רשאיוו/או מי שהוסמך לכך על יד האשכול .6.4.6

 האשכולאו בחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי 

 זה. 6בגין הנזקים שפורטו בסעיף 

ו/או מנהל  י הרשויותמהנדסמי מו/או  אשכולמוסכם ומוצהר בזה, כי ה .6.4.7

בגין מעשה  ספקו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי כלפי ה הפרויקט

האשכול ו/או מחדל כלשהם של מי מהמתכננים ו/או של בעלי חוזה אחרים עם 

 ו/או מי מטעמם. י הרשויותמהנדסמי מו/או 

על  ספקלמען הסר ספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן ל .6.4.8

קבלת לרבות, אישור  –ו/או מי מטעמם  י הרשויותסמהנדמי מו/או האשכול ידי 

מי ו/או  האשכוללא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על  –החומרים 

מאחריותו ו/או  ספקו/או מי מטעמם ו/או כדי לשחרר את ה י הרשויותמהנדסמ

 לגרוע מאחריותו לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.
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מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של  מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, .6.4.9

 זה. 6ו/או אחריותו לפי סעיף  ספקהתחייבויות ה
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 ביטוח  .6.5

על פי כל דין ועל פי הסכם זה,  ספקמבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות ה .6.5.1

לבצע ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט  ספקמתחייב ה

אשר לא יפחתו מן המפורט להלן  , ביטוחים כדלקמן, בתנאיםאחריותותקופת ה

למסמכי ההזמנה להציע  6', המצורף כמסמך בספקובאישור על קיום ביטוחי ה

הצעות ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "האישור"( וזאת לפי המוקדם 

, או יום ספקיום העמדת אתר העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של ה –מבין 

ולמשך כל תקופת ביצוע הפרויקט  –הסכם התחלת העבודה, על פי הקבוע ב

, או אחריותועד למתן תעודת הגמר ו/או עד לתום תקופת ה אחריותותקופת ה

 (:"ספק"ביטוחי האף מעבר לכך, לפי העניין וכמפורט להלן )להלן: 

לרבות: החומרים, הציוד, המתקנים , ביטוח עבודות קבלניות הקמה .6.5.1.1

ביצוע העבודות, במלוא  וכל דבר אחר שהובא לאתר העבודות לצורך

ערכו מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או אובדן למשך כל תקופת ביצוע 

 העבודות;

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;  -פרק ב'  .6.5.1.2

 ביטוח חבות מעבידים; -פרק ג'  .6.5.1.3

 ביטוח חבות המוצר; .6.5.1.4

 ביטוח אחריות מקצועית ; .6.5.1.5

ניטין, בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מו ספקיבצע את ביטוחי ה ספקה .6.5.2

, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות אשכולאשר תאושר על ידי ה

 והוראותיהן וישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים.

ו/או  האשכוליכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של  ספקביטוחי ה .6.5.3

או ו/האשכול וכי המבטח מוותר על זכות שיתוף ביטוחי  רשויות האשכול

 .ספקבגין נזק המכוסה בביטוחי ה רשויות האשכול

ייכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או  ספקביטוחי ה .6.5.4

הודעה על כך בדואר  אשכוללצמצם את היקפם אלא אם כן מסר המבטח ל

( יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול ו/או הצמצום כאמור שלושים) 30רשום 

 , בכתב ומראש, לכך.ואישור ןנת אשכולוה

מתחייב להמציא למזמין העתק מקור של "אישור על קיום ביטוחי  ספקה .6.5.5

ע"י המבטח, במועד חתימת הסכם זה כדין ( כשהוא חתום 6'" )מסמך בספקה

)שבעה( ימים לפני מועד כניסתו לאתר העבודות או מועד תחילת  7-ולא יאוחר מ

בין האמור באישור לאמור העבודה )לפי המוקדם(. בכל מקרה של אי התאמה 

לגרום לשינוי ביטוחיו בכדי להתאימם להוראות  ספקבהסכם זה, מתחייב ה

 הסכם זה.

(, 6'" )מסמך בספקיחזור וימציא את מסמך "אישור על קיום ביטוחי ה ספקה .6.5.6

מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד נמשכות העבודות ו/או נמשכת תקופת 

ולהחזיק בפוליסה לאחריות  יךלהמשומתחייב  מצהיר  הקבלן. אחריותה

 .שנים מתום ההתקשרות עם האשכול 3מקצועית לפחות 
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, לפי העניין, "אישור על קיום ביטוח חבות אשכולהקבלן מתחייב להמציא ל .6.5.7

סיום הפרויקט ומסירת העבודות למזמין, במלואן ב לתוקף נכנס אשרמוצר" 

ר הינה תנאי על ידי מבטחיו. המצאת האישו כדיןאו בחלקן, כשהוא חתום 

יחזור הקבלן  אשכול. על פי דרישת האשכוללקבלת העבודות או חלקן על ידי ה

וימציא את האישור מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד מתקיימת אחריותו על פי 

דין ו/או הסכם בקשר עם העבודות. התאריך הרטרואקטיבי באישור הנ"ל יהיה 

יכלול סעיף השבה לקדמות  לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות והביטוח

של גבולות האחריות, והקבלן מתחייב לשלם לבדו את הפרמיות הנדרשות בגין 

 לתשלום לבדו אחראי הקבלן השבת גבולות האחריות לקדמות כאמור לעיל.

 .נזק של במקרה עצמיות השתתפויות

ו/או בהמצאת האישור ו/או בדיקתם  ספקמוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי ה .6.5.8

ינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות ו/או בש

בכדי להוות צמצום  רשויות האשכולו/או  האשכולהטלת אחריות כלשהי על 

 , לפי הסכם זה או כל דין.ספקלאחריותו של ה

בין אם בעצמו ו/או בין אם על ידי  ספקבנוסף על האמור לעיל, יערוך ויקיים ה .6.5.9

 ב כמפורט להלן:צדדים אחרים ביטוחי רכ

 .ספקביטוח חובה על פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי ה .6.5.9.1

ביטוח אחריות הקבלן לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות של  .6.5.9.2

, כתוצאה משימוש ברכב, בגבול אחריות רשויות האשכולו/או  אשכולה

י למקרה ולכל כל ש"ח )מיליון ש"ח( 1,000,00אשר לא יפחת מסך של 

 .הישראלי בשוק המקובל רכב.

ביטוח נזקי גוף, אשר אינם מכוסים בביטוח חובה, כאמור בסעיף  .6.5.9.3

זה, בגבול אחריות למקרה אחד שלא יפחת מסך של   16.6.10.1

 )מיליון( שקלים חדשים לכל כלי רכב. 1,000,000

, מוסכם כי המונח "רכב" לעניין נספח זה כולל ספקלמען הסר ספק 

ת, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מנופים, מלגזו

 מכל סוג.

, את מנהל ם, וכל הפועלים מטעמרשויות האשכולו האשכול ו/אפוטר את  ספקה .6.5.10

הפרויקט וכל הקבלנים, קבלני המשנה והיועצים, הקשורים לביצוע העבודות 

או וכל הבאים מכוחם, מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידו ו/

מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל שיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הסכם זה )או שהיה 

זכאי לקבל שיפוי בגינו, אלמלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי 

 הפוליסה או ביטוח חסר(. הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
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נוסף  יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח ספקה .6.5.11

לרכוש ו/או  ספקבקשר עם הפרויקט, ובתנאי שכל ביטוח נוסף שיערוך ה

לאחריותו, לרבות במפורש ביטוח אחריות מקצועית, יורחב לכסות את אחריות 

ו/או מנהל הפרויקט למעשיו ומחדליו בכפוף  רשויות האשכולו/או האשכול 

, ייכלל ספקהלסעיף אחריות צולבת, ובכל ביטוח נוסף לרכוש כלשהוא שיערוך 

וכלפי כל  רשויות האשכולו/או האשכול ויתור המבטח על זכותו לשיבוב כלפי 

, כלפי מנהל הפרויקט וכן כלפי כל הקבלנים, םו/או במקומ םהבאים מטעמ

קבלני המשנה והיועצים הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם, ובלבד 

 אדם שגרם לנזק בזדון. שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת

ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של  האשכולמתחייב לשתף פעולה עם  ספקה .6.5.12

 לרבות הביטוח הנוסף. ספקעל פי ביטוחי ה האשכולזכויות 

מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל  ספקה .6.5.13

לתוכן ו/או היקף , באשר רשויות האשכולו/או  האשכולמין וסוג שהוא כלפי 

הביטוחים, אשר הוא נדרש לעורכם ו/או ערך על פי שיקול דעתו כמפורט לעיל 

והכיסוי שיינתן על ידם והוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל. 

מאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. למען הסר  ספקה

ים השונים, כמפורט באישור, הינם ספק, מוסכם כי גבולות האחריות בביטוח

ועליו לבחון את חשיפתו לחבות  ספקבבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על ה

 ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

בגין כל סכום שיושת  רשויות האשכולו/או  האשכולמתחייב לשפות את  ספקה .6.5.14

 ו/או הפועלים מטעמו. ספקעקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי ה םעליה

מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר יועסקו על ידו בביצוע  ספקה .6.5.15

העבודות או בקשר עמן, יבצעו, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים 

הנדרשים לעיל, לרכושם ולאחריותם, כמפורט באישורים וכי ביטוחים אלו 

וחי יכללו את כל התנאים, ההרחבות והוויתורים על תחלוף הנדרשים בביט

 , כמפורט לעיל. ספקה

על כך בכתב למבטח,  ספקבקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע ה .6.5.16

מתחייב לנהל כל משא ומתן עם המבטח  ספקהרשות הרלונטית. , לאשכולל

בכל הדרוש למימוש  הרשות הרלוונטיתו/או  האשכולבשיתוף פעולה עם 

הרשות ו/או  שכולהאהזכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות 

 לנהל המשא ומתן בעצמם. הרלוונטית

יגיש את כל ההצהרות ויבצע את כל התשלומים באופן שכל החומרים  ספקה .6.5.17

פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, -לשלם מס רכוש בגינם( על ספקוהמבנים )שעל ה

מסב  ספקיהיו מבוטחים מפני נזקי מלחמה על פי החוק הנ"ל באופן מרבי. ה

כל זכות שיש ו/או שתהיה לו עפ"י החוק  רשויות האשכולו/או ל לאשכובזה ל

הנ"ל ומיפה את כוחם באופן בלתי חוזר לגבות כל סכום שיגיע להם עפ"י החוק 

 הנ"ל.

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות .6.6

 לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כדלהלן: 16בכפוף לאמור בסעיפים 
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 מוכות מגובה ההשתתפות העצמית: טיפול בתביעות ודרישות הנ .6.6.1

אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו, בגין כל אירוע  האשכוליידע את  ספקה .6.6.1.1

באתר או סמוך לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות 

 העצמית, ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור.

שתוגש להן, בגין בדבר כל דרישה כספית  ספקיידע בכתב את ההאשכול  .6.6.1.2

 באתר העבודה. ספקנזקים שאירעו, על פי טענת המתלונן, בעת פעילותו של ה

ואחד( יום ממועד שיגור המכתב -)עשרים 21מתחייב, בתוך תקופה של  ספקה .6.6.1.3

כתב ויתור או סילוק מצד המתלונן, או להעביר אל  לאשכולאליו, למסור 

ט מדויק של טענותיו הודעה בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירו האשכול

 כנגדם.

לסלק כל תביעה עד לסך בו תעמוד  האשכולמסמיך בזאת את  ספקה .6.6.1.4

, ועל ספקההשתתפות העצמית כלפי המבטח, מעת לעת, וזאת על חשבונו של ה

, ובלבד ששוגרה אליו הודעה כאמור, והוא לא פעל האשכולשל  ופי שיקולי

 לעיל. 16.7.1.3כמפורט בסעיף קטן 

בכל עת, אשר יהא חייב לפרוע  ספקרשאי לחייב את חשבון ה היהי האשכול .6.6.1.5

 )שבעה( ימים ממועד קבלת הדרישה. 7את הסכום, תוך 

 טיפול בתביעות קטנות  .6.6.2

מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת כתביעה  ספקה .6.6.2.1

הנופלת לסמכותו של בימ"ש לתביעות קטנות, ולגרום לחיובו, בכל מקרה, 

 ות העצמית.בגובה ההשתתפ

ידי -או על ן האשכולביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבו .6.6.2.2

 .אשכוללעיל, לפי שיקול דעת ה  16.7.1.5על פי סעיף קטן  ספקחיובו של ה

, כתביעה קטנה, בין אם הוגשה וכל תביעה המוגשת נגד ספקיעביר ל האשכול .6.6.2.3

תוטל  ספק, ועל הספקנגדם באופן בלעדי, ובין אם הוגשה נגדם ביחד עם ה

 החובה לטפל בתובענה זו, לרבות ע"י שיגור נציג לביהמ"ש לתביעות קטנות.

 וץבבית משפט, באם יחפ ולייצג עצמ האשכולאין באמור כדי לגרוע מזכות  .6.6.2.4

 בכך.

בכל סכום בו יחויב הוא בביהמ"ש  ספקזכאי לחייב את ה האשכול יהיה .6.6.2.5

)ואף אם  ספקעבודתו של ה לתביעות קטנות, בגין אירוע המיוחס לתקופת

הוגשה במועד מאוחר ממועד סיום עבודתו(, ולתחום עבודתו, לרבות בהליך בו 

 לעיל. 16.7.2.3נמנע הוא מלייצג עצמו, ובלבד שפעלו כמפורט בסעיף קטן 

זה תחול בכל  16.7.2.5, מוצהר בזאת כי הוראת סעיף ספקלמען הסר ספק ה .6.6.2.6

 ועריכת חשבון סופי.עת שהיא, לרבות לאחר סיום העבודות 

רשאי לקזז כספים  היהי האשכול, מוצהר בזאת כי ספקלמען הסר ספק ה .6.6.2.7

, מכל מקור שהוא, לרבות על פי ספקל מנוהמגיעים, או אשר עשויים להגיע מ

 .וכל הסכם אחר שנחתם עמו או שיחתם עמו, מכל סכום לו יהא זכאי כלפי

 

 נזיקין לעובדים .7

ו/או שלוחיו ו/או כל מי  ספקו/או למי מעובדי ה ספקשיגרם להמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק 
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מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בכפוף 

 לעיל. 6לאמור בסעיף 

 

 ספקפיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי ה .8

עליו לפי פקודת הנזיקין ]נוסח  אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת ספקה

ובקשר לכך. אם המזמין  עקב אספקת החומריםחדש[, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו 

להחזיר למזמין את הסכום שישולם  ספקיידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב ה

 לפי חוזה זה. ספקעל ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מה

 

 התחייבויות כלליות - פרק ד'

 

 

 זכויות פטנטים וכיו״ב .9

ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,  ספקה

היטל וכיו״ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות 

 .ספקבדבר השימוש בחומרים שיסופקו על ידי ה

 

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים .10

, בנוחיות הציבור ו/או בעת אספקת החומריםמתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך,  ספקה

בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו״ב או בזכות השימוש והחזקה 

 ברכוש ציבורי כלשהו.
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 הקשר עם קבלנים אחרים .11

-אחר המועסק על ספקשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל ייתן אפ ספקה .11.1

ידי המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם )להלן: 

 , וכן ישתף ויתאם פעולה איתם.אספקת החומרים(, באתר האחר" ספק"ה

להרכבת רים שהמזמין התקשר או עשוי להתקשר בהסכמים עם קבלנים אח ספקידוע ל .11.2

 .החומרים

 

 

 חומרים -פרק ו׳ 

 

 אספקת וחומרים .12

 .נשוא חוזה זה החומרים מתחייב לספק, על חשבונו, את כל ספקה .12.1

, התקנתםלמטרת עפ"י בחירתה לאתר עבודות לרשות המקומית חומרים שסופקו  .12.2

 יעברו במועד אספקתם כאמור, לבעלות המזמין.

 ספק, אין ההרכבתםבודות למטרת ביצוע לאתר הע ספקציוד וחומרים שסופקו על ידי ה .12.3

 רשאי להוציאם מאתר העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב.

או הורה המפקח בכתב, שהחומרים  16הוראות סעיף בכל מקרה שחומרים נפסלו על פי  .12.4

להוציאם מאתר  ספקאינם נחוצים עוד, רשאי ה 13.3עד  13.1לפי סעיפים קטנים 

, חדלים החומרים מלהיות בבעלות אה כאמורהעבודות, ועם פסילתם או מתן הור

 המזמין.

להוציאם בהקדם האפשרי ולא  ספקנקבע בהוראה מועד להוצאת החומרים, חייב ה

להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם  ספקיאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית ה

י , והמזמין לא יהיה אחראספקמאתר העבודות לכל מקום שייראה בעיניו, על חשבון ה

 לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

חומרים, והמפקח האין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של  .12.5

 רשאי לפסלם בכל עת.

 

 טיב החומרים  .13

בהתאם לאמור במיפרטים, ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים חומרים  ספקי ספקה .13.1

 בע בחוזה.למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנק

 החומרים יעמדו בתנאים שלהלן: .13.2

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים  .13.2.1

 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים. –הישראלי 

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים  .13.2.2

בחוזה או לדרישות  יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו –הישראלי 

 שפורטו בחוזה.

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או  .13.2.3

 לדרישות שפורטו בחוזה.
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לעיל,  14.2.3-ו 14.2.2, 14.2.1חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות  .13.2.4

 .ספקחלה על ה

 :לגבי החומרים גם כדלקמן ספקלעיל יקיים ה 14.2בנוסף לאמור בסעיף  .13.3

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן. .13.3.1

אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד  .13.3.2

רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו  ספקיהיה ה –בלבד הנושא תו תקן 

 תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.

לעיל, חלה על  14.3.2-ו 14.3.1ל ההתאמה כאמור בפסקאות ההוכחה עחובת  .13.3.3

 .ספקה

חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם  ספקה .13.4

יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי 

אותו מקור. בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מ

המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים 

אלא באישור מוקדם  ספקמתאימים למיפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי ה

 של המפקח.

וכל יתר הפעולות  האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה יבצע את פעולות ספקה .13.5

דות, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הכרוכות בהבאת החומרים לאתר העבו

הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה 

עד למסירתם לידי הרשות  חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר

 .המקומית

 את ההוראות שלהלן: ספקביחס לבדיקת חומרים יקיים ה .13.6

המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין יספק, לפי דרישת  ספקה .13.6.1

 אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או באתר העבודות.

הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר  .13.6.2

הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל 

 המזמין אלא אם נקבע בחוזה אחרת.הדוגמאות תהיינה רכוש 

בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת  .13.6.3

רק בעד הדוגמא  ספקהסעיף המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם ל

שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת 

 המוצר או האבזר המתאים.

ת אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים למסור תעודו ספקעל ה .13.7

המסופקים לאתר העבודות, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין 

של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם היתה דרישה כזו במיפרט למרות שלא קיימת 

 שנים. שבעא פחות מבמכרז, ול ספקהאחריות תהיה כהצעת ה לגביהם חובה על פי דין.

 ספקאין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של ה –סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין  .13.8

 .םלטיב

 

 חומרים באתר העבודות .14

 ספקחומרים שסופקו ע"י ה .14.1
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למפקח  ספקחומרים לאתר העבודות וביקש עבורם תשלום, יגיש ה ספקסיפק ה .14.1.1

ים שסופקו כאמור הם חשבון בגין החומרים שסופקו לאתר העבודות. חומר

 בבעלות המזמין.

לחומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע אחריות יצרן בהמצאת  ספקאיחר ה .14.1.2

לתשלום החשבון או לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים, אותו פרק 

, והתשלום בפרק הזמן הנוסף אחריות היצרןבהמצאת ה ספקזמן שבו איחר ה

 ית כלשהי.כאמור, לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריב

 

 סילוק חומרים פסולים  .15

על סילוק חומרים כלשהם מאתר העבודות, , בכל עת, ספקהמפקח יהיה רשאי להורות ל .15.1

בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות 

 החוזה, ועל הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה.

כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים האמורים, כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ו .15.2

 .16.1אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן 

, יהיה המזמין רשאי לבצעה 16.1אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן  ספקא מילא הל .15.3

יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה  ספק. הספקעל חשבון ה

בכל דרך  ספקבכל עת או לגבותן מה ספקכל סכום שיגיע לרשאי לנכות הוצאות אלה מ

 אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

 

 אספקת החומרים  –פרק ז׳ 

 

 אספקת החומרים .16

יום מיום הזמנה שתוציא לו הרשות המקומית באמצעות  14יספק את החומרים בתוך  ספקה

 .ר עבודות לפי בחירתהכפי שתקבע הרשות המקומית לאתבקצב אספקתם , וימשיך בהמזמין

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .17

למזמין  ספק, ישלם ההזמנהתוך התקופה שנקבעה בהחומרים את  ספקהסיפק אם לא  .17.1

את הסכום שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין 

בפועל. סכום הפיצויים אסקפתם ועד מועד אסקפת החומרים המועד הסופי שנקבע ל

, ויוגדל בשיעור עליית המדד בין להלן בהסכם זה המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר

 החודש הבסיסי לבין החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל.

מכל סכום  18.1המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  .17.2

דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט בכל  ספקבכל עת או לגבותו מה ספקשיגיע ל

מהתחייבותו  ספקערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את ה

 או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.ספק את החומרים ל

אם לא יצוין סכום הפיצוי באחד מהמסמכים המצורפים לחוזה והמהווים חלק בלתי  .17.3

לכל שבוע של ₪   5,000יהווה סכום הפיצוי  – ספקנפרד ממנו, לרבות הצעתו של ה

 כאמור בחוזה זה. וספת הצמדה למדדאיחור, או חלק ממנו, בת
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לגבי תשלום פיצויים חל  18.2-ו 18.1מוסכם בזאת במפורש, כי האמור לעיל בסעיפים 

להנחת דעת המפקח במועדים המפורטים בחוזה כמות חומרים כל אספקת גם לגבי 

 זה.
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 התקשרות הפסקת  .18

לא סיפק את  ספקגם אם ה, למזמין הזכות להורות על סיום ההתקשרות בכל עת שהיא .18.1

 .כל החומרים כאמור בהסכם זה

בפיצוי כלשהו, פרט  ספקלא תזכה את ה, 19.1לפי סעיף קטן  הפסקת ההתקשרות .18.2

 .לקבלת התמורה המגיעה לו בגין החומרים שסיפק לפני סיום ההתקשרות

, גם התקשרותמורה הקבועה בחוזה זה בגין הפסקת הלא יהיה זכאי לתוספת לת ספקה .18.3

 הוצאות.נגרמו לו  האם עקב הפסקת

 

 כח עליון: .19

הצדדים ינהגו בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות החוזה או אי קיום החוזה כולו  .19.1

 מסיבות של כח כעליון כמפורט להלן בסעיף זה.

ע לצד האחר מיד ובכתב, ( יודי"הצד המפר"הצד המסתמך על טענת כח עליון )להלן:  .19.2

על מהות המאורע של כח עליון והשלכותיו על המשך ביצוע החוזה כולו או כל הוראה 

 מהוראותיו.

גרם המאורע לדחיית ביצוע הוראה מהוראות החוזה לפרק זמן מסוים, יידחו כל  .19.3

ההתחייבויות של הצדדים לפי החוזה או התחייבויות הנוגעות לאותה הוראה לפי העניין 

תו פרק זמן שמתחייב מנסיבות המקרה ואיחור כל שהוא בגלל כח עליון יהיה איחור לאו

 מוצדק.

גרם המאורע לסיכול אפשרות הביצוע של החוזה, יבוא החוזה לקיצו וכל צד ישא  .19.4

 בהוצאותיו ובנזקיו.

, ACT OF GOD –( בסעיף זה פירושו אך ורק FORCE MAJEUREהמונח כח עליון ) .19.5

מלאה של כל המתקנים והפעילות של הצד המפר בנסיבות שאינן ובנוסף לכך השבתה  -

בשליטת אותו הצד וזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית של עובדיו המהווה חלק 

משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף הקשור בביצוע העבודה, הפרעה 

קניו כתוצאה מאורגנת למהלך התקין של פעילותו, השבתת מרבית עובדיו או מת

מביצוע של הוראות מחייבות של המוסדות המוסמכים של המדינה, וכן מלחמת פרעות 

 או מעשים מלחמתיים.

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .20

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה  .20.1

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

א השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, ל .20.2

אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 

 כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

 אחריות -פרק י׳ 
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 אחריות .21

או תקופה אחרת שנקבעה  יםשנ 7פירושו: תקופה של האחריות לצורך החוזה, תקופת  .21.1

 אספקת החומריםמיום  אחריות תתחילבכל מסמך אחר של החוזה. מניינה של תקופת ה

 .משלוח החתומה ע"י הרשות המקומיתכמצוין בתעודת ה

כל פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, בגין על חשבונו הוא יחליף כל חומר מתחייב  ספקה

שלא בהתאם לחוזה. אספקת חומרים מ , שינבעו לדעת המפקח,חומריםשגיאה וטעות ב

 .יום 15, כאמור, תוך יחליף את החומרים ספקה

 .ספקיחולו על ה 22.1לפי סעיף קטן  ספקההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות ה .21.2

 

 תשלומים -פרק י״א 

 

 מקדמה על חשבון שכר החוזה .22

 מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא ישולמו מקדמות על חשבון שכר החוזה.

 

 התמורה תשלום .23

 תהיה בהתאם להצעתו במכרז. ספקהתמורה אותה יקבל ה .23.1

קבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות ת התמורה .23.2

 .ספקהחומרים שסופקו בפועל ע"י הבכמויות 

עד אותו מועד  ספקעל ידי המנהל, יופחת כל כל סכום אחר ששולם ל השנקבע התמורהמ .23.3

על פי החוזה  ספקזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהעל חשבון שכר החו

 או מכל סיבה אחרת. ספקאו על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין ה

חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו על ידי המפקח התראה  ספקלא הגיש ה .23.4

 בכתב.

ין את החשבון יום מקבלת ההתראה, יערוך המזמ 30חשבון סופי לאחר  ספקלא הגיש ה

, במקרה זה מצהיר ספקהסופי לפי מיטב הבנתו. וכל ההוצאות להכנתו יחולו על ה

 כי לא תהיינה לו תביעות כלשהן למזמין. ספקה

, אספקת החומריםיום מיום השלמת  60את החשבון הסופי עם תום  ספקלא הגיש ה .23.5

י ולקבוע את , לערוך במקומו את החשבון הסופספקרשאי המנהל, לאחר הודעה בכתב ל

 התמורה.

 לפי כדלקמן: ספקהתמורה תשולם ל .23.6

מהתמורה תשולם בהתאם לתשלומים שיועברו ממשרד הכלכלה  40% .23.6.1

ישולמו שנה לאחר  35%-יום לאחר התקנה, ו 60ישולמו  65% –והתעשייה 

 התקנת יחידות האורה.

מובהר בזאת, כי השתתפות משרד הכלכלה והתעשייה הינו ביחס לכלל  .23.6.2

חלקו ישולם לאחר התקנת כל יחידות התאורה בכל הרשויות הפרויקט, ו

 המשתתפות בפרויקט.

יום לאחר  90 ספקמהתמורה תשולם ע"י הרשות המקומית ישירות ל 50% .23.6.3

התקנת יחידות התאורה. התמורה תשולם לאחר התקנת יחידות התאורה בכל 

 רשויות האשכול המשתתפות בפרויקט.



102 
 

למזמין  ספקכאמור לעיל, לכשימציא ה קספתשולם ל 10%התמורה בשיעור יתרת  .23.7

של חוזה זה, וכן ערבות  4הצהרה על חיסול כל תביעותיו בנוסח שנקבע במסמך ב'

שניים וחצי ) 2.5%בגובה של  – 3בנוסח שנקבע במסמך ב' –אחריותבנקאית לתקופת ה

( מערך השכר הסופי של החוזה בתוספת מע"מ ובתוספת ההתייקרויות בגין אחוזים

צמודה למדד תשומת הבנייה למגורים,  במדד. הערבות האמורה תהיהנודות שינוי ת

 .כשמדד הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד המצאת הערבות

 כאמור. ספקיום מיום הודעת המנהל ל 195לא יאוחר מתום  ספקהיתרה תשולם ל 

 .תסופי ינהעל ידי המנהל כאמור בסעיף קטן זה ה השנקבעהתמורה 

, תשמש כערבות לתקופת תמורהמערך ה 2.5%בות לקיום החוזה, בגובה של הער

 .אחריותה

לתשלום ים מוגבלים עצמאי יםתקציבי ותמקוררשויות האשכול אשכול ולמכיוון של .23.8

לתשלומי הנוסף בגין העבודות נשוא חוזה זה, והמקור היחיד  ספקהתמורה המגיעה ל

 ספקהרה של פיגור בתשלומי , לכן כל מקמשרד הכלכלה והתעשייה והינ ספקה

זכאי לריבית או הצמדה כלשהם,  ספק, לא יהיה השאינם ממקורות רשויות האשכול

בכל טענה ו/או  אשכול ו/או רשויות האשכולמצהיר בזאת כי לא יבוא כלפי ה ספקוה

 .דרישה ו/או תביעה בגין האיחור בתשלומים

 

 תשלומי יתר .24

יום ממועד  15פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך תשלומים מעל המגיע לו על  ספקאם קיבל ה

דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים של החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום 

בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית 

המציא  ספקהערבויות שהאו לגבותם באמצעות חילוט  ספקכאמור, מכל סכום המגיע ממנו ל

לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש 

 .ספקתחילה את החזרתם מה

 

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .25

מובהר בזאת, כי לשכר החוזה לא יצטרפו מדדים כלשהם, והוא לא יושפע משינוי במחירי 

 במכרז. ספקומניאלית כפי שהוצע על ההחומרים, הוא ישולם נ

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -פרק י״ב 

 

 מאתר העבודות ספקסילוק יד ה .26

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:לסיים ההתקשרות לפי חוזה זה המזמין יהיה רשאי  .26.1

או שהפסיק הקבוע בהסכם זה במועד אספקת החומרים לא התחיל ב ספקכשה .26.1.1

או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה  –יום  14ית תוך , ולא ציאספקתםאת 

להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך  –יותר שנקבעה במפורש בחוזה 

 בכל דרך אחרת. אספקת החומרים, או כשהסתלק מבאסםקת החומרים
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אספקתם איטי מידי כדי להבטיח את אספקת החומרים כשהמנהל סבור שקצב  .26.1.2

או במקרים מיוחדים תוך  –יום  14לא ציית תוך  ספקבמועד הקבוע בחוזה, וה

להוראה בכתב מהמנהל לנקוט  –תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 

במועד אספקת החומרים באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את 

 הקבוע בחוזה.

 מספק את החומריםאינו  ספקכשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שה .26.1.3

 ספקלתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב ל בהתאם למפרטים,

 לא נשאה תוצאות רצויות.

בלי הסכמת המזמין  –הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר  ספקכשה .26.1.4

 בכתב.

עשה סידור עם נושיו או  ספקצו כינוס נכסים ו/או כשה ספקכשניתן נגד ה .26.1.5

הוגשה בקשה שלא בפירוק ו/או בפירוק מרצון ו/או  ספקלטובתם ו/או כשה

 ספקימים ממועד הגשתה בה התבקש בית המשפט להכריז על ה 7בוטלה תוך 

והעיקול  ספקכפושט רגל ו/או על פירוקו ו/או כשהוטל עיקול על נכס מנכסי ה

 ימים ממועד הטלתו. 10לא הוסר תוך 

 ספקאו אדם אחר בשמו של ה ספקכשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שה .26.1.6

ע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר נתן או הצי

, אם רצונו בכך, ספקלחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן ל

 להשמיע טענותיו בפני המנהל.

 , רשאי המזמין לנהוג כדלהלן:בוטלה ההתקשרות לפי חוזה זה .26.2

 .םהרכבתלהשתמש בכל החומרים המצויים באתר העבודות, לצורך  .26.2.1

, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק מאתר העבודות את כל ספקלדרוש מה .26.2.2

יום, רשאי המזמין  14לדרישה זו, תוך  ספקהחומרים או חלק מהם. לא ציית ה

, והמזמין ספקלסלקם מאתר העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון ה

 לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

 

 קיזוז .27

רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה  המזמין

 למזמין. ספק, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הספקאו על פי כל חוזה אחר שבינו לבין ה

בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק במסגרת המשרד שבאמצעותו התקשר המזמין. 

ות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, הוראות סעיף זה אינן גורע

המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין  ספקלרבות באמצעות חילוט הערבויות שה

 המזמין.

 על פי כל דין. ספקאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת ל

 

 אספקת החומריםאי אפשרות המשכת  .28
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מפאת מלחמה או כל  אספקת החומריםפשרות להמשיך באם יתגלה בכל עת שאין א .28.1

אישור  ספקלמזמין והמזמין ייתן ל ספקשליטה עליה, יפנה ה ספקסיבה אחרת שאין ל

ימלא אחר הוראות  ספקוה אספקת החומרים,בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך ב

 כאמור.אספקת החומרים המנהל בכל הנוגע לאי 

שכת ביצוע העבודות לפי סעיף קטן אי אפשרות המבמקרה של  ספקהסכום שישולם ל .28.2

 לתאריך מתן האישור האמור.החומרים שסופקו עד יהיה, ערך  29.1

, כולל תביעות ספקתשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות ה .28.3

 כאמור. אספקת החומריםפיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת 

את הסכום המגיע ממשרד ישלם המזמין, והוא אינו חייב לעשות כן,  בכל מקרה לא .28.4

 .הכלכלה והתשתיות אם לא יועבר אליו

לא סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת  ספקלסלק חומרים וה ספקהורה המנהל ל .28.5

, ספקהמזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון ה , רשאיבהתאם להוראות המנהל

מהן  12%יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של  ספקהבעצמו או בכל דרך אחרת, ו

ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חלק  –כתמורה להוצאות משרדיות 

 סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש: .29

 ספקת החומריםאלעומת המועד לאספקת החומרים במקרה של עיכוב או איחור במועד  .29.1

פיצוי קבוע ומוסכם  אשכולל ספקאו במסמכי החוזה, ישלם הכפי שנקבע בחוזה ו/

שקלים חדשים( בתור פיצוי  אלף)₪  1,000מראש בגין האיחור או העיכוב הנ"ל בסך של 

קבוע ומוסכם מראש בעד כל יום של איחור, ללא צורך בהתראה תחילה. את דמי 

 וות ו/או לקזז מכספים שמגיעים ו/או שיגיעו ממנלנכ אשכולהפיצויים הנ"ל רשאי ה

 על סמך חוזה זה או על סמך כל חוזה אחר, ו/או מפיקדון הערבות. ספקל

 ספקלתבוע מה אשכולשל ה ולעיל בא לגרוע מזכות 30.1ו/או  28אין האמור בסעיף  .29.2

 ביצוע בעין ו/או דמי פיצויים כאמור בחוזה זה ו/או על פי כל דין.

בגין  ספקלקבל מה זכאי אשכולבסעיף זה ועל כל סעד או פיצוי אחר שה נוסף על האמור .29.3

, ובמידה שהתמורה עפ"י הסכם זה תהיה כפופה להצמדה אספקת החומריםאיחור ב

לא יהיה זכאי להצמדה בגין התקופה מיום  ספקהרי שמוסכם בין הצדדים כי ה –כלשהי 

 .ספקבפועל ע"י הספקתם אכפי ההסכם ועד ליום  ספקת את החומריםשבו היה אמור ל

 

 ביול חוזה .30

 .ספקהוצאות ביול חוזה, במידה וקיימות, חלות על ה

 

 מס ערך מוסף .31

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .31.1

המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי  .31.2

 חוזה זה.

 :32.2יף קטן על אף האמור בסע .31.3
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את החשבון הסופי,  ספקבהגשת החשבון הסופי או לא הגיש ה ספקאם איחר ה .31.3.1

יום מיום השלמת העבודות,  195, ובפרק הזמן החל מתום זה חוזהבכאמור 

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור  –הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 

גש החשבון הסופי שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הו

 במועד.

 בחוזה זהף ובפרק תוך התקופה כאמוראספקת החומרים את  ספקלא השלים ה .31.3.2

, הועלה ספק את החומריםל ספקיום מהיום בו חייב היה ה 195הזמן החל מתום 

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה  –שיעורו של מס הערך המוסף 

במועד  סופקו החומריםאילו קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה 

 והחשבון הסופי היה מוגש במועד.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 ספקה אשכולה 

 

 אישור חתימת מנהל ההקמה

 

אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. 

(, וכי חתימת ה"ה _______ " ספק"ה)להלן: ___________  שאים לחתום בשם________, ר

לכל דבר ועניין, וכי  ספק, מחייבת את הספקו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת ה

כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של החברה, ובהתאם להחלטת  ספקהתחייבויות ה

 דירקטוריון החברה שהתקבלה כדין.

 

 

      חתימה:   ___ תאריך:
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 1מסמך ב'

 3/16מכרז פומבי 

 בנקאית נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ערבים בז _____ סניף                        נו הח"מ בנק ________________ אלבקשת 

 .(ספקה)                      ש"ח(  שתדרשו מאת  _______ ש"ח )במילים:________ 

 

כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן:  תשומה בבניה למגוריםסכום הערבות יהא צמוד למדד מחירי 

 "המדד"( באופן הבא:

______________ )* מנפיק הערבות ימלא את המדד האחרון הידוע במועד הגשת  "המדד הבסיסי" היינו מדד חודש

 ההצעות(. 

 "המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.

 לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי הצמדה בתוך עשרה  אנו מתחייבים בזאת באופן

 -ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ספק 

 ו בהעתק צילומי.דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס א

ערבות זו  מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.

 אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 .חודשים ממועד הנפקת הערבות( 28)התאריך שיירשם יהיה  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______

 

 כבוד רב,ב          

 

  ___________________________ 

                                   

)בנק(                    
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 2ב'מסמך 

 ____מכרז פומבי 

 העדר תביעותכתב נוסח 

 לכבוד

______________ 

 נ.,ג.א.

 

 כתב וויתור / הצהרת העדר תביעותהנדון:  

 

_______ עבור _ אשר ביצענו עבודות באנו הח"מ ______________________________

מאשרים בזאת כי הסכום המגיע לנו על פי החשבון הסופי  ____מכרז פומבי עפ"י  _____________

המצטבר המאושר על ידכם ועל ידנו והוא _______________ ש"ח  )במילים: 

 _______________________________________ ש"ח(.

 

ל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של _________________ ש"ח לא תהיינה מצהירים כי לאחר שנקב ואנ

 יות האשכולרשוו/או  אשכולהלנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד 

 .מכרז פומבי _____בכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע 

 

ו מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את למען הסדר הטוב, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הננ

 .מכרז פומבי ____בנוגע לביצוע חוזה  האשכול תיורשוו/או  האשכולכל המגיע לנו מאת 

 

קשות לרבות תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות ה -" __________בכתב התחייבות זה, "

 כולן או חלקן. ,____מכרז פומבי לפי  המקומית

 

 :באנו על החתוםולראיה 

 

 

 

_____________________     _____________________ 

חתימה וחותמת          תאריך
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 3ב'מסמך 

 _____מכרז פומבי 

 מקומיתהרשות ע"י הפרוטוקול קבלת העבודה 

 תאריך: _________________

 

     חוזה מס' ______________________ 

 

 _לביצוע    _______________________

 

 באתר    _____________________________

                                                                 

 שם המפקח    _____________________________

                                                   

 שם מנהל הפרויקט     _____________________________

 

 וקדמת / סופיתקבלה מ
 תיקונים נדרשים

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 הערות:

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

___________________     _______     ___________  _________      ___________ 

 

 ספק                 מתכנן              ח מפק              מנהל הפרויקט  רשות מקומית
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 4'מסמך ב

 ____מכרז פומבי 

 נספח הוראות פקודת בטיחות

 ת הבטיחותקיום הוראות פקוד המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה

  

כתנאי מקדמי לתוקפו של הסכם זה, הקבלן הראשי ידאג להמצאת ביטוחים מתאימים שייערכו ע"י  .1

 הקבלן.

 

והתקנות  1970-תש"ל[, נוסח חדש]הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה  .2

וסק בבטיחות בעבודה, ולפי כל דין אחר הע – 1954-שלפיה, וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו ו/או יפורסמו מכוחם וכל הוראות מפקחי הבטיחות 

 והמורשים על פי דין למתן הוראות בנושאי  בטיחות.

 
 הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו קבלן ראשי כמשמעו של דבר בפקודה הנ"ל ובתקנותיה. .3

 

על ידו כקבלן ראשי ובהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה הקבלן מאשר כי העבודות יבוצעו  .4

 מוסמך שימונה על ידו לצורך כך.

 

 לעיל: 1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .5

 

( 1988-התשמ"ח  ,הקבלן יקיים במועד ובמדויק את תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה .5.1

 ת אלה.כל החובות המוטלות על מבצע בניה כמפורט בתקנו לרבות את

 

למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות העבודות על היותו למשרד התמ"ת והקבלן ידווח  .5.2

 קבלן ראשי לביצוע העבודה.

 

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי עבור קיום התחייבויותיו על פי האמור בנספח  .5.3

 זה.

 

 הקבלן על פי החוזה. התחייבות זו אינה גורעת ורק באה להוסיף על כל התחייבות אחרת של .5.4

 

  בטיחות .6

 כללי  .6.1

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  6.1.1

ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית 

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  –

 .1954-התשי"ד
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, [נוסח חדש]נה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה הקבלן מתחייב לבצע את המב 6.1.2

 .1970-התש"ל

הקבלן הוא האחראי הבלעדי על הבטיחות בעבודה, אחריותו המלאה לנקוט בכל  6.1.3

 האמצעים הנדרשים ובכללם אלו שיפורטו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש.

בדי הקבלן תדרוך בטיחות מקיף מאת הממונה לפני התחלת ביצוע העבודות יקבלו עו 6.1.4

על הבטיחות מטעם הקבלן. לא יתחיל הקבלן את העבודות במבנה לפני שיוודא כי 

 כל הצוותים שיעסקו בביצוע העבודות במבנה תודרכו ע"י ממונה הבטיחות.

המתאימות  וסיף בעתיד הוראות לנוהל הבטיחותהמזמין שומר לעצמו את הזכות לה 6.1.5

 העבודות המתבצעות.בהתאם לאופי 

כל המכונות, הציוד והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק, תקינים על  6.1.6

 פי דין, ובעלי תו תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר.

כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין  ומהאמור בחוזה  6.1.7

 גופו.

 

 יותהוראות בטיחות כלל .6.2

אם למטרת ביצוע העבודות יש להשתמש בחומרים מסוכנים רעילים/דליקים יש  

 לקבל לכך אישור מראש בכתב מאת  המזמין.

 

 :מתחייב הקבלן .6.3

 לנהל יומן עבודה שוטף במקום המבנה. 6.3.1

לספק ולהתקין שירותים כימיים במקום ביצוע המבנה, כולל אחזקתם הנאותה  6.3.2

 ה.והתקינה במשך כל תקופת ביצוע המבנ

להחזיק ארגז עזרה ראשונה תקין במקום ביצוע המבנה ולמנות עובד אחראי, ששמו  6.3.3

 יימסר למפקח, על ארגז זה. 

( ימים 7להמציא הודעה בכתב למפקח האזורי של משרד העבודה, לא יאוחר משבעה ) 6.3.4

 ממועד תחילת ביצוע העבודות, המציינת את הפרטים הבאים:

 שם המבצע ומען הדואר שלו. 6.3.4.1

 הותה של הבנייה או בנייה הנדסית.מקומה ומ 6.3.4.2

 פרטי מנהל העבודה. 6.3.4.3

 פרטים אחרים שנקבעו בדין.  6.3.4.4

 

לספק ציוד מגן אישי לעובדים למניעת סיכונים בטיחותיים, כולל הדרכת העובדים  6.3.5

 לשימוש נכון בציוד והחלפת ציוד פגום.

ע לדאוג לכך שכל המועסקים על ידו וכל העוסקים בביצוע המבנה ילבשו, בשעת ביצו 6.3.6

העבודות, לבוש הולם, אשר יהיה בולט הן  בשעות האור והן בשעות החושך, כאמצעי 

 בטיחות.
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לספק כובע מגן )קסדת בטיחות( לכל עובד ולדאוג כי כל עובד ישתמש בו במהלך  6.3.7

 ביצוע העבודות.

 לספק כלי עבודה העומדים בדרישות הדין. 6.3.8

 וג העבודה המבוצעת.לספק ציוד מגן כגון, משקפי מגן, כפפות והכול בהתאם לס 6.3.9

למסור מידע לעובד בדבר הסיכונים הקיימים במקום המבנה וכן, למסור הוראות  6.3.10

עדכניות בדבר שימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחה של הציוד, חומרים ותהליכי 

 העבודה.

לא להעסיק עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור וסופקו לו אמצעי המיגון  6.3.11

 הנדרשים.

ן פיגומים, אזי להתקין פיגום זקפים תקני על ידי בונה מקצועי במידה ונדרש להתקי 6.3.12

ולוח רגל, זקפי הפיגום במפלס הקרקע יונחו על  ןלפיגומים כולל: אזן יד, אזן תיכו

 ס"מ כולל כוסות ברזל, וביצוע חיזוקים אלכסוניים. 20/4.5אדני עץ במידות 

טות קשיחים לדאוג לכך שקשירת הפיגום למבנה חיבורי תתבצע באמצעות מו 6.3.13

 פרקיים קצרים בלבד )לא חוט שזור(.

 לדאוג לכך שאם יותקן  פיגום  ממוכן מכל סוג שהוא, יועברו למזמין:    6.3.14

 תעודת רישום דגם. .6.3.14.1

 אישור בודק מוסמך. .6.3.14.2

 

 לדאוג לכך שלא יתבצע כל שימוש שהוא בפיגום ללא המצאות המסמכים הנ"ל. 6.3.15

לא תופעל הכננת ללא  –וג לדאוג לכך שאם מבוצע שימוש בכננת חשמלית מכל ס 6.3.16

 אישור בודק מוסמך.

 .2007לדאוג להסמכת העובדים בגובה בהתאם לתקנות עבודה בגובה  6.3.17

להבטיח חפירות על ידי דיפון מתאים, ככל שנחוצה המצאות עובדים במפלס תחתית  6.3.18

 מטר.  1.2החפירה, בביצוע עבודות חפירה שעומקן מעל 

ן חם/איטום ביריעות ביטומניות, כולל לנקוט באמצעי זהירות בעת שימוש בביטומ 6.3.19

 הרחקת מקורות אש מחומרים דליקים.

לנקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת נפילת העובדים מן הגג, כולל שימוש  6.3.20

הכול בהתאם לצורך ולדין, ככל שיהיה צורך, בביצוע עבודות על  -ברתמות בטיחות 

 גגות.

ים או המותקנים במקום לדאוג לכך שכל הציוד, האביזרים והמתקנים הנמצא 6.3.21

המבנה, יתאימו לדרישות חוק החשמל והתקנות שהותקנו לפיו, תקנות הבטיחות 

 בעבודה )חשמל( והתקנים הישראלים, לרבות האמור להלן:

 תיקון פריטי ציוד חשמלי יבוצעו רק בידי חשמלאי מוסמך. 6.3.21.1

כל הציוד וכלי העבודה החשמליים המיטלטלים בהם ייעשה שימוש יהיו  6.3.21.2

 ים ומוגנים ע"י בידוד כפול.תקינ

 לא יותקן כל סידור מאולתר בציוד חשמלי. 6.3.21.3
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ככל שיהיה צורך בשימוש בכבל מאריך, להניחו כנדרש בתקנות הבטיחות  6.3.21.4

 בחשמל.

 לדווח מיד למפקח, על כל מקרה של תקלה בזרם החשמל. 6.3.21.5

הקבלן אחראי על מינויו של מנהל עבודה מוסמך באתר טרם תחילת  6.3.21.6

 העבודה.

ל האמור לעיל, כאילו הינו כלול במחירי היחידה הנקובים יראו את כ 6.3.21.7

 במסמך תמורה. 

 

 ויתור על סעדים 6.4

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג ומין,  6.4.1

שתהיינה לו לפי החוזה ו/או מכוחו ו/או בקשר אליו, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר 

בנה כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עיכבון לסילוק ידו מביצוע המ

ו/או לכל סעד ו/או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, 

 צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

לא במקרה של סילוק יד הקבלן כתוצאה מהפרות הנחיות בטיחות  מביצוע המבנה,  6.4.2

 יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע המבנה לאחר.

 

 

 סדר העבודה באתר 6.7

 

לפני תחילת העבודה באתר יכין הקבלן בשיתוף עם המפקח תכניות עבודה ולו"ז מפורטות ובה יתאר את 

 אופן התקדמות העבודה בהתאמה לתקופת הביצוע שנקבעה בחוזה.

  

הקבלן ובשיתוף כל הגורמים הנוגעים קביעת סדר העבודה באתר תיעשה בתיאום עם  .6.7.1

בדבר. סדר העבודה באתר יותאם במידת האפשר לצרכים ולאפשרויות של המזמין 

 ובכל מקרה קביעת המפקח בנדון תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 

כל הדרישות לעיל כלולות במחירים שנתן הקבלן בהצעתו ולא תשולם לקבלן תוספת  .6.7.2

 ט לעילמחיר כלשהי בגין כל המפור

 

 ניהול עבודה מטעם הקבלן 6.8

 

 הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר העבודה וישגיח על ביצוע העבודה.  .6.8.1

מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורם המוקדם של המפקח  .6.8.2

והמנהל. הם גם יהיו רשאים לסרב לתת את אישורם או לבטלו בכל עת ולקבלן לא 

 , כספית או אחרת, בגין אי אישור או ביטול האישור כאמור. תהיה תביעה כלשהי

 דין בא כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.  .6.8.3
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כבא כוחו המוסמך של הקבלן יכול להתמנות מנהל עבודה מוסמך עם תעודה מטעם  .6.8.4

משרד העבודה או מהנדס או הנדסאי מוסמך עם תעודה מטעם רשם המהנדסים 

 וההנדסאים. 

 ודות בניה ופיתוחנספח בטיחות לעב

 

אין משום הנחיות אלו לבטל או לשנות כל הוראות חוק ודין, ובכל  מקום בו ישנה סתירה, הוראות  .1

 החוקים והתקנות קודמות.

 

 ותקנותיה. 1970הקבלן מתחייב לעבוד על פי פקודת הבטיחות בעבודה, נוסח חדש  .2

 

 ותקנותיה. 1981הקבלן מתחייב לעבוד על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה   .3

 

 הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך , אשר יימצא במשך כל זמן הפעילות באתר.   .4

 

 העתק תעודות מנהל העבודה והודעה על מינויו באתר יועברו למפקח.  .5

 

הקבלן יוכרז  " כקבלן ראשי "  לנושא הבטיחות  ויפעל מול קבלני המשנה או קבלנים אחרים  באתר    .6

 .למילוי הנחיות הבטיחות

 

הקבלן ימלא אחר הנחיות הבטיחות כפי שיימסרו לו, אם בכתב ובן  בעל פה על ידי המפקח או  מפקח   .7

 הבטיחות מטעם המזמין.

 

 הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי כנדרש בתקנות הבטיחות ובהתאמה לסיכונים הקיימים   .8

 באתר.        

 

 לצרכי החלפת בלאי. 10%תוספת הקבלן יחזיק באתר כמות מספיקה של ציוד בטיחות וב .9

 

הקבלן ידריך את עובדיו בדבר הסכנות באתר העבודה ודרכי המניעה כמו גם בדבר כללי הבטיחות  .10

 וזאת על ידי מדריך בטיחות מוסמך.

 

 הפנקס הקבלן ינהל פנקס כללי כאמור בתקנות ויציגו למפקח או למפקח  הבטיחות לפי דרישתם, .11

 יימצא בכל עת באתר.

 

ינהל פנקס הדרכות בטיחות בו יתעד את ההדרכות שהועברו לעובדים ויציגו לפי דרישת הקבלן   .12

 הפנקס יימצא באתר בכל עת. המפקח או מפקח הבטיחות,

 

 הקבלן יחזיק באתר העתקי תסקירי בדיקות ומסמכים שונים בנושא בטיחות ) בונה  .13

 ויציגם למפקח או מפקח הבטיחות. חשמל וכדומה(. פיגומים,      
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הקבלן יחזיק באתר ציוד עזרה ראשונה בכמות העונה על דרישות התקנות לפי כמות העובדים וכן  .14

 יימצא באתר מגיש עזרה ראשונה מוסמך כחוק.

 

הקבלן יחזיק באתר ציוד לכיבוי אש לצורך מתן מענה ראשוני לשריפות באזור עבודתו וימנה אדם    .15

 אחראי לנושא זה.

 

התארגנות באתר על ידי ממונה בטיחות בעל אישור כשירות  הכוללת הקבלן יכין תוכנית בטיחות ו .16

 נוהלי שגרה וחירום וכן סיכונים ותגובות.

 

 ימנה ממונה בטיחות בעל הקבלן   .17

 לשבוע ויגיש לפיקוח דו"ח ביקור באתר. 1אשר יבקר באתר העבודות לפחות  אישור כשירות בתוקף

 

מועסקים ישירות על ידו ובין אם ע"י קבלני משנה או כל האמור לעיל חל על הקבלן ועובדיו בין אם  .18

 מועסקים על ידי קבלנים אשר הוכפפו אליו כקבלן ראשי.

 

 חשמל .19

 

באישור  באתר הקבלן יספק לוח חשמל זמני לצרכי עבודתו אשר יחובר למערכת החשמל  .20.1

 המפקח בלבד.

 הקבלן יתקין לוחות זמניים לשימוש וצרכי הבניה בהתאם לחוק החשמל. .20.2

 וש בכבלים זמניים )מאריכים( מסוג מוגן בלבד )כתום(.שימ .20.3

 בשום מקרה לא יחצה תוואי כבלים את מסלול תנועת הרכבים או האנשים אל המבנה וממנו. .20.4

 הקבלן יציג אישור חשמלאי רשוי למערכת החשמל הזמנית. .20.5

 במקרים בהם יהיה צורך להאיר מכשולים הקבלן יתקין מערכת תאורה זמנית. .20.6

בהתאם לחוק  שמל בין אם קבועות או זמניות יבוצעו על ידי חשמלאי רשוםכל עבודות הח .20.7

 החשמל.

 

 עבודות חמות .20

 

השחזה וחימום יעשה אך ורק במקומות אשר יאושרו על ידי   עבודות חמות כגון: ריתוך, .21.1

 המפקח.

 האישור יינתן מראש לפני ביצוע עבודות אלו. .21.2

 הקבלן ימלא אחר הנחיות בנספח המצ"ב. .21.3

 

 עבודות גובהפיגומים ו .21
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 בניית פיגומים מחייבת קבלת אישור  " בונה פיגומים " מוסמך טרם השימוש בהם. .22.1

 בדיקת הפיגומים באתר ע"י מנהל עבודה בהתאם לתקנות וירשם בפנקס הכללי. .22.2

 פיגומים ממוכנים מכל סוג יאושרו טרם השימוש בהם על ידי בודק מוסמך. .22.3

( יודרכו ויוסמכו כחוק על ידי מדריך מטר 2עבודה בגובה מעל כל העובדים בגובה ) .22.4

 מוסמך לעבודות גובה.

כל העובדים אשר עולים על פיגומים ממוכנים או במות הרמה יודרכו על ידי מדריך  .22.5

 מוסמך.

כל העובדים בגובה יצוידו ברתמות בטיחות תקניות מעוגנות לנקודות בעלות כושר מעמס  .22.6

 .טון לפחות וקובע מגן ייעודי לעובדי גובה  2של 

הקבלן ינקוט צעדים כנגד אפשרות של נפילת כלים או חפצים מגובה בין אם על ידי התקנת  .22.7

או קשירת חלקים וכלי עבודה או כל שיטה אשר תבטיח מניעת נפילת  רשתות מגן,מעקות

 חפצים ותאושר על ידי המפקח.

 

 מנופים ועגורנים .22

 

כבה, אשר תאושר על ידי הקבלן מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההר 23.1

 בודק מוסמך למנופים.

הקבלן יזמין בודק מוסמך למנופים ולאביזרי הרמה ככל שניתן בסמוך למועד ביצוע ההרמה  23.2

למטרת בדיקת המנוף תוך התייחסות מיוחדת לנושא המשקל הנגדי, תוכנת המחשב, גובלים 

 וכיו"ב.

 ולוודא כי הם משתמשים בו.הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש  23.3

מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישראל, שמתייחסים לנושא  23.4

 ההרמה.

הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנופים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת  23.5

 אלמנטים טרומיים.

 

 בקרה ואכיפה .23

 הקבלן יאכוף את כללי הבטיחות על העובדים באתר. 25.1

 עובד אשר לא יפעל בהתאם להנחיות הבטיחות יסולק מהאתר. 25.2

המפקח או  מפקח הבטיחות רשאים להרחיק כל אדם או להפסיק ביצוע כל עבודה באתר  25.3

 אם מצאו כי האדם או העבודה מסכנים את הבטיחות באתר. 

חשבון  הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות לא תילקח במניין ימי העבודה וימים אלו יהיו על  25.4

 הקבלן.

מבצעים  מצא המפקח כי הקבלן או עובדיו מפר באופן שוטף את כללי הבטיחות ואינם  25.5

פעילות מתקנת לשביעות רצונו רשאי המפקח להפסיק את עבודתו באופן מידי וללא כל 

 פיצוי.
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 מטרה:

 

 מטרת נוהל זה להסדיר את אמצעי הבטיחות והפיקוח בעת ביצוע עבודות       

 ת בתחומי בניין הרשות.חמו       

 

 הגדרות:

 

 ריתוך , השחזה, קידוח, חימום וכל עבודה אשר עלולה לגרום להיווצרות אש   -עבודה חמה

 כתוצאה מלהבה ,ניצוץ או עליית טמפרטורה.                  

 

 טופס בטיחות אשר מסדיר את הנדרש ואמצעי הבקרה בעת ביצוע עבודות   –הרשאת עבודה 

 חמות.                        

 

 מפקח העבודה מטעם היזם , מפקח הבטיחות מטעם היזם. -אדם מוסמך

 

 כל אתר העבודה בסביבות המבנה או בתוכו. –תחומי חלות 

  

 אדם מיומן בהפעלת ציוד כיבוי אש אשר קיבל תדריך טרם ביצוע העבודה ומתפקידו   –צופה אש 

 של התפתחות מצד מסוכן. לנטר ולמנוע כל אפשרות                

 

 שיטה:

 

כל גורם אשר יוזם או מתכנן לבצע עבודה חמה ,בן אם ע"י עובד הקבלן ובן אם על ידו קבלן משנה, יפנה 

 לאדם מוסמך לצורך קבלת הרשאת עבודה חמה.

הגורם המוסמך יבצע בקרה מוקדמת באזור העבודה לצורך קביעת הסדרי הבטיחות הנדרשים כגון: פינוי 

 ביצוע הפרדות או מיגון ציוד וחומרים. ים דליקים,חומר

הגורם המוסמך ירשום  על גבי טופס הרשאת עבודה חמה את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה תוך דגש 

 על הנושאים הבאים:

 דקות לאחריה. 60הצבת צופה אש למשך כל זמן העבודה + 

אפשרות של תהליך בעירה כתוצאה מחום שעות מסיום העבודה להשגחה על מניעת  3ביצוע ניטור למשך 

 כמוס.

 פריסת אמצעי כיבוי מתאימים והדרכת צופה האש.

 בסיום העבודה יבצע הגורם המוסמך ביקורת כי המקום אינו מהווה כל סיכון והוחזר לקדמותו.

 לאחר סיום הביקורת יעביר את הטופס אל המפקח.

 

 

 

 טופס הרשאת עבודה חמה

 

 תאריך___________
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 העבודה: פרטי

 

 מיקום מדויק ________________________..   1

 

 .   מהות העבודה ) ריתוך, אחזקה וכו' ( ___________________________.2

 

 .   תאריך ביצוע _________________ שעת התחלה __________________.3

 

 אמצעי הבטיחות שננקטו:

 

 .   הצבת צופה אש.1

 

 .                 .   פריסת אמצעי כיבוי2

 

 .   הרחקת חומרים דליקים.           3

 

 .   כיסוי מגן.4

 

 .   כיסוי גלאי עשן.5

 

 .   ניתוק כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל סמוכים.6

 

 .   אמצעים נוספים:____________________.7

 פרטי המבצע:

 

 שם:_________________.

 

 _____________________.:מעסיק

 

 טי מאשר ביצוע :פר

 

 שם:________________  תפקיד______________ חתימה_______________

 

 הרשאה זו טובה אך ורק ליום הוצאת.

 

 חתימת הקבלן     ת א ר י ך

           _____________                                                                             ______________ 
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 5'במסמך 

 ____מכרז פומבי 

 נוסח צו התחלת עבודה

 

 לכבוד

_______ 

 מ____________

 

 נ.,ג.א.

 צו התחלת העבודה

 

 הנכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודות כדלהלן:

 (___)מסומן בכתב הכמויות כ _________ תיאור העבודה: 

 ___________ המקום: 

  יך _____מתאר    _______מכרז פומבי לפי 

 

  _____.לא יאוחר מתאריך  –מועד התחלת ביצוע העבודה  .1

 

 העבודה:מועד סיום  .2

 

 _______; חודשים, כולל תקופת ההתארגנות, דהיינו, עד  ____תוך 

         

ביצוע העבודה לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה, על כל מסמכיו ונספחיו, חוקים ארציים  .2

 ות המקומית.וחוקים של הרש

 

הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם  .3

 וצוויםו/או בהתאם לתקנות, הוראות  1970-תש"ל [,נוסח חדש]לתקנות הבטיחות בעבודה 

 אחרים ו/או בהתאם להוראות החוזה בין הצדדים.

 

 

 בכבוד רב,             
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 6ב'מסמך 

 ז פומבי ____מכר

 נוסח אישורי המבטח

 

 

 אישור לקיום ביטוחים

 לכבוד:

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 ("המזמין")להלן:  

 

חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור ___________________  ,מאנו הח"

וח עבודות קבלניות, פוליסות ביט( "ספק"ה)להלן:                             ח.פ.  _____________________

והתנאים אשר כוללות את הסעיפים , אחריות מקצועית וחבות המוצר חבות מעבידים ,צד שלישי

  "(.העבודותההסכם ההתקשרות )להלן: "נשוא  עבודותבמלואם והמתייחסת ל המפורטים להלן

 .חלפת גופי תאורה ברשויות אשכול גליל מערבימהות העבודות : ה

 י "ביט" הרלוונטיים )התקפים( למועד תחילת העבודות.הכיסוי לא יפחת מתנא

 הפוליסה אינה מהווה חלק מפוליסה הצהרתית.

, קבלני המשנה, קבלני ספקה ,כמפורט בכותרת למסמך זה המזמיןהפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 

הנובעים  משנה של קבלני המשנה, וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או

 מביצוע העבודות.

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 

 מס' פוליסה: _____________________ :  הקמהביטוח עבודות  -פרק א'  .1

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     

 

ל גם על אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחו 

 .עצמו ספקאו מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י ה ספקהעבודות אשר תבוצענה על ידי 

 

 ש"ח..                             - שווי העבודות הקבלניות הינו 

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 

מסכום הביטוח, לכל אירוע, על  10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1

 ס נזק ראשון.בסי

 

מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק  10%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2

 ראשון.
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יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או למזמין עד לסך  .1.3

 מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 20%של 

 

ון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנ .1.4

מסכום הביטוח, לכל  10%ומומחים אחרים לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 

 אירוע, על בסיס נזק ראשון.

 

 .ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי .1.5

 

 יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע ורעידת אדמה. .1.6

 

 יום ממועד מסירתם למזמין. 60ופת ההרצה למערכות אלקטרומכניות נקבעה ל תק .1.7

 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.8

 

חודש, אשר לאחריה תהיה בתוקף  24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.9

 חודש נוספים 12תקופת תחזוקה " רגילה " של 

 

, תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמיןהפוליסה   .1.10

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
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 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     

 

  40,000,000.-יות לתובע הוא לא פחות מסכום של ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחר

 לתקופת הביטוח.₪    40,000,0000.-ש"ח לאירוע ולא פחות מסכום של  

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

כל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו,   .2.1

 דים של המבוטח.בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבי

 

יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך  .2.2

 פוליסה זו כצד שלישי.

 

 .תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3

 

 הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים .2.4

למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים ₪  5,000,000בגבול של 

 ש"ח. 5,000,000תת קרקעיים עד לסך 

 

מעבר למבוטח ע"פ  ספקהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של ה .2.5

 ש"ח. 2,000,000לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של  1פרק א' לפוליסה וחריג 

 

 1)הרחבה   .כנגד המזמין הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.6

 בתנאי ביט(

 

הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של  .2.7

 לתנאי ביט( 2ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ) הרחבה  4,000,000.-

 

צד שלישי הנובע  גוףבזה הפוליסה לכסות את חבותו של המבוטח בגין נזק ל מורחבת .2.8

של  צמ"הוזאת מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה לביטוח  בציוד צמ"המשימוש 

אחרת )באם צמ"האו מעבר לגבולות האחריות עפ"י פוליסה לביטוח  ככל שישנהטח והמב

  הם גבוהים יותר( שברשותו של המבוטח.

מיליון  )ש"ח 1,000,000גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של  סה"כ

לכל הנזקים שאירעו בתקופת ש"ח ) חמישה מליון ( 5,000,000לא יותר מאשר ( לנזק וש"ח 

 הביטוח

, ולמעט הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין .2.9

 כוונת זדון.כלפי מי שגרם לנזק ב
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 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     

 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 

 20,000,000 –לאירוע אחד ו ₪   5,000,000.-של  לתובע ולסך₪  1,500,000.-בגבולות אחריות של 

 לתקופת הביטוח.₪ 

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1

 

משנה כאמור, בין אם  ספקמשנה שלו ועובדיו של  ספק, ספקהביטוח חל על כל עובד של ה .3.2

 ובין אם לאו. ספקקיבל שכר מה

 

, ולמעט כלפי מי ליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמיןהפו .3.3

 שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח אחריות מקצועית  .4

 

 תחילה: _________ תאריך סיום: _________ תאריך     

או לפועלים מטעמו ו/או  ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם ספקביטוח אחריות מקצועית ל

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח  10,000,000.-בגינם, בגבול אחריות המבטח שלא יפחת מסך 

שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו 

 על ידי מי מיחידי המבוטח. 

אבדן מסמכים ואמצעי מידע הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות,  .4.1

אחרים, מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה 

 ביטוח. 

למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו או  ספקהביטוח מכסה אחריות ה .4.2

 עבורו.

ו/או בגין  ספקהביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי ה  .4.3

הפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמין בכפוף לסעיף 

 "אחריות צולבת".

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. .4.4

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי  .4.5

ו/או ניסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים תשלום הפרמיה 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח  12ותביעות למשך 

בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך 
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ובתנאי כי ופת הביטוח, תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תק

 לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 מס' פוליסה: _____________________ .ביטוח  חבות המוצר .5

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     

  

בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר  ספקהביטוח מכסה אחריותו של ה

, בגבול אחריות למקרה והעבודות להתקנתם ו/או בנייתם  ספקגרם על ידי או עקב מוצרי הנ

 . ש"ח 2,000,000אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך 

אוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה אינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  .5.1

 למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

, בכפוף לסעיף אחריות ספקהמזמין  נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותו עקב מוצרי ה .5.2

 צולבת.

 ו, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיהמזמיןהביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  .5.3

 בגין נזק המכוסה בביטוח זה.

הסיבה אינה אי תשלום ו במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, .5.4

מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך  הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע  12

ע עליו בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירו

ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את , נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח

 .אותה האחריות

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

 

 אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. ספקכל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י ה .6.1

 

ות החוזה, למעט בביטוחי חובה של בהקשר להורא ספקהמבוטח בכל הביטוחים שערך ה .6.2

כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה, עובדיהם, 

בכל דרגה  ספקנבחריהם, המפקח )למעט אחריותו המקצועית( , קבלנים וקבלני משנה של ה

 שהיא.

 

זה הביטוח לגבי כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חו נקבע גליל מערבי בע"נ אשכול .6.3

 פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

 

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים  .6.4

אלא  כנגד פרמיה נוספת,  ע"פ הודעת המבוטח וגם או המזמין, ובאופן אוטומטי, בהתאם

 60חים במכתב רשום, לפחות את הביטו להאריךשלא  נועל כוונת מזמיןל נודיעאם כן 

 .יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף)שישים( 

 



 

 

124 
 

 

כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  ספקהביטוחים שערך ה .6.5

היקפם ו/או שלא להאריכם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, 

 ישים( יום מראש.)ש 60על כוונתו לעשות כן, לפחות 

בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה  ספקבכל הביטוחים שערך ה   .6.6

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי,  – לבדו ספקלמעט תביעות המוגשות נגד ה –בפוליסה 

כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, 

הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, מכשירי 

חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, 

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, בעלי חיים, אופניים או רכוש של המזמין,

בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של  ספקהכל הביטוחים שערך   .6.7

נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף  (SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. ולמעט כלפי 

 מי שגרם לנזק בזדון.

הקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות ב ספקכל הביטוחים שערך ה  .6.8

המזמין מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה 

היה ידוע למזמין, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמין או גזבר/ חשב המזמין או הממונה על 

 הביטוחים ברשות.

בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  ספקכל הוראה בביטוחים שערך ה   .6.9

מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 

כלפי המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה 

י", המזכה את המזמין "ביטוח ראשונ והביטוח ביחס למזמין כמפורט בכותרת למסמך זה הינ

כמפורט בכותרת למסמך זה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי 

המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות 

 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 יתות או השבתות.לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שב  .6.10

בלבד לרבות החובה  ספקחובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על ה  .6.11

 לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם  .6.12

שור ביטוחים המזמין לא היה למזמין, ובהיעדר חתימתו ע"ג אי ספקלקיום ההתקשרות בין ה

 מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

 

הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור     .6.13

 זה.

 :ולראייה באנו על החתום

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח םשם החות תאריך חתימה וחותמת
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 מפרט מיוחד – 1סמך ג'מ

 

 מוקדמות 00פרק 
 

 כללי 00.01
הנחת תשתיות  מסמך זה מהווה מפרט מיוחד לביצוע עבודות פיתוח וסלילה, 00.01.1

ת.ב.ע עבור מתחם א' בפרויקט כפר ורדים הרחבה ג' )כפי שיתואר להלן,  וגישור
 (.15442ג/

גדרת הדרישות אור העבודות או הוראותיו של המפרט המיוחד הם לצורך הית 00.01.2
 ההנדסיות או האחרות, או קביעת צורת מדידה או תשלום בלבד.

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים: 00.01.3

 :"החוזה"(. )להלן  .מסמך ב' –ן חוזה קבל .א

ההוצאה לאור  -טחון יהמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת משרד הב .ב
ה( להלן: משרדי על כל פרקיו ובמהדורתו האחרונן )המפרט הבי

 "המפרט הכללי".

 ולת המפרט הכללי כת 00.01.4

מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם מסמכי חוזה  וכן עם המפרט הכללי 

טחון ומשרד ילעבודות בנין שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הב

שפורסמה בסמוך למועד  הבינוי והשיכון על כל פרקיו, בהוצאה האחרונה שלהם

 )להלן "המפרט הבינמשרדי"(.  הצעות למכרזהאחרון להגשת ה

 היקף המפרט  00.01.5

ן יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה ל"מפרט הכללי" ולמפרט הבי

משרדי", לתכניות ולכתב הכמויות ולכן אין זה מן ההכרח כי כל עבודה 

המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט 

 מיוחד זה.

 :יק ברשותו באתר את המסמכים האלהעל הקבלן להחז 00.01.6

המפרט המיוחד כולל תוספות והבהרות למפרט , חוזה , כתבי הכמויות,תכניות
נירשם הדבר  אולם אינו מבטל את האמור במפרט הכללי אלא אם ,הכללי

 במפורש.

 סדר עדיפויות בין מסמכי המכרז 00.01.7

דר במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה תינתן עדיפות, למסמכים בס
 הבא:

 הביצוע : ןלעניי

 הוראות המפקח הרשומת ביומן העבודה. 01
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 תכניות. 02

 .2ג' -ו 1מסמך ג' –מפרט מיוחד ודוח קרקע  03

 מסמך ה'. –כתב הכמויות  04

 מסמך ג'. –המפרט הכללי  05

 חוזה קבלן. 06

 תקנים ישראליים. 07

 תקנים זרים. 08

 הקודם עדיף על הבאים אחריו.                           

 

 : לוםתשה ןלעניי

 מסמך ה' –כתב הכמויות  א.

 .2ג' -ו 1מסמך ג'  –מפרט מיוחד ודוח קרקע ב.           

 תכניות.  ג.

 מסמך ג'. –ה.           מפרט כללי ואופני מדידה 

 .חוזה קבלן  .ה

 תקנים ישראליים. .ז

 תקנים זרים. .ח

 הקודם עדיף על הבאים אחריו.

אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן  בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה,

המסמכים הנזכרים לעיל לבין התקנים ישראלים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח 

 והמפקח יתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות 

בין הנספחים לבין  יםבעניינים תכנוניים והנדסי לפירוש שונה וכיוצא באלה

עצמם, יכריע המפקח , לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי 

  הוראותיו.

 עבודות שאינן נזכרות או שאינן מפורטות במפרט המיוחד, תבוצענה לפי המפרט 00.01.8
 הכללי.

ו  הקבלן מקבל על עצמו אחריות המהנדס מטעמו כ"אחראי לביצוע השלד" 00.01.9
 )היתר בניה(. כמשמעו  בתיק בנין  "אחראי על הביקורת"

לא תשולם כל תוספת לעבודות המפורטות בכתב הכמויות באם ביצוען יהיה  00.01.10
 כרוך בעבודה בשטחים קטנים או צרים.
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 אור הפרויקט ודרישות כלליותית 00.02

  כללי 00.02.1
 

שמספרה  פורטתהמצוי בתחום תכנית מ שלב ג' בכפר ורדים של פיתוחתכנון ו מתבצעפרויקט ב

מתחמי דיור, כאשר בשלב זה מבוצעות עבודות הפיתוח  4התב"ע של שלב ג' כוללת .  15442\ג

 לצורך מתחם א' בלבד.

 

 

 :מרכיבי העבודה 00.02.2

 

 

 תאום עם גורמי חוץ וכפיפות להם 00.02

בטרם יחלו העבודות, על הקבלן לבצע תאום ביצוע עם כל גורמי התשתית וביניהם : חברת חשמל, 

קוז, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, קק"ל, מקורות, נתיבי בזק, הוט, סלקום, רשות ני

 ישראל, וכו' ולקבל את אישורן לביצוע העבודות.

גישוש וגילוי מוקדם, כך שלא ולפעול ל התשתיות בשטחשל  ןעל הקבלן לקחת בחשבון את קיומ

ם ופיקוח אין להתחיל כל עבודה לרבות גישוש, ללא תאום מוקדיגרמו נזקים לכבלים ולקווים. 

 של אחריםתשומת ליבו של הקבלן לכך שפגיעה בכבלים או בצינורות מטעם בעלי התשתיות! 

הינה עבירה פלילית ושהקבלן הינו האחראי הבלעדי לפגיעה ולתוצאותיה השונות. עלות כל 

 דרשנה על ידי הגורמים השונים לטובת היתרי החפירה, תחול על הקבלן.יהבדיקות אשר ת

ל הקבלן יהיה לדאוג לכל האישורים של הרשויות )כגון: משטרה, משרד מודגש בזאת שע

וכו'(. זכותו של  , איכות הסביבה, משרד הבריאות, רשות העתיקותרשויות מקומיותהתחבורה, 

הקבלן להציע שלבי ביצוע )במסגרת לוח הזמנים הכללי( ובתנאי שיקבל את כל האישורים 

 וצאות שתיגרמנה כתוצאה מכך תחולנה על הקבלן.הדרושים מהגורמים כמפורט לעיל, אך הה

יהיה צורך להפסיק לזמן מה פעילויות של ציוד, כלים מכניים או עבודות  במהלך שלבי הביצועאם 

: חברת כגוןגורמי התשתית  מסוימים על מנת לאפשר גישה וביצוע לאחרות של הקבלן בקטעים 

וכל הקבלן לבוא בכל תביעה שהיא לפיצוי, לא יוכד', ניקוז, החשמל, בזק, הוט, סלקום, רשות 

 ועליו להביא בחשבון בעת הגשת הצעתו שהפסקות מהסוג האמור תיתכנה במהלך העבודה.

הקבלן יביא בחשבון שבנוסף לפקוח הצמוד של מנהל הפרויקט יהא עליו להישמע להוראות 

 המפקח מטעם וגורמים נוספים אשר ישתתפו בקבלת העבודות המבוצעות עבורם:

 

  חברת חשמל  00.03.1

חפירה והנחת )כגון:  הכנות לעבודות שתבוצענה ע"י חברת החשמל יבצעהקבלן 

 , הנחת תשתית לחדרי שנאים, העתקת עמודיםהתקנת פילרים, שרוולים בחציות

'(. חברת החשמל תהיה רשאית, לבטל את העבודות האלה או לבצע עבודות דוכ
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במקרה זה יאפשר קבלן הכביש . מטעמהההכנה וההשלמה דלעיל באמצעות קבלן 

 לקבלן חב' החשמל להיכנס לאתר וישתף עמו פעולה, בלי לפצות את הקבלן על כך.

על הקבלן לתאם את כל שלבי ביצוע העבודות עם חברת החשמל. הקבלן אחראי על  

תאום הביצוע של חברת החשמל כדי לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה. הקבלן 

ויבצע את כל ההכנות הדרושות לכניסת חברת החשמל לביצוע יעמוד בכל הדרישות 

 העבודות כדי לעמוד בלוחות הזמנים בפרויקט.

עילה להארכת משך הביצוע ואף לא  יהיולא ביצוע עבודות ע"י חברת החשמל 

    לתביעות כספיות נוספות מעבר למצוין בחוזה.

 תשתיות קיימותדרישות  00.03

ייתכן והעבודה ד לעובדה, שבקטעים מסוימים תשומת לב הקבלן מופנית באופן מיוח 00.04.1

בסמוך למתקנים קיימים ולפיכך עליו להביא בחשבון שהוא ייאלץ לעבוד  תתבצע

 בעבודת ידיים בקרבתם.

 הספקת חומרים 00.04

כל העבודות הנזכרות בכתב הכמויות כוללות הספקת כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה, גם 
כוללת את הובלת החומרים עד למקום ההנחה, לרבות  אם לא הודגש הדבר במפורש. ההספקה

חסנה במקרה הצורך, הובלות חוזרות וכו'. כל העבודות כלולות במחירי היחידה של אהפריקה, ה
בכל הסעיפים בהם מופיע הספקת החומרים, גם אם נושא ההובלה והפריקה לא וכתב הכמויות 
 ענות בקשר לכך.הקבלן לא יוכל לבוא בכל תביעות או ט ,הוזכר במפורש

 ביצועשלבי לוחות זמנים ו 00.05

קבלת צו התחלת ממועד  חודשים 22זמן ביצוע: תקופה מרבית להשלמת הפרויקט   00.06.1
 עבודה.

מועד השלמת . לוח הזמנים הוא אחד התנאים הבסיסיים והיסודיים לקיום החוזה 00.06.2
עבודות הפיתוח הינו קריטי ומשפיע באופן ישיר על התקדמות פיתוח המתחמים 

 ים, הקמת תחנות השאיבה לביוב, מסירת המגרשים ליזמים ואכלוס המתחם.השכנ

צו התחלת  העבודה, לוח זמנים מפורט לבצוע  מתןימים מ  14על הקבלן להגיש בתוך 

  MS PROJECTהלוח יהיה ממוחשב באמצעות תוכנה של  המפקח. לאישורהעבודה 

פרוט של הקצאת לל ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות ואת התלות ביניהם, כו

 המשאבים וככול שיידרש ע"י המפקח.

לוח הזמנים על כל סעיפיו יתוקן ויעודכן מידי חודש לפי דרישת המפקח, וישקף את 

הסטיות והשינויים שנוצרו והעתידים להיווצר מכל סיבה שהיא. עדכון לוח הזמנים 

ו עדכונים אלה יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמ

 למועד חדש לסיום העבודה. 

כל ההוצאות הכרוכות בהכנה, מעקב ובעדכון לוחות הזמנים יחולו על הקבלן. לא 

ימציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל רשאי המפקח להכין, כרצונו, לוח זמנים כנ"ל 
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ח והלוח יחייב את הקבלן ועלותו תהיה על חשבונו, או לנכות משכרו עלות הכנת הלו

עדכון לוח הזמנים כל חודש  הינו תנאי לאישור חשבונות  לפי המחיר המקובל בשוק. 

 חלקיים. 

 המפקח. יאושרו ע"ישלבי הביצוע באתר 

גורמי חוץ  .עבודה במספר צוותים וזאת בכדי לעמוד בלוח הזמנים לבצע אתעל הקבלן  00.06.3
 בון את ההפרעותפרויקט. יש להביא בחשביעבדו בו זמנית  )חברת חשמל, תאגיד וכו'(

האפשריות והשיתוף פעולה המתחייב. לא תתקבל כל תביעה או טענה בגין מצב זה ועל 
 בעת מתן הצעתו. הקבלן להביא זאת בחשבון בחישוב מחירי היחידה

 בקרת איכות מערכת 00.07

הקבלן יפעיל בפרויקט זה מערכת בקרת איכות, פירוט תפקיד מערך בקרת האיכות של הקבלן 

נת בקרת איכות עצמית של וקרת איכות בחוזה. בקרת האיכות תעבוד במתכמופיע בנספח ב

 ל.נתיבי ישראחברת למפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של  00.02הקבלן בהתאם לפרק 

 מדידה ותשלום 00.08

כל הוצאות העסקתם של צוותי בקרת האיכות של הקבלן וכל האמצעים הנדרשים לארגון, הקמה 

בקרה כולל את כל הנדרש בסעיף זה, יהיו על חשבון הקבלן ויש ולפעילות מלאה של מערך ה

 לראותם ככלולים במחירי היחידה שבסעיפים הקיימים בכתב הכמויות, לא ישולם עבורן בנפרד.

 איכות הסביבה 00.09

הקבלן יידרש לבצע את העבודות באופן כזה שלא ייפגע במבנים ובמתקנים סמוכים,   00.09.1

 לתנועה ופעילות הסדירה באזור.ושיבושים  וכן בצורה שתמנע הפרעות

שבוע לאחר החתימה על החוזה עם קבלן יציג הסכם חתום עם אתר לקליטת פסולת ה 00.09.2

 המזמין ולפני התחלת העבודות באתר.

שגובהה ייגזר מכמות העבודות  רשויות המקומיותל ערבות בנקאיתהקבלן יפקיד  00.09.3

פסולת ע"י  הערבות מופקדת כדי לכסות הוצאות במקרה של שפיכת הנידרשות.

 הקבלן במקום לא מאושר.

פסולת, המחיר הנקוב בסעיפי כתב הכמויות כולל גם סילוק ה בכל הסעיפים שבהם ישנ 00.09.4

ופיזורו  ,פיכה מאושר על ידי רשות מקומית לכל מרחק שהואפינויהחומר הנ"ל למקום 

שם. על כן אסור לקבלן לפזר את החומר הנ"ל בקרבת אתר העבודה אלא עליו לסלקו 

תר שפיכה מאושר. ללא מלוי אחר תנאי זה, לא ישולם לקבלן עבור הסעיפים לא

שא בהוצאות פינוי החומר מקרבת האתר על כל הכרוך בכך. כמו יהמתאימים, והוא י

 כן גם כל התשלומים למטמנות וכל הוצאה ו/או תשלום אחר חלים על הקבלן.

 

 בדיקות מוקדמות 00.10
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ת, המפרטים, כתבי הכמויות, טיבם של על הקבלן ללמוד את תנאי החוזה, התכניו 00.10.1

החומרים והעבודות הדרושים לביצוע הפרויקט, לבחון את כל התנאים והנסיבות 

הקשורים לביצוע המבנה ולסביבתו, את דרכי הגישה למקום המבנה וכל דבר אחר 

שנוגע לביצוע מושלם של העבודה תוך פרק הזמן שנקבע. הקבלן לא יהיה רשאי לבסס 

כספיות או אחרות על אי ידיעה או אי הבנה של תנאי כלשהו מתנאי שום תביעות 

לביצוע המבנה  ותהקשור ןכלשה ותהחוזה, או אי ידיעה או אי הבנה של תנאי או נסיב

 .ובעות ממנוו/או הנ

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, על הקבלן לבדוק היטב את כל התנאים הקשורים    00.10.2

ה זה, בנוגע להספקת החומרים, הציוד, כוח האדם לביצוע התחייבויותיו על פי חוז

ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע החוזה. לא תישמע כל טענה בדבר חוסר כל 

אלה ובמיוחד לא תישמע כל טענה כי מחסור בחומרים, בציוד או בכוח אדם כהסבר 

מת לאיחור כלשהו בהשלמת ביצועו של המבנה בכל שלב ושלב הקבוע בחוזה או להשל

 המבנה כולו במועד הקבוע בחוזה.

על הקבלן לבקר באתר המבנה כדי להכיר את תנאי העבודה במקום. טרם  הגיש את   00.10.3

הצעתו, שום תביעה של הקבלן הקשורה לאי ידיעה או אי הבנה של תנאי כלשהו, לא 

 תתקבל.

 

 בסיס ההצעה 00.11

 .מכרז/ חוזה זהההצעתו של הקבלן תבוסס על סמך כל מסמכי  00.11.1

תב הכמויות מהווים השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת המפרט וכ 00.11.2

תמצא את ביטויה הנוסף במפרט ולהיפך. ביצוע העבודות, אם לא צוין אחרת, יהיה 

לפי התכניות, המפרט המיוחד, המפרט הכללי, וכתב הכמויות. במקרה של סתירה 

 ביניהם יקבע המפקח את אופן הביצוע.

 ה הקבלן מודע לכך שמחיריו לא ישתנו בעקבות אספקתבהגישו את ההצעה יהי 00.11.3

תכניות   עבודה   מפורטות  של  אלמנטי  הפרויקט  שיכללו פרטים הנובעים 

מהדרישות הארכיטקטוניות והפונקציונליות והקונסטרוקטיביות השונות. למרות 

את הקבלן  מזמיןשלא מפורטים בתכניות כל פרטי ודרישות הביצוע, רואה ה

ויודע את כל הנדרש בעבודה מסוג זה, ומסיר מראש את האפשרות כי כמתמצא 

הבהרות, השלמות הקבלן יוכל לבוא בתביעות כלשהן כשימסרו לו, בבוא העת 

 מפורטות.מעודכנות ,תכניות עבודה ו

 הקבלן בהצעתו מאשר את האמור לעיל.   

 

 בדיקת תכניות 00.12
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והמידות הנמסרות לו: למכרז, לעיון על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון, התכניות   

ולביצוע העבודה. להפנות תשומת לב המפקח לכל החסרה/סתירה/אי התאמה בין התכניות, 

המפרטים וכתב הכמויות. המפקח יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת המפקח 

 בנדון תהיה סופית ומכרעת.

ב את הקבלן לבצע על חשבונו את אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחיי  

השינויים או התיקונים המתבקשים. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא 

 הרגיש באי ההתאמות כנ"ל.

מפעם לפעם, ימציאו המתכננים לקבלן, באמצעות המפקח, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות,   

שיקול דעתם, הוראות אלה תחייבנה  לרבות תכניות לפירוט ולהסברת ביצוע המבנה. הכל לפי

 את הקבלן.

 

 בטיחות בעבודה ומינוי אחראי לבטיחות 00.13

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת קיום חוק הבטיחות בעבודה )נוסח  00.13.1

, יבדוק, יוודא וידרוש שגם קבלני המשנה נוקטים ומקיימים את 1970-חדש( תש"ל

 דרישות חוק הבטיחות בעבודה.

למפקח בכתב  אתר כנדרש בחוק ויודיע על כךבמטעמו ממונה על בטיחות הקבלן ימנה  00.13.2

 , ינחה ויישםלפני תחילת העבודה. הממונה על הבטיחות ידריך, יסביר, יבדוק ימים 7

את דרישות חוק הבטיחות על כל העובדים באתר וכן על קבלני המשנה והקבלנים 

 האחרים.

 בוע.ממונה הבטיחות יגיש למנה"פ דו"ח מצב אחת לש 00.13.3

האחראי על הבטיחות יהיה נוכח באתר עד לגמר העבודות נשוא הסכם זה והוא יהיה  00.13.4

רותי הבטיחות יינתנו ע"י הקבלן יהאחרון לעזוב את השטח באתר מטעם הקבלן כך שש

 עד לרגע סיום העבודה.

בנוסף לכל הוראות הבטיחות המפורטות במפרט הכללי, בנספח הבטיחות ובתנאי  00.13.5

מת לב הקבלן לכך שהעבודות מבוצעות באזור שבו מתנהלת תנועת החוזה, מופנית תשו

כלי רכב פרטיים וציבוריים וכן הולכי רגל. לפיכך חייב הקבלן לנקוט בכל אמצעי 

הזהירות על מנת למנוע פגיעה בנפש ו/או ברכוש. על הקבלן להביא בחשבון את הצורך 

דרשו ע"י גורמי בטיחות בגידור מסביב ע"י גדרות זמניים,  מחסומים וכו' כפי שיי

, משרד הכלכלה, משרד התחבורה, משטרת ישראל רשויות האשכולמוסמכים )פיקוח, 

וכו'(. כמו כן, יהיה עליו להציב שלטי אזהרה והכוונה זמניים ולדאוג לתאורת לילה 

שעות ביממה במשך כל תקופת הביצוע  24לאזהרה. על הקבלן להחזיק שמירה במשך 

 הבטיחות ולהבטיח תיקונים מיד עם גלוי תקלה. כדי לשמור על אמצעי

תמורת ביצוע כל העבודות הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת ויש לראות את התשלום  00.13.6

 עבורן ככלול במחירי הסעיפים השונים של הפרויקט.

 ישולם על כך בנפרד לקבלן.לא במידה ויידרשו שוטרים בשכר להכוונת התנועה,  00.13.7

 : אמצעי בטיחות בעבודת חפירה 00.13.8
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 יש להשתמש בכל אתרי העבודה בעזרים ותמרורים כדלהלן: .א

 לבן בולט ובכמות מספיקה.-מחסומי גידור מברזל בצבע אדום .ב

 .403תמרור שמספרו לבן זוהר -יחידות מחסום אדום .ג

 .150לבן זוהר תמרור שמספרו -סימון סכנה אדום .ד

 .901יחידות תמרור עבודות בדרך תמרור שמספרו  .ה

 .213-214 םשמספר יםוף מימין ומשמאל תמרוריחידות תמרורי חץ עק .ו

בנוסף, עזרי בטיחות שידרשו בהתאם לסוג השטח ולזמן העבודה )תאורת לילה,  .ז

מהבהבים, גשרים וכו'(. כל העזרים והתמרורים חייבים להיות במצב תקין 

 ומוכנים לשימוש מידי.

 ומנהל עבודה באתר חשמלאי 00.14

ת ובמשך כל תקופת הביצוע לצורכי בקביעוישהה באתר העבודה יוודא כי הקבלן  00.14.1

בעל רישיון  שנים לפחות, 5בעל ניסיון של חשמלאי התאום והפיקוח על העבודה, 

מנהל עבודה מוסמך ובעל מתאים לעבודות מסוג העבודות נשוא עבודות חוזה זה, ו

החשמלאי ומנהל העבודה הקבלן יגיש את  בעבודות נשוא חוזה זה.שנים  5של ניסיון 

 פקח.לאישור המ

האמור ומנהל עבודה מטעמו של הקבלן ימצאו באתר העבודה במשך כל  החשמלאי 00.14.2

 חוזה זה. אהזמן בו מתבצעות העבודות נשו

 

 ביצוע ברציפות ו/או בשלבים  00.15

מחירי היחידה בכתב הכמויות ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים ובכל  

שלבים, באורכים ניכרים או בקטעים קצרים, התנאים, בין אם העבודות נעשות ברציפות ו/או ב

 בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.

 

 עבודות לילה, חגים, שבתות ושעות נוספות 00.16

. כמו כן קשורות ללוח זמנים מחייבעל הקבלן לקחת בחשבון כי העבודות שעליו לבצע  00.16.1

בצעת עליו לברר, לפני מתן הצעתו, הנהלים הקיימים בתחום הרשות המקומית בה מת

 העבודה.

תבוצענה בשעות לילה לפי דרישת  מסוימותעל הקבלן להביא בחשבון שעבודות  00.16.2

, המשטרה, מח' התנועה או גורם אחר )כגון חציות, תיקוני מבנה, אספלטים, חיספוס
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וכו'( וגם בגין כך לא יוכל הקבלן לבוא בדרישות לתוספות. מודגש  קידוחים אופקיים

 אל יהיו על חשבון הקבלן.בזה שגם תשלומים למשטרת ישר

הקבלן לא יהא זכאי לקבל כל תשלום נוסף, אם כדי לעמוד בלוח הזמנים, או עקב  00.16.3

דרישת הרשויות יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת  אחת ליום או אם יהיה עליו 

לעבוד בשעות הלילה. על הקבלן לבקש ולדאוג לקבלת אישור מרשות מוסמכת והמפקח 

 מועדים אלו. להפעלת עובדיו ב

באישור המזמין תבוצענה  , חגים, ימי חול המועד ושבתותעבודות בשעות הלילה 00.16.4

. במקרה ולא אושר ביצוע עבודות לפי סעיף זה, לא יהיה זכאי ומשטרת ישראל בלבד

 הקבלן לכל פיצוי בגין בטלה.

 10עם תאורה מרחבית )בנוסף לתאורת ציוד )לפחות העבודה בשעות הלילה תתבצע  00.16.5

( אשר תבטיח מניעה מוחלטת של סנוור. אזורים קריטיים באתר )שקעים, בורות( לוקס

 מחייבים הארה מיוחדת.

 

 או שווה איכות מחיר מוצר שווה ערך 00.17

מוסבת בזה תשומת לבו של הקבלן, כי בכל מקום שבו מצוין במכרז/חוזה זה שם היצרן  00.17.1

ו/או שווה ערך  או שמו המסחרי של חומר או מוצר, רשאי הקבלן להציע מוצר אחר

מכל הבחינות באישור המתכננים והמהנדס. בהעדר ציון חומר שווה ערך שווה איכות 

לחומר המוזכר בכתב הכמויות, רואים כאילו התייחס הקבלן למוצר או שווה איכות 

המוצג במכרז/חוזה זה. בכל מקרה על הקבלן לקבל לפני הביצוע, אישור מהמתכננים 

 ידיו. ומהמהנדס למוצר המוצע על

אם המוצר המוצע על ידי הקבלן לא יאושר על ידי המתכננים והמהנדס, יחויב הקבלן  00.17.2

להשתמש במוצר הנתון במכרז/חוזה זה וזאת כלול במחיר שהוצע על ידי הקבלן וללא 

כל תוספת מחיר. אם אין מוצר ספציפי מצוין במכרז/חוזה זה והמוצר המוצע על ידי 

ן להציע מוצר מתוצרת אחרת אשר יניח את דעתו הקבלן לא התקבל, יהיה על הקבל

 של הנ"ל.

יהיה בסמכותו הבלעדית של ו/או שווה איכות מודגש כאן כי אישור למוצר שווה ערך  00.17.3

  המפקח ולא תהיה לקבלן זכות ערעור על כך.

 קבלני משנה 00.18

 10על הקבלן להגיש לאישור המפקח רשימת קבלני משנה שברצונו להעסיק וזה תוך  00.18.1

 ת צו תחילת העבודה.ימים מקבל

לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו, על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי תשומת  00.18.2

והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס 

 הקבלנים. 
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"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות 

על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה  1988-תשמ"ט בניגוד למקובל במקצוע,

 הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה.

 להלן לשון התקנות: 

 קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר.   (8) 2תקנה 

 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו.   (9) 2תקנה 

מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן או ( קבלן אינו 11) 2תקנה 

בין  -; לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים אין לו רישיון מתאיםבחלקן, לקבלן אשר 

ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעור העבודה כשלעצמה, 

 משום מסירת ביצוע עבודה לאחר".

מותנית בהצגת פרטיו המלאים, ניסיונו המוכח,  מסירת עבודה בפרויקט לקבלן משנה 00.18.3

 בחינתו ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמין ואישורו.

המפקח רשאי לדרוש את החלפתם של קבלני המשנה מתוך הרשימה שתוגש על ידי  00.18.4

הקבלן לאישור. לאחר קבלת העבודה אסור לקבלן להחליף את קבלני המשנה ללא 

למפקח הזכות להרחיק ידו של כל קבלן  אישור מוקדם מהמהנדס/המפקח. מאידך,

 משנה שלדעתו רמת ביצוע העבודה אינה מספקת.

באה  -בכל מקום בתיאור הטכני או בכל מסמך אחר שמופיע הגדרה "קבלן משנה"  00.18.5

 לציין כי הנ"ל בא כוחו בלבד של הקבלן, אשר יישאר האחראי היחידי לגבי המזמין.

מת קבלני משנה מומלצים , במקרה זה המזמין שומר על הזכות להעביר לקבלן רשי 00.18.6

 לא נדרש האישור של מנהל הפרויקט להפעלת קבלן משנה.

 דוגמאות 00.19

לכל הפרטים לפני הביצוע, על סמך דוגמאות שיוכנו  המתכנניםבאחריות הקבלן לקבל אישור 

ע"י המתכננים או המפקח או  אושרויפרטים שלא  ע"ח הקבלן.לפי הנחיות המפקח, בשטח 

ש"ע שיוצע ע"י הקבלן, יוצג כדוגמה בשטח, אישור  ורקו ויפונו מהאתר ע"ח הקבלן., יפהמזמין

 ש"ע יהיה ע"י המזמין, המפקח והמתכנן בכתב בלבד.

 מפרטי היצרן 00.20

במידה ולא ניתנו מפורשות ו/או מפרטים מיוחדים לשיטת יישום וביצוע לעבודה שהיא, היישום  

ו/או ספק כפי שייקבע המפקח. ביצוע לפי מפרט  והביצוע ייעשה לפי הוראות יצרן ו/או יבואן

 היצרן )ספק( של החומר לא מהווה עילה לשינוי מחיר החוזה.

 

 הגשת חשבונות חלקיים וסופיים וחישוב כמויות 00.21
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 כללי 00.21.1

בנארית באופן  – החשבונות יערכו ויחושבו במחשב בתוכנה המיועדת לניהול חשבונות

 של חשבונות מצטברים.

 י(חישוב כמויות )כלל 00.21.2

חישוב הכמויות יהיה מבוסס על תכניות, דפי מדידה ו/או דפי יומן בהתאם להוראות  .א

הנספחים יהיו  והנחיות המפקח, והם יצורפו כנספחים לחישוב הכמויות.

 ממוספרים.

 חישוב הכמויות יעשה בדף נפרד לכל סעיף וסעיף. .ב

מדידות או  בכל דף של חישוב כמויות יצוין כמקור החישוב )מספר תכנית, מספק דף .ג

 מספר דף יומן(.

 דפי הכמויות ירוכזו לדפי ריכוז שיוגשו עם החשבון החלקי. .ד

כל התכניות, דפי המדידה, סקיצות וכו' המשמשים כבסיס לחישוב הכמויות יהיו  .ה

 חתומים ע"י מודד מוסמך ויאושרו ע"י המפקח.

, לאחר דפי הכמויות יהיו חתומים ע"י מגישם )בציון תאריך החתימה( וע"י המפקח .ו

 בדיקתם.

 

 חישוב כמויות לחשבונות חלקיים 00.21.3

הכמויות לחשבונות החלקיים יכללו את הכמויות אשר בוצעו בפועל באותו חודש  .א

 תוך התבססות על הנתונים שהוזכרו לעיל.

דפי הכמויות של החשבונות החלקיים יהוו חלק בלתי נפרד מדפי חישוב הכמויות  .ב

 הסופיים.

 חישוב כמויות לחשבון הסופי 00.21.4

דפי הכמויות לחשבון הסופי יצולמו, יאספו ויאוגדו בנפרד מהחשבונות החלקיים,  .א

 המסמכים הנדרשים לליווי דפי הכמויות:

שבתוכו כל דפי המדידה המתייחסים לסעיפי הכמויות הסופיים  - תיק מדידות .ב

 החתומים ע"י נציג הקבלן והמפקח.
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ודות בפועל או סקיצות מד –בתיק תהיינה תכניות עם מידות מעודכנות  – תכניות .ג

)של המתכנן או של הפיקוח( הכוללות נתוני קבלה לאחר ביצוע )גבהים ומידות( של 

 המבנה מאושרות ע"י הפיקוח.

בתיק זה ירוכזו אך ורק דפי היומנים שבהם יש התייחסות לכמויות.  – תיק יומנים .ד

פי מספר דפי היומנים ירוכזו לפי סעיפי הכמויות. במידת הצורך יצולמו אותם ד

 פעמים ובכל צילום יודגש החלק הנדרש לסעיף הרלוונטי.

בראש תיק הכמויות יוכן דף ריכוז שיכלול את מספר הסעיף ומיספור  – דפי ריכוז .ה

דפי הכמויות המתייחסים לאותו סעיף ואת ריכוז הכמויות הסופי בהתאם לפריטי 

 התשלום וכן ריכוז ניתוחי מחירים.

בעותק קשיח ובמדיה דיגיטלית המשורטט  As-Made תיק תכניות לאחר ביצוע .ו

לפי מפרט ונוהל המבא"ת של משרד הפנים העדכני למועד הכנת  GISבפורמט 

 התוכניות )המפרט לרבות קבצי העזר ניתן להורדה מאתר משרד הפנים(. 

 תיק הוראות הפעלה. .ז

 תיק מתקן. .ח

 הגשת חשבונות 00.21.5

 חשבונות חלקיים 00.31

 המזמין/מפקח. הקבלן בתאריך שיקבע ע"י  כאמור, חשבונות חלקיים יוגשו ע"י 1.א

 לחשבון יצורפו המסמכים הבאים: 2.א

 לעיל. 2-4חשוב הכמויות כמפורט בס"ק  •

 ודפי ריכוז.דפי המדידה  •

 לוח זמנים מעודכן לתאריך הגשת החשבון. •

 ניתוחי מחירים לעבודות נוספות. •

 AS MADEתכניות  •

אך ורק תאריך  תאריך קבלת החשבון החלקי: כתאריך קבלת החשבון ייחשב 3.א

 כשהם תקינים להנחת דעתו של המפקח. קבלת כל המסמכים הדרושים הנ"ל

 חשבון סופי 00.31

 החשבון הסופי יוגש ע"י הקבלן לאחר מסירת העבודה )כולל מדידות משותפות(  1.ב

 וקבלתה ע"י המזמין.
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 :המסמכים שעל הקבלן לצרף לחשבון הסופי ועל חשבונו 2.ב

 תיק כמויות. •

החתום ע"י מודד מוסמך ובמדיה דיגיטלית  בעותק קשיח תיק מדידות •

 .GISמשורטט לפי נוהל מבא"ת של משרד הפנים בפורמט 

 תיק יומנים. •

 תיק ניתוח מחירים. •

אישור ביצוע , תוצאות בדיקות מעבדה לרבות דוח בדיקות ריתוכי צנרת •

 .בדיקת לחץ

 תיק בקרת איכות סופי. •

עבודות השונים על מסירה וקבלה של העבודות וחלקי הבכתב  אישורים •

: אישורים הן ע"י נציגי המזמין והן ע"י הרשויות השונות לרבות חברת 

החשמל, בזק , משרד הבריאות, תאגיד מעיינות זיו, כיבוי אש,  4לטופס 

 וט וכו'.ה

תיק מתקן יכלול הוראות תחזוקה, תעודות אחריות, רשימת אנשי קשר  •

 חר שתדרוש החברה.וטלפונים, רשימת חלקי חילוף ומלאי  וכל מסמך א

כתאריך מסירת החשבון ע"י הקבלן יחשב אך ורק תאריך קבלת  •

 המסמכים )מושלמים( כנ"ל.

 וכל אישור נוסף שידרש ע"י המזמין והמפקח. •

 

 תשלום 00.21.6

המדידות, השרטוט, חישוב הכמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון הסופי וכל יתר 

 די  הקבלן ועל חשבונו.השירותים ההנדסיים כמפורט בפרק זה, יבוצעו על י

המזמין ראה את הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל הנתונים, הדרישות וההגבלות 

 שלעיל בעת הגשת הצעתו והתחשב בהם במחירי היחידה שלו.

 לא ישולם כל תשלום עבורם.

 

 תשלומים נוספים 00.21.7

הקבלן יגיש למפקח אחת לחודש בזמן הגשת חשבון חלקי  רשימה שתפרט את כל  .א

יו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם ואשר לפי דעתו זכאי הוא להם עקב תביעות

 ביצוע העבודה במשך החודש החולף

דרישה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן א' לעיל רואים את הקבלן  .ב

כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש האמור על 

יום מתום החודש שבו התהוותה  30תביעה, והתביעה עצמה תגיע תוך כוונתו להגיש את ה

 עילתה.
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ערך העבודה  יקבע לפי רשומים ביומן העבודה והתמחור יעשה לפי שיטות הבאות לפי  .ג

 סדר עדיפויות כדלקמן: 

 לפי עבודה זהה בכתב הכמויות המצורף לחוזה. 1ג.

לעבודות ירון משרד השיכון בהעדר מחיר לעבודה זהה הנ"ל התמחור יעשה לפי מח 2ג.

 .10%פחות  על בסיס מדד החוזהפיתוח 

    התקף ביום  דקל התמחור יעשה לפי מחירון  משרד השיכון בהעדר מחיר במחירון  3ג.

 איזור, היקף וכו'., ללא תוספת קבלן ראשי, 15%פחות  חתימת החוזה

סס על מחירי שעות בהעדר מחיר במחירון דקל התמחור יעשה לפי ניתוח מחיר מבו  4ג.

 .עבודה וציוד ממחירון דקל

 קביעת שיטת התמחור היא בסמכותו הבלעדית של המפקח.     

הקבלן חייב להגיש הצעת מחיר לאישור לפני התחלת הביצוע. יש לבצע את העבודה רק  .ד

אחרי אישור המחיר ע"י המפקח, מאידך, המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע את 

נתגלו חילוקי דעות בנושא המחיר, הקבלן יבצע את העבודה. העבודה הנוספת גם אם 

 במידה שהקבלן יערער, מנהל הפרויקט יהיה המחליט האחרון.

העבודה /  המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות לקבלנים אחרים ולבצע על ידם את  .ה

פריט חריג וזה במקרה שהצעת הקבלן נראית לו גבוהה ואין אפשרות להתפשר על 

 המחיר.

 אחריות הקבלן למבנים ומתקנים קיימים בשטח  00.22

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים בשטח. כמו כן עליו לנקוט  00.22.1

בכל האמצעים הדרושים להבטחת שלמותם של צינורות וכבלים תת קרקעיים, עמודי 

חשמל, עמודי תאורה  ותקשורת, כוכים, עצים ושיחים, שיש לשמרם. אלה יובטחו על 

 די גידור ודיפון מתאימים ונקיטת כל האמצעים הדרושים למנוע פגיעתם.י

על הקבלן לתקן כל נזק אשר יגרם למבנים, קווי תשתית, מתקנים וצמחיה  הקיימים  00.22.2

 מעבודתו. בשטח ואשר נפגעו כתוצאה 

 איכות התיקון תאושר על ידי המפקח. התיקון יהיה על חשבון הקבלן. 00.22.3

 

 הגנת דיירים מפני נזקים 00.23

 קבלן יתריע בפני נזקים העלולים להיגרם לדיירים כתוצאה מהעבודות בשטח.ה

כל נזק שיגרם לדיירים הגרים בסמוך כתוצאה מעבודות הקבלן באתר יתוקן על ידי הקבלן ועל 

 חשבונו בתוך פרק זמן קצר ככל שניתן ואשר יאושר על ידי המפקח.
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 ניקיון האתר 00.24

, ממתחם הפרויקט את עודפי החומרים והאשפה ולפי הוראות המפקח יום יוםהקבלן יסלק 

 שהצטברו כתוצאה מביצוע העבודה אל מחוץ לגבולות האתר למקום פינוי מאושר.

ויסתום את כל הבורות,התעלות, ויתקן  כליו וציודו מהאתר מו כן יסלק הקבלן את כלכ 00.24.1

שהשתמש בהם לצרכי הבניה, עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות,  המשטחים את 

 וסביבתו נקיים, הכל לפי הנחיות המפקח. האתראת כל 

 
 העברת מבנה ו/או חלק ממנו לרשות המזמין 00.24.2

 
חלק ממנו למזמין ייערך הקבלן או /לקראת קבלת העבודה ומסירת הפרויקט ו

 כדלהלן:

הקבלן  שבהם השתמש כל תעודות האחריות המתייחסות לחומרים ו/או מוצרים  א(  

חזקה את וכולל חוברבאתר מזמין עם מסירת החזקה תעודות האחריות ימסרו לו

 ומדריכים.

 באתר ספרי מתקן, ספרי הדרכה ותעודות אחריות לכל הציוד ומערכות המורכבים  ב(  

 ימסרו למזמין עם מסירת החזקה על המבנה.

 כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות הנ"ל חלות על הקבלן. 00.24.3

 מסירה/קבלה העבודות הגמורות 00.25

 ר מוקדםקבלה/סיו 00.25.1

אחרי שלדעת המפקח, הקבלן גמר את העבודה עד כדי עריכת קבלת ו/או סיור מוקדם בין בכל  

העבודה נשוא חוזה זה ובין בחלק כלשהוא ממנה, מזמין המפקח ועדת קבלה מוקדמת של 

המזמין, המפקח, הקבלן ובמידת  י. בקבלה הנ"ל ישתתפו המתכננים, נציגתשתית/המבנה

 ות והמערכות שבוצעו בו זמנית.הצורך קבלני העבוד

ימים על מנת לזמן את הועדה הנ"ל לתאריך  10הקבלן ייקח בחשבון כי למפקח יידרשו לפחות               

 המוצע על ידי הקבלן.

הקבלן יגיש את כל האישורים שבידו על בדיקות שנעשו על ידי המתכננים את הרשויות  

  GISקשיח ובמדיה דיגיטלית משורטט בפורמט בעותק    AS MADEתוכניות המוסמכות וכן

 לפי נוהל מבא"ת של משרד הפנים. 

לאחר הבדיקה יעביר המפקח לכל המשתתפים בבדיקה דו"ח מסכם ובו תיכללנה הערות   

המשתתפים וההוראות לקבלן לתיקון פגמי ביצוע שנתגלו בבדיקה, השלמות דרושות וכדומה, 

 ההשלמות כנ"ל.וכן ייקבע תאריך לסיום התיקונים ו

מסירת העבודות שבוצעו עבור גורמי חוץ )לחברת חשמל, בזק, הוט, וכד'( יבוצעו ע"י הקבלן.   

 הקבלן יהיה אחראי על תאום המסירה, תיקון הליקוים וקבלת אישור בכתב מהחברות.
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מסירת עבודות מים וביוב לתאגיד "מעיינות זיו" כולן או מקצתן תבוצע בהתאם לנוהל המצורף 

 נספח ח'.ב

 קבלה סופית   00.25.2

 .עם תום תיקון הפגמים כנ"ל ע"י הקבלן, תיערך ועדת קבלה סופית 

 : פיגור התשלומים 00.25.3

היה והקבלן פיגר בהשלמת העבודה ו/או לא קיבל את אישור המפקח על השלמתה ו/או 

משיקולים אחרים, רשאי המזמין בהתאם לשיקול דעתו, לדרוש מהקבלן למסרו חלקים במבנה 

ערכותיו. במקרה זה תיערכנה קבלות חלקיות והמזמין יהיה רשאי להשתמש באותם ו/או מ

חלקים למרות שטרם הושלמה העבודה בכל המבנה/ המערכת. במקרה כזה תיחשב תקופת 

 .החל מתאריך המסירה הסופית של כל המבנה אחריותה

כתב הכמויות. , כלול במחירים הנקובים ב1מילוי כל הדרישות המתוארות במסמך ג' 00.35.4 

 הכמויות( אחרת בכתב צוין)במידה ולא 

 תיעוד לפני תחילת העבודה ובסיומה 00.26

הקבלן יבצע על חשבונו תיעוד מסודר של המצב הקיים בכל חלקי אתר העבודה, בשלבים  00.26.1

 שונים, לפני תחילת ביצוע העבודה, במהלכה ולאחר השלמת כל העבודות באתר.

לאישור המפקח  שיועבר כרטיס זיכרון וידאו, על גבי התיעוד יבוצע באמצעות צילום במצלמת 00.26.2

מגה   2ברזולוציה של , בתמונות מה דיגיטליתלפני תחילת העבודות, וכן באמצעות צילום במצל

 פיקסל ומעלה.

עם השלמת שלב בביצוע העבודות באתר ו/או לפי הוראת המפקח יבוצע שוב ההליך לפי סעיפים  00.26.3

 לעיל. 2 -ו 1

 ר תיעוד זה, ורואים אותו ככלול במחירי העבודות.לא ישולם בנפרד עבו 00.26.4

 בקרת איכות 00.27

מערך בקרת האיכות של הקבלן , פירוט תפקיד הקבלן יפעיל בפרויקט זה מערכת בקרת איכות

 בחוזה. נספח בקרת איכותב מופיע

 

 תאורה וחשמל – 08פרק 
 

 תנאים כלליים 08.1
 

 
 כללי  08.1.01
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ות ובתכניות מתיחס לעבודות לתאורת חוץ והכנות כל המתואר במפרט הטכני, כתב הכמוי 

 ותשתית לעיר חכמה. HOTלחברת החשמל, בזק, 

 

 תאור העבודה  08.1.02

מתקן תאורת חוץ מושלם הכולל חפירות, חוט נחושת )להארקה אופקית(, צנרת,  

 כבלים, בסיסים, עמודים, זרועות, פנסים ומרכזיות תאורה.

 ות צנרת במעברי כבישים.הכנות לחברת החשמל ובזק הכולל

 הכנה לעיר חכמה הכוללת צנרת ושוחות לאורך הכבישים.

 

 דרישות כלליות 08.1.03 

בעל רישיון מתאים על הקבלן הזוכה במכרז להציג מסמכים להעסקת קבלן  .א

 ולקבל אישור המפקח.

 אין להחליף קבלן חשמל במהלך ביצוע העבודות ללא אישור מראש של המפקח. .ב

מאושר חייב לחתום על הצהרה המצורפות להעבירה חתומה קבלן החשמל ה .ג

 למפקח לפני התחלת ביצוע העבודות.

 כל עבודות החשמל כולל תשתיות יבוצעו רק ע"י קבלן החשמל המאושר. .ד

לפני הזמנת בדיקה של מתקן חשמל תאורה על קבלן החשמל למסור להציג ולתאם  .ה

 קה.שברצונו למסור לחח"י לצורך הבדי  AS MADEתכניות 

 

 תכולת העבודה 08.1.04 

 בין השאר כוללת העבודה: העבודה כוללת את כל המפורט במסמכים השונים,

 בסיסים לעמודי תאורה. .א

 צנרת וכבלים למערכת התאורה. .ב

 מוליך הארקה לתאורה. .ג

 הארקה לעמוד. .ד

 פנסים, זרועות ועמודים. .ה

 חפירות. .ו

 צנרת ושוחות לעיר חכמה. .ז

 מרכזיית תאורה. .ח

 
 ה למסמכיםהתאמ  08.1.05

 העבודות יבוצעו בהתאם למפרט זה והמפרט הכללי לעבודות בנין: 1.05.1

 מוקדמות, מהדורה אחרונה. - 00פרק  -
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 מפרט כללי לעבודות חשמל, מהדורה אחרונה. – 08פרק  -

 המפרט הכללי הינו המפרט שבהוצאת הועדה בינמשרדית מיוחדת  

 ושהוצא לאור  בהשתתפות משרד הבטחון, משרד העבודה ומשרד השכון

 ע"י משרד הבטחון/ההוצאה לאור.

 בכל מקום שמצויין המפרט הכללי, הכוונה למפרט הנ"ל.

 בכל מקום שנאמר במפרט הכללי חוזה ממשלת ישראל לבצוע מבנה ע"י קבלן  

 (  יהא מובנו החוזה שיחתם עם הקבלן.3210)מדף 

זמין בכל מקום שנאמר במפרט הכללי המשרד או הממשלה יהא מובנם מ

 העבודה.

 .08תקנים רלוונטיים ולפי פרוט בפרק  1.05.2

 חוק החשמל וחומר תחיקתי אחר הכולל חומר ממשרד לבטיחות וגיהות. 1.05.3

 

 עדיפות בין המסמכים  08.1.06

 של המפרט הכללי יבוא סדר העדיפויות כדלקמן: 007במקום הנאמר בסעיף 

 לבצוע: א.

המיוחד, תנאי החוזה,  התנאים המיוחדים, התכניות, כתב הכמויות, המפרט 

 המפרט הכללי, הצעת הקבלן )המוקדם עדיף על המאוחר(.

 לתשלום: ב.

התנאים המיוחדים, כתב הכמויות, המפרט המיוחד, התוכניות, תנאי החוזה,  

 המפרט הכללי, הצעת הקבלן )המוקדם עדיף על המאוחר(.

 

 שנויים ותוספת תכניות  08.1.07

דות הרשומות בכתב הכמויות, בתוכניות ובמפרט אמנם אין המזמין מתחייב כי כל העבו

 יבוצעו.

 המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל, להקטין ולשנות את כמויות העבודה. 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור בהמשך העבודה תוכניות נוספות, לפי הצורך. 

 

 בדיקות  08.1.08

המתקנים ללא הסתיגויות ע"י כל רק לאחר סיום כל הבדיקות המפורטות להלן וקבלת  

 הבודקים, יחשבו המתקנים כגמורים.

 רשימת הבדיקות: 

 המפקח. .א

 למערכת התאורה וחציות לכבלי רשת וחיבורים. –חברת החשמל  .ב

 מחלקת המאור של הישוב. .ג

 המהנדס המתכנן. .ד

 

 תוצרת  08.1.09
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שווה ערך. במידה בכל מקום שמצויינת תוצרת של אבזר או חומר, הכוונה היא לתוצרת זו או 

 ויוגש ציוד שוה ערך, יש להגישו תוך חודשיים מיום צו התחלת עבודה. 

 , המפקח.אשכולאשור הציוד או תחליפים שווי ערך ייעשה ע"י ה

 

 אשורי חפירה  08.1.10

כדי להסיר ספק: הקבלן אחראי לקבלת כל אשורי החפירה הדרושים מכל המוסדרות 

 , חברת בזק, חברת החשמל, המשטרה וכו'.HOTברת הישוב, ח –הנוגעים בדבר כגון 

 אשורי בצוע 08.1.11

הקבלן יהיה אחראי לקבלת אשורים לטיב הבצוע בעל פה ובכתב מאת נציגי חברת 

 .אשכולהחשמל ומחלקת המאור של ה

 תאומים 08.1.12

 העבודה מבוצעת במסגרת עבודות הבצוע של הכבישים והתשתיות לשכונה.

 ביל לעבודות התאורה והתשתית גם עבודות ע"י קבלנים אחרים.אי לכך יבוצעו במק

 הקבלן אחראי לכל התאומים הדרושים עם הקבלנים האחרים העובדים בשטח.

 כל נזק שיגרם עקב חוסר תאום יהיה ע"ח הקבלן.

 

 ציוד שווה ערך 08.1.13

 ערך לציוד המוכתב במכרז.-הקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שוה

ל מקרה, ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד המוכתב בכ

ערך, לפי הצעת הקבלן, אם תהיה כזו, תמצא ביטוי בדף נספח -במכרז. ההצעה לציוד שוה

למכרז בנפרד, תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו, נתוניו הטכניים, שם הספק וכו' וכן 

 קטלוגים ונתונים פוטומטריים דגם המפנסים.מפרטים טכניים מקוריים של היצרן, 

 ערך לא תידון כלל, אלא אם כן הוצעה יחד עם המכרז, כמפורט לעיל.-כל הצעה לציוד שוה

בהחלטת המפקח והמזמין ערך או לא, הינה -ההחלטה אם הציוד המוצע אמנם שוה

 .בלבד

 ם בתוך האריזות.גופי תאורה מקוריים בתוך אריזות מקוריות עם מסמכים נילווים מקוריי

 חישובים פוטומטריים יעשו על ידי תוכנת היצרן של אותם גופי תאורה.
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 3סמך ג' מ

 נספח בקרת איכות 

 כללי .א

 " מערכת בקרת האיכות".להלן תקרא  הקבלן יפעיל בפרויקט זה מערכת בקרת איכות (1
 ."מערכת הבטחת האיכות"המפקח ונציג הבטחת האיכות של המזמין להלן יקראו  

 ערכת בקרת האיכות תהיה אחראית על בדיקות כל העבודות והחומרים אשר ישמשומ (2

בפרויקט זה. המערכת תתואר בתרשימים אשר יוגשו ע"י הקבלן יחד עם תכנית ההתארגנות 

 .מערכת בקרת האיכות תתייחס לכל סעיפי העבודות המפורטת ולוח הזמנים.

מערכת הבטחת יש הקבלן לאישור ( יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה, יג7תוך שבע ) (3

, איש חיצוני או חברה חיצונית, המתמחה בבקרת איכות, אשר תבצע את בקרת האיכות

האיכות בפרויקט מטעם הקבלן. הקבלן ישכור את שירותיו של האיש ושל חברת בקרת 

 מערכת הבטחת האיכות.האיכות על חשבונו וללא כל תמורה נוספת, רק לאחר אישור 

יגיש הקבלן למפקח את תכנית  מערכת הבטחת האיכות,ממועד קבלת אישור יום  10תוך  (4

בקרת האיכות שלו, המיועדת לפרויקט ואת המבנה הארגוני של מערכת בקרת האיכות. 

הקבלן לא יפעיל את מערכת בקרת האיכות מטעמו עד לאחר אישורו הסופי של המפקח 

 .מזמיןוחברת אבטחת האיכות של ה

 :לול הקבלן יכלמערך בקרת האיכות ש (5

 .האיכות בטחתא אושר ע"י מערכתמעבדה מוסמכת )או מעבדות מוסמכות( אשר ת .1

 .המזמין ועל חשבונותבוצע ע"י  עמהההתקשרות 

 שנים לפחות בעבודות קבלניות. 10סיון של ימדידה בראשות מודד מוסמך בעל נ צוות .2

 צוות בקרת איכות. .3

של הפרויקט, אלא בנוסף להם ויעסקו באופן מהנדסי בקרת איכות לא יהיו ממהנדסי הביצוע  (6

 מלא אך ורק בנושא בקרת האיכות.

הבטחת מערכת וכל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן טעון קבלת אישור  (7

, יועברו לאישור הבטחת האיכות לפני תחילת םוניסיונהאיכות מראש. הפרטים של הנ"ל 

 ביצוע כל עבודה בפרויקט.

אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן יתאים להיקף העבודות כמות כח האדם בכל  (8

 אחד משלבי הביצוע, והוא טעון קבלת אישור הבטחת האיכות  מראש. המבוצעות, בכל

את הרכב  הבטחת האיכותמערכת  האין להתחיל בביצוע שום חלק של הפרויקט, בטרם אישר (9

 מערך בקרת האיכות של הקבלן בשלמותו.

ההצעה יכות של הקבלן יחולו על הקבלן ועליו לקחת אותם בחשבון במחירי עלויות בקרת הא (10

. הקבלן לא יהיה זכאי לשום תשלום נוסף או לתוספת זמן הנובעים ממערך בקרת השונים

 האיכות.

 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן .ב

מערך בקרת האיכות של הקבלן יזמין וינתח את כל הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ"י  (1

מפרטי מכרז/חוזה זה עפ"י כל הוראות מכרז חוזה זה במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, 

ובאופן כזה שמועדי נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הניתוח, הרישום והדיווח, לא יעכבו 
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את שלבי העבודה הבאים )שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו לפיגור 

 הפרויקט.  כלשהו בלוח הזמנים של

כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים והמפרטים המחייבים מכרז/  (2

 הבטחת האיכות, בהוראה בכתב, כמות בדיקות שונה. מערכתחוזה זה, אלא אם כן נקבע ע"י 

מערך בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות, במתכונת של רשימות  (3

 .בקרת איכותתיוג מיוחדות ל

בנוסף לאמור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד שוטף של שלבי העבודה  (4

השונים, ע"י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב העובדות השונות 

 וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע.

ו עבור ביצוע כל אלמנט במבנה, שכבת מילוי התיעוד יכלול טופסי תיוג מפורטים שימולא (5

וכדומה, כולל ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות. כל קטע יתועד בתיק על פי שלב הביצוע 

 ומיקומו, תיקייה זו תמוקם באתר.

תוכנית מפורטת לניהול ומעקב  מערכת הבטחת האיכותמערכת בקרת האיכות תגיש לאישור  (6

-ביצוע וכן תוכנית מפורטת לניהול ומעקב אחרי שינויהתאמות המתגלות במהלך ה-אחרי אי

שדה המתבקשים במהלך הביצוע. תוכנית זו תוגש לאישור במסגרת תכנית בקרת האיכות 

 לביצוע הפרויקט.

כל פעולות הבקרה והבדיקות ישמרו על בסיס נתונים ממוחשב על פי חלוקה לשלבי ביצוע כך  (7

הבטחת האיכות של  הפיקוח או נציג ל פי דרישתשניתן יהיה להפיק בכל רגע נתון דו"חות ע

 המזמין.

על הבקשה להיתר בניה כאחראי במועצה המקומית כפר ורדים חברת הביקורת הנ"ל תחתום  (8

 קורת. בתוקף תפקידה לוודא כי:יעל הב

 בצוע עבודות מתנהל בהתאם לחוק ובהתאם להיתר הבניה. .1

 טיחות בעבודה.לוודא שנשמרים כל חוקי הבניה, התקנים השונים והב .2

 לוודא ולבקר כי יש תאום מלא בין הביצוע לתכנון. .3

לחתום בכל שלב כי הוא מאשר את העבודה ומאשר יציקות הבטונים )לפי טופס איכות  .4

 .פנימי(. מערכת בקרת האיכות של הקבלן

ככל ויתחיל הקבלן בביצוע העבודות בפרויקט ללא מערכת בקרת איכות שלו, המאושרת ע"י  (9

 15%המזמין מערכת בקרת איכות מטעמו ועל חשבונו של הקבלן והוספת של  עילהמפקח, יפ

 לעלויות.

 

 הבטחת האיכותמערכת דיווח ל .ג

בטחת האיכות של אמערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למערכת  (1

 .המזמין

מנת  הדיווח של מערך בקרת האיכות להבטחת האיכות, יהיה באמצעות רשימות תיוג לכל (2

עיבוד או שלב ביצוע. לאחר כל פעילות בקרה, בדיקות ו/או מדידות, תוגש רשימת התיוג 

בטחת האיכות. רק לאחר שבקר האיכות אישר בחתימתו  של מערכת ההרלוונטית לבדיקה 

את הרישום ברשימת התיוג ואת התאמתו לדרישות התקנים והמפרטים הרלוונטיים, וכן 
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יוכל הקבלן להמשיך  –דות, מאפשרות המשך ביצוע העבודות שתוצאות הבדיקות ו/או המדי

 בביצוע העבודות הבאות, עפ"י סדר העבודות שבלוח הזמנים שאושר לפרויקט. 

יש למסור תיק מסירה הכולל את כל הבדיקות המדידות, למזמין  עבודותבשלב של מסירת  (3

פעילויות בקרת ופירוט כל   AS MADEההתאמות וסגירתם, מדידות -רשימות התיוג, אי

 הבטחת האיכות.מערכת האיכות כפי שיידרש ע"י 

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש ממערך בקרת  הבטחת האיכות תהיהמערכת  (4

או במפרטים.  האיכות של הקבלן, לבצע בדיקות נוספות, מעבר לכמות המינימלית שבתקנים

ו שנדרשו במכרז/ בחוזה או כן ראשית הבטחת האיכות לדרוש בדיקות נוספות שונות מאל

ן זה,  ללא עוררין, והוא לא יהיה זכאי יבתקנים השונים. הקבלן יבצע מיד את ההנחיות בעני

 לשום תשלום נוסף או לתוספת זמן ביצוע, הנובעים מקיום הדרישה הנ"ל.

 שלבי הבקרה .ד

 בקרה מוקדמת (1

עבודות של הקבלן. בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב כפי שיוצג בתרשים ה 

היא תכלול בחינה של דרישות החוזה, בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים וציוד ואישורם, 

הבטחת האמצעים לביצוע בקרת איכות, בדיקת שטחי העבודה והבטחת הסידורים 

 המוקדמים לתחילת העבודה. מהלך הבדיקה המוקדמת ירשם בדו"חות בקרת האיכות.

 בקרת מעקב שוטף (2

ות אלה תערכנה באופן שוטף בהתאם לדרישות החוזה והמפרט המיוחד והם כוללות ביקור 

בדיקות מעבדה ואחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. דו"חות המעקב השוטפים יהיו 

 חלק ממערך הדיווח של בקרת האיכות.

הקבלן יגיש דוחות בקרת איכות תקופתיים לפחות אחת לשבוע אשר יכללו רישום הבדיקות  

הכלליות ובדיקות המעבדה והמדידות בהתאם לנדרש במפרטי החוזה ולמצוין בתכנית 

 בקרת איכות, ואשר נעשו בתקופת הדיווח לכל העבודות שבוצעו.

 הדוחות יכללו גם את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: 

לוח זמנים אשר יכלול זיהוי ותיאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות  .1

 הסתיימו. אשר

שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח )עבודות עפר, סלילה, מבנים, שלוט תמרור וצביעה,  .2

 עבודות בטון, עבודות תאורה, ריבודים וכו'(

 שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקה מוקדמת או בדיקות מעקף שוטף(, מיקומם וסוגם. .3

קטו או כאשר תוצאות תוצאות הבדיקה, כולל סוגי כשל ופעולות תיקון שננקטו או ינ .4

יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן.   –בדיקות לא התקבלו עדיין  

 תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה תוך הבטחת  .5

 ם ואחסנה נאותה.מסירה נאותה, מניעת נזקי

 הוראות שנתקבלו באתר מהמפקח ומהבטחת האיכות בכל הקשור בבקרת איכות. .6

 קיום הוראות בטיחות עבודה. .7

 הדו"ח ייבדק וייחתם ע"י האדם המוסמך לכך מטעם הקבלן )מהנדס בקרת האיכות(. .8

 



 

 

147 
 

 

 צוות בקרת האיכות .ה

והכשרתם,  סמכויות ושטחי הקבלן יגיש פירוט רשימת עובדים של צוות בקרת האיכות, מיומנותם 

 מנהל בקרת איכות: יעמודאחריות. בראש הצוות 

 , קידוח כלונסאות , עבודות פיתוח וגינון.מהנדס בעל ניסיון מקצועי מוכח בפיקוח וביצוע עבודות עפר

סיון מקצועי מוכח ייידרש מהנדס בעל נ תאורהו יש לציין כי בפרק הזמן בו יבוצעו עבודות חשמל

 .לעבודות אלו

אם בהמשך העבודה יחליט המפקח או אבטחת האיכות שצוות בקרת האיכות אינו ממלא את תפקידו 

הוא יזמין לדיון את הקבלן ויוכל אף לבקשו להחליף או לתגבר את הצוות הנ"ל. שינויים   -כנדרש  

א זה אלה יתבצעו על חשבונו של הקבלן. אם שינויים אלה לא יתבצעו לשביעות רצונו של המזמין, יה

רשאי לעצור את ביצוע כל העבודות בפרויקט או חלקן עד לביצוע השינוי הנדרש. הפסקת עבודה זו 

 לא תהיה עילה להארכת משך הביצוע ואף לא לתביעות כספיות נוספות מעבר למצוין בחוזה.

 

 תכנית בקרת איכות .ו

  .בפרויקטעבודה הקבלן יגיש את תכנית בקרה האיכות בשלב ההתארגנות ולפני תחילת ביצוע כל 

התכנית תכלול את כל הקשור לתיאור המערכת ומטרותיה, מבנה אירגוני, צוות בקרת האיכות, צוות 

המודדים, נוהלי הבקרה והדיווח, בקרה מוקדמת, בקרה שוטפת, אי התאמות, מסירה, מחשוב 

ליך הדיווח ותיעוד מסמכים, פגישות בקרת איכות, נוהלי בקרה לשלבי הביצוע, טפסים לשימוש, תה

 והמגעים השוטפים בכל הנוגע לבקרת האיכות.

כמו כן תכיל התכנית פירוט לאופן מימוש בקרת האיכות, כולל אצל קבלני המשנה, שבה תופיע 

רשימה מלאה של הבדיקות, כולל בדיקות מעבדה שיבוצעו במהלך העבודה, המבוססת על הדרישות 

 שבמפרטי החוזה, ושיפורטו בסעיפים המתאימים.

 

 ביצוע בקרת איכות  .ז

תעשינה ע"י  –כל הבדיקות הנדרשות ושעליהן יוחלט בהתאם לתכנית הבקרה שהקבלן יגיש  (1

אך תופעל ע"י בקרת  המזמיןמעבדה או מבדקה מוסמכת שההתקשרות עמה תיערך ע"י 

 האיכות באישור הבטחת האיכות.

האיכות מקובלת  המפקח יוכל לתת אישור לבצע חלקים של העבודה שלגביהם תכנית בקרת (2

עליו. תשלומים לקבלן לא יבוצעו בשום מקרה לגבי חלקים שבקרת האיכות שלהם לא 

 אושרה.

המפקח יהיה רשאי להורות על ביצוע בדיקות מדגמיות, לבדיקות תהליכי ביצוע הבדיקות  (3

 וקבלת התוצאות, במטרה לבחון את מערך הבקרה שבאתר.

יהיה עליו לנקוט באמצעי תיקון  –יל הקבלן אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפע (4

כפי שיורה הבטחת האיכות. במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן לתביעות המפקח 

או הבטחת האיכות, יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה. הפסקת עבודה כאמור בסעיף 

פות, מעבר הזה לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות כספיות נוס

 למצוין בחוזה.

הקבלן יודיע בכתב למפקח על כל שינוי במערך בקרת האיכות של הפרויקט. שינוי כזה לא  (5

יבוצע ללא אישור בכתב של המפקח. למען הסר ספק, כל שינוי מעין זה, גם אם יקבל את 

 אישור המפקח, לא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף.
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 הבטחת איכות. .ח

ותפעל בהתאם להנחיות ולהוראות של מערכת הבטחת האיכות. כמו כן בקרת האיכות תעבוד 

 המערכת תדווח מידית על כל פעולה מדידה ובדיקה על פי דרישה של אבטחת האיכות.

 לדוגמה: תכולת תיקי מסירה .ט
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 מסמך ד'

 רשימת תוכניות והתוכניות

 

 המהווה חלק בלתי נפרד

 3/16ממכרז פומבי 
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 מסמך ד'

 ותרשימת תוכני
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 ה'מסמך 

 

 

 כתב הכמויות

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד
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