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 000/7000' מס מכרז פומבי 

, ביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת ל
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 העיר רעננהשיפוט של הבשטח  , כבישים ומדרכות

 
 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה

 למכרזאשר אינם  מצורפים 

 שם המסמך
  צ "למשרד הביטחון מע בהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת"( הספר הכחול:"להלן)המפרט הכללי לעבודות בנייה

 בנוסחן המעודכן 0811ותקנות הבטיחות בעבודה בניה , בנוסחן המעודכן ומשרד השיכון
 .המצורפים למפרטים הכלליים אופני המדידה ותכולת המחירים

 

  מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
 

 להזמנת עבודה פרטנית וגדר כל מפרט שי 
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

הספקה , ביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת ל
 , שיקום כבישים ומדרכות, הולכת ביוב, והנחת קווים למים

 העיר רעננהשיפוט של הבשטח 

 
 

ותנאי  נאים כללים להשתתפות במכרזת
 המכרז
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

הספקה , ביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת ל
 , שיקום כבישים ומדרכות, הולכת ביוב, והנחת קווים למים

 העיר רעננהשיפוט של הבשטח 
 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת

 ע כללידימ .0

מסגרת להתקשר בהסכם  הצעותמינה בזה זמ"( חברהה: "להלן)מ "בע רעננהתאגיד המים והביוב מי  .0.0
בשטח השיפוט , שיקום כבישים ומדרכות, הולכת ביוב, קווים למים הספקה והנחת, לביצוע שדרוג

 "(.  העבודות/המכרז:"להלן)של העיר רעננה

אולם לא יותר , שומרת לעצמה את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד במכרזחברה המובהר למען  הסר כל ספק כי  .0.7
לפי שקול , יחסי בהתאם להצעתם ולחלק את ביצוע העבודות בין הזוכים השונים באופן , (שניים: במילים) 7 -מ

   .הכל כפי שתמצא לנכון, דעתה הבלעדי

ההתקשרות עם זוכה . לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך ןיא .0.1
ף לאישור ההצעה  על ופכלאחר וב, שייחתם עם הזוכה, התקשרותהכלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 .ידי ועדת מכרזים 

  מהות המכרז .7

הספקה והנחת קווים , ביצוע שדרוגעבור המכרז הינו על התשלום אותו תשלם החברה למציע שיזכה  .7.0
החברה תזמין  אשר ,העיר רעננהשיפוט של הבשטח  , שיקום כבישים ומדרכות, הולכת ביוב, למים

באמצעות הזמנות עבודה  במשך תקופת ההתקשרות, פ שיקול דעתה הבלעדי"ע, מפעם לפעם
הנדרשות לביצוע העבודות והתוכניות ( להסכם זה' דכתב הכמויות המסומן כנספח המבוססים על )

 .המוזמנות

מובהר בזאת כי  .עבודות שתוזמנההסופי של ה פןהיק מתחייבת לגביאין החברה , למען הסר כל ספק .7.7
כל עילה מציע שיזכה ואין לחברה ברשות ה בהתאם לתקציבים מאושרים שיהיותוזמנה עבודות ה

או במקרה של הפסקת עבודות  תקציבהעדר תבוצענה עבודות בגלל או /תוזמנה ולתביעה באם לא 
   .מאותה סיבה

 'דכתב הכמויות המסומן כנספח להציע אחוז הנחה למחירי העבודות המפורטות במציעים העל  .7.1
  .להסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

או המוצרים המפורטים בכתב /העבודות וי המבוסס על מחירהתקשרות תחשב כהסכם מחירים ה .7.2
המתחילה מיום החתימה ת ההתקשרות למשך תקופ, להסכם ההתקשרות' דהכמויות המסומן כנספח 

כו המחירים המפורטים בכתב ימשי ,מובהר למען הסר ספק כי כל תקופת ההתקשרות . י הצדדים"ע
 . םלעמוד בתוקפ, להסכם ההתקשרות' דהכמויות המסומן כנספח 
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ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות והנספחים על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם  .7.2
גם אם העילה שלו ( בין אם צורפו או לא צורפו) או בנספחים   לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בהסכם

 .וגם בגין בפסקה הרלוונטית ואו ידיעתו וואו היכרות לכך היא אי הבנתו

 

 מודגש בזאת 

מאגר מחירי בניה ותשתיות של בהתאם ל בכתב הכמויות יתומחרות שאינן מפורטות עבודו (א)
: להלן) 72%בהפחתה של  מחירון דקל במהדורתו המעודכנת נכון ליום הזמנת העבודה

להסכם זה ' המסומנת כנספח א מציעבניכוי אחוז ההנחה המפורט בהצעת ה "(מחירון דקל"
 .והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 מחירון של ותשתיות בניה מחירי במאגרמובהר ומודגש בזאת כי על אף האמור בכל מקום  (ב)
שיוגדרו במסגרת הזמנה לביצוע עבודה , או הסעיפים המפורטים /ם ולא יכללו הפרקי, דקל

 . אחוזי רווח שירותי קבלן ראשי , על פי הסכם ההתקשרות

לא יכללו הסעיפים , דקל מחירון של ותשתיות בניה מחירי במאגרבכל מקום על אף האמור  (ג)
תוספת על  שיוגדרו במסגרת הזמנה לביצוע עבודה על פי הסכם ההתקשרות, המפורטים

 .מכולות ופינוי פסולת, איחסון חומרים, הובלות, פיגומים

לשם ביצוע העבודות  ,דקל מחירון של ותשתיות בניה מחירי במאגרהמפורטים המחירים  (ד)
משעה '  ה-'ביצוע עבודות בימי אהינם עבור , כפי הנדרש על פי הסכם זה החברהשיוזמנו על ידי 

 .02:00עד  00:10וערבי חג משעה ' ובימי ו 15:55עד  54:35

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי על אף שחלק מן העבודות שעתיד , על אף האמור לעיל (ה)
לא יהיה זכאי , 'יים וכואחר הצהרלילה כגון יבוצעו בשעות לא שגרתיות , המציע שיזכה לבצע

תוספת בגין ל, דקל מחירון של ותשתיות בניה מחירי במאגרבכל מקום הקבלן  על אף האמור 
 . עבודות בשעות לא שגרתיות

לא יכללו הסעיפים , דקל מחירון של ותשתיות בניה מחירי במאגרבכל מקום על אף האמור  (ו)
תוספת בגין  הסכם ההתקשרות שיוגדרו במסגרת הזמנה לביצוע עבודה על פי, המפורטים

 .היקפי העבודה 

מחירי ) 72%י מחירון דקל מינוס "עפיתומחרו בנפרד כתב הכמויות בשאינן מפורטות עבודות  (ז)
 .    ייםהנמוך מבין השנ .02%או משכל נטו מינוס (ללא תוספות ורווח קבלן ראשי ,יחידה בלבד 

  :   יכללוהעבודות שיוזמנו ימובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע  .7.2

נותני , כל הוצאות שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים (א)
 .שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא

מרי ועבודות לוואי וח, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכאניים, ציוד והחומרים, כל עבודה (ב)
 . פ הסכם ההתקשרות ונספחיו"ושים לביצוע העבודות עהדר, עזר

יזיה והטלו, בזק, חברת חשמל, חברת הגז, כולל קבלנים אחרים, תיאום עם כל הגורמים (ג)
 .כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו, ב"בכבלים וכיוצ

לרבות סילוק מי גשם  באתר העבודהקיימת ות לפעילות אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקל (ד)
 .מיםושאיבת 

וכל ציוד אחר , דרכים זמניות, טפסנות, פיגומים, כלי עבודה, אספקה ושימוש בציוד מכני (ה)
 .פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות , אחזקתם באתר העבודה, לרבות הוצאות הרכבתם

או כל ציוד אחר לאתר /המוצרים ו, הובלת כל החומרים שיסופקו על ידי המציע שיזכה (ו)
החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת , יר מאתר העבודההעבודה או למרחק סב

 .   עובדים לאתר העבודה וממנו

אחזקתם והגנה , אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו (ז)
 .עליהם עד למסירתם

 וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה, י מודד מוסמך"ע, מדידה (ח)
 .הדרושים לשם כך
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לרבות כל , הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות, כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא (ט)
ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים 

או הציפוי מכל סוג שהוא של , החיפוי, הטיח, או מעוגלים ולרבות כל הוצאות הריצוף
 .  עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגליםאלמנטים 

כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות  (י)
 .ונספחיו

אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר , או עוקפות/הכשרת דרכים זמניות ו (יא)
 .קוז זמניוזה הוא הדין אף לגבי ני. גמר ביצוע העבודות

בין אם ) כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו  (יב)
, טריזים, עוגנים, של ברגים, או בכל חלק מהן, לצורך ההתקנה בעבודות( צורפו או לא צורפו

, (עם או בלי שרוולים)הטיפול השארת חומרים , ב"חומרי עזר וכיוצ, צבע, ריתוכים, חיבורים
, תעלות או לקביעת דלתות, כבלים, או שקעים למעבר צינורות, חריצים, פתחים, ותגומח

 .'חלונות מעקות וכו

 . ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו (יג)

 דמי בדיקות  (יד)

אגרות , בלו, מכס, מס קניה, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, דמי ביטוח למיניהם (טו)
 .והיטלים מכל סוג שהוא

 .ות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטףהוצא (טז)

 .אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו (יז)

 הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר (יח)

 . ב"הדרכות וכיו, ספרי מתקן, הוראות הפעלה, הוצאות בגין אספקת קטלוגים (יט)

המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם כל ההוצאות והנזקים של  (כ)
 .ההתקשרות ונספחיו

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים  (כא)
 .בתקופת הבדק

 .רווחי הקבלן (כב)

  (בין אם צורפו או לא צורפו) כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו  (כג)
בין שההוצאות , ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות

 . האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד

יש בהן , שתוזמנהמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במקרה ועבודות , מבלי לגרוע מן האמור לעיל .7.0
לתאם ולקבל את  ועל חשבונו באחריות הקבלן, להולכי רגלהפרעה לתנועה הן בכביש והן לגרום כדי 

 שלבי העתקות התנועה השוניםל ומשטרת ישראל רעננהעיריית מחלקת התנועה של של  אישורן
במידה ויידרש הקבלן להציב , למען הסר ספק. המפורטים בהסכם ההתקשרותלנקוט באמצעים ו

  .על הקבלן השוטרים עלות שכר יחול , שוטרים בשכר לצורך ביצוע העבודות

 תוך המציע ובאחריות מובהר  כי ביצוע הסדרי התנועה הנדרשים נכללים במחירי היחידה של כתב הכמויות .7.1
 סמך על בלבד החץ ועגלות השיטור מעלות אחוז 45 -ב ישתתף התאגיד. התאגיד עם פעולה ושיתוף תכנון

 בלבד אלה שירותים בגין שעתי/יומי תשלום על המציע מטעם לו שיוצגו קבלות

  תקשרות תקופת ה .7.8

/ ההסכם תקופת: "להלן) ההסכם חתימת מיום אחת שנה של לתקופה הינה התקשרות תקופת (א)
  "(ההתקשרות תקופת

 שהחברה ובלבד פעם בכל אחת בשנה הסכם של תוקפו את להאריך רשאית תהא החברה (ב)
  .הארכה תקופת בגין המצטבר העבודות היקף סכום את ובכתב מראש הגדירה

 .תקופות הארכה 3יעלה על סך תקופות הארכה לא , מובהר למען הסר כל ספק (ג)

 



- 1 - 

1 

 

 

   ת ההצעהשגה .1

 תנאי הסף

 : הבאים קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על ר

צעה ה(. הרשומה כדין בישראל, חברה או שותפות)אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד  .1.0
   . תיפסל -שלא תוגש כאמור 

שם רתצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל , שתתפת במכרז שהיא חברה רשומהמ (א)
 .   ח של החברה"רו/ד"י עו"החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע

צל רשם אהתאגדות של השותפות תצרף להצעתה תעודת , שתתפת במכרז שהיא שותפות רשומהמ (ב)
 .   חובות השותפותלח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו "רו/ד"השותפויות ואשור של עו

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ג)
    .ולהתחייב בשם התאגיד

שיקום  ,עבודות פיתוח או תאגידי מים וביוב/לרשויות מקומיות ו (כולל) 2515 -2512בין השנים ע יצב .1.7
או /מסוג של צנרת פלדה ו ומעלה "5הכוללת הנחת קווי מים בקוטר של ושדרוג של רשתות מים 

  וגםמ לפחות "ק 14של מצטבר באורך פוליאתילן מצולב או /פוליאתילן ו

שיקום , פיתוח עבודות וביוב מים תאגידי או/ו מקומיות לרשויות ( כולל) 2515 -2512ביצע בין השנים 
או  /ו  p.v.cומעלה מסוג של צנרת " 1הכוללת הנחת קווי ביוב בקוטר של  ושדרוג של רשתות ביוב

  לפחותמ "ק 3 של מצטבר באורך, או פלדה/ופוליאתילן 

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד 
 .   ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש

זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי  על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף
 :סף בהתאם למפורט להלן

שם : ובה מפורטים, להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה '0כנספח ב המסומנתהצהרה  (א)
קוטר , עבודות שבוצעו בו, מ"מע תכוללה םעלות, השנה בה בוצעו העבודות, מקומו, הפרויקט

שמו המלא , י הצנרות שהונחוסוג, ושהונח והביוב ת המיםואורך צנר, ושהונח והביוב צנרת המים
 .    א מהם לצורך יצירת קשר"פקח ומנהל הפרויקט וכן טלפון וכתובת של כשל מזמין העבודה המ

, רמת השירות, חתומות המתייחסות בין היתר למקצועיות ותהמלצ (7) לפחות שתי צירף (ב)
 .בצירוף פרטים של איש קשר שביעות רצון ועמידה בלוחות זמנים, אמינות

למען , 1-ג 700 -ו 1-'ב 200 מסוג, ותלביצוע העבודהינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים  .1.1
   .תביא לפסילת המשתתף, אישור כאמורהאי המצאת   .בתוקף על המציע לצרף רישיון, הסר כל ספק

 1-במהלך ה(  ₪מיליון   ארבע עשרה: במילים)₪  02,000,000 -שאינו נמוך מ כספימחזור היקף בעל  .1.2
המורכב מעבודות תחזוקה שיקום ושדרוג של רשתות  במצטבר( 7002-7002)שנים האחרונות ( שלוש)

אישור מרואה חשבון על ההיקף מחזור להציג לשם הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע  .מים וביוב
   .תביא לפסילת המשתתף, אישור כאמורהאי המצאת . שנתי כנדרש

ה "של כלי צמחברת השכרה /הינו בעלים רשום או לחילופין הינו בעל הסכם על שמו מחברת ליסינג  .1.2
 -1, רתכות 2, זחלי מחפרון מיני -1, 125 מכבש -jcb,1 מחפרוני 1: המפורטים להלןוכלים נוספים 

ה "הצמ לכלי רשיונות להציג המציע עללשם הוכחה עמידה בתנאי סף זה  .טון 14מעל  משאית
לגבי יתר הציוד . השכרה/הליסינג מחברת שמו על הסכם לחילופין או בו הוא מופיע כבעלים המפורטים

 .ח"יציג המציע אישור רו

במובן של יחסי עובד מעביד בין המציע לבין )כמו כן המציע יוכיח כי הינו מעסיק במישרין  
ת למציע לעבוד צוותי עובדים המאפשר( 3)לכל הפחות כמות של שלושה ( ל"העובדים הנ

 לשם  .עוזר רתך ומפעיל, רתך מוסמך-בכל צוות יהיה שרברב. בשלושה פרויקטים נפרדים
 .ח"רו אישור לצרף המציע על זה סף בתנאי עמידה הוכחת

 .המשתתף לפסילת תביא, לעיל כאמור האסמכתאות המצאת אי, ספק כל הסר למען 
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 :ערבות הגשה  .1.2

 נת מסומהבנוסח המצורף למסמכי המכרז ו, כלפי החברה, אוטונומיתערבות בנקאית חברה המציא ל
שהוצאה על , (שקלים חדשים אלף  חמש מאות :במילים) ₪ 200,000ס "ע, למסמכי המכרז' הכנספח 

: להלן)כשהיא צמודה למדד תשומות הסלילה והגישור , לבקשת ועל שם המשתתףידי בנק בישראל 
 "(.המדד"

   .וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז 700007/10/על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

לא כי , יובהר ויודגש, למען הסר ספק. תביא לפסילת ההצעה, אי המצאת הערבות הבנקאית (א)
שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי , לרבות הודעת קיזוז ,חלופה לערבות הבנקאיתכל  תתקבל

 .  בלעדיו אין, המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז

יגרום לפסילת  - ב"מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ, למען הסר ספק (ב)
 . הצעת המשתתף

צאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז מובהר בזאת כי הו, למען הסר ספק (ג)
 .תחולנה על המציע בלבד

הנקוב בסעיף , הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות –לתשומת לב המציעים  (ד)
אלא אם נמסר אחרת על ידי , לעיל. 3.5י התאריך הנקוב בסעיף "מועד הערבות יוגש עפ.  5.1

 .דחיית מועד הגשת המכרזהחברה בהודעה  על  

מציע למציע שלא זכה במכרז תוחזר  י"עערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ה)
אחרון להגשת החודשים מהמועד  3-מ אוחרילאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

 .   מאוחר מבין מועדים אלוהלפי , ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל

רבות עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  95רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ו)
 .  בנקאית לביצוע ההסכם

ארכת תוקף הערבות הרשאית החברה לדרוש מהמציע , ודעה למציע על זכייתו במכרזהנמסרה  (ז)
 .  ערבות בהתאםהידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

 פירעוןלקבל ורשאית החברה לדרוש , לעיל( ו)ק "ע את תוקף הערבות כאמור בסא האריך מציל (ח)
 .נוספים עדיםסאו /הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו

, או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט/לא הוגש נגדו ואו /ו שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .1.0
, לחוק העונשין( עבירות שוחד) 295-294לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלי

או לפי , (עבירות גניבה)לחוק העונשין  313-393או לפי סעיפים , "(חוק העונשין: "להלן) 1944 -ז"התשל
או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות /ו( סחיטה ועושק, עבירות מרמה)לחוק העונשין  431עד  414סעיפים 

צו למניעת הטרדה או נגד מנהל ממנהליו /ואו הוצא כנגדו /ו, בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא או/ו
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע  .2551-ב"התשס, חוק מניעת הטרדה מאיימתמאיימת עלפי 

למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  0'זבנספח תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט להמציא 
 .הימנו לפיו

 תנאים כלליים

 : בתנאים המפורטים להלןעל המציע לעמוד , בנוסף לתנאים המופרטים לעיל .1.1

אישור תקף על המציע להמציא . י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים"מנהל ספרים כנדרש עפהינו  (א)
אי המצאת , למען הסר ספק .כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים, ספרים כדין  על ניהול

  .עלולה להביא לפסילת המשתתף, אישור זה

, אי המצאת אישור זה, למען הסר ספק .ת מס ערך מוסףאישור עוסק מורשה משלטונוהמציא  (ב)
 . עלולה להביא לפסילת המשתתף

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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עלולה להביא , אי המצאת אישור זה, למען הסר ספק. המציא אישור על ניכוי מס במקור  (ג)
 .   לפסילת המשתתף

כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים , אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבוןהמציא  (ד)
לרבות הסכם , עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דיןכדין 

עלולה להביא , אי המצאת אישור זה, למען הסר ספק .או צו הרחבה/או הסדר קיבוצי ו/קיבוצי ו
 .  לפסילת המשתתף

חוק עובדים זרים בפסק דין בעבירה לפי , לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו (ה)
 ,לפי חוק שכר מינימוםאו /ו 1991 -א"התשנ( יסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגניםא)

לשם הוכחת .  כאמור במכרז, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, 1914 -ז"התשמ
למסמכי המכרז  'זבנספח כמפורט  זכויות עובדיםתצהיר עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא 

 . נפרד הימנו לפיו ואשר מהווה חלק בלתי

   :אופן הגשת ההצעה  .2

. ומות המיועדים לכךקדף ובמ כלמסמכי הצעה בשולי  חוברת המכרז שנרכשה ועל  ל המציע לחתום עלע .2.0
מכרז המסמכי ממעוניין להשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד הכי , מובהר בזאת

בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות  בעט כחול בראשי תיבות(  למעט מעטפת המכרז)המקוריים 
 .המיועדים לכך

    :את הפרטים הבאים  למסמכי המכרז' המצורף כנספח א, על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה .2.7

בכתב הכמויות  המפורטים המחירים כלל על המציע ייתן אותו( לא תוספת) ההנחה אחוז (א)
 דקלמחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות של ולמחירים המפורטים ב להסכם' המסומן כנספח ד

 הסעיפים כל על שווה באופן יחול ל"הנ ההנחה שיעור כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 . בכתב הכמויות המפורטים

 החומרים כל את כוללים הכמויות בכתב הסעיפים כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 .בסעיף המפורטת העבודה לביצוע הדרושים העזר ועבודות

 "+" או  (מינוס) "-"לא תהיה כל משמעות של הסימנים , הואיל והמציע נדרש להציע הנחה
 .לצד אחוז ההנחה( פלוס)

 . שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי, שמו המלא (ב)

 ;חתימה מלאה כדין (ג)

   . שלא לדון בה כלל חברההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה .2.1

תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  לא .2.2
  .במסמכי המכרז

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן  :ביטוח (א)
 ."(הוראות הביטוח"או /ו" ת הביטוחדרישו: "להלן) שיזכה במכרז

בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן (ב)
להסכם  'חבנספח ו" ביטוחי הקבלן" 11.5ק "סעיף אחריות וביטוח וס, ההתקשרות

 ."(אישור ביטוחי הקבלן : "להלן)

המפורטות  הוראות הביטוחדרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  (ג)
 בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזכי ואת מהות העבודות לפי מסמ לעיל

 .לעיל ולהלן כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 
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בידי  ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב (ד)
אישור ' נספח חאת , לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן החברה

 . כשהוא חתום כדין על ידי המבטח( בנוסחו המקורי)ביטוחי הקבלן 

מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת , בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור (ה)
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ החברה בכתב ימציא לה העתקים

פניה  כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרתמובהר בזאת במפורש כי  (ו)
לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות . להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

כי שינויים ביחס לאישור קיום , מובהר. כאמור, והוראות הביטוח לדרישות הביטוח
 .עלולים לגרום לפסילת ההצעה( 'נספח ח)הביטוחים 

, ביטוחי הקבלןאישור ' נספח חאי המצאת במקרה של כי , למען הסר ספק מובהר בזה (ז)
 –הצהרת הקבלן  0' נספח ח לרבות, (בנוסחו המקורי) חתום כדין על ידי מבטחי המציע

למנוע  תהא רשאיתהחברה , (בנוסחה המקורי)הקבלן כדין על ידי  מהחתו, פטור מנזקים
 .כנדרש ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום

אי המצאת במקרה של כי , מובהר בזה ,לעיל( ז) 2.2סעיף בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ב (ח)
החברה רשאית תהא , לעיל (ז) 2.2בסעיף כאמור , ('נספח ח)נספח אישור ביטוחי הקבלן 

 .או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז/לראות בקבלן כמי שהפר את ההסכם ו

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  (ט)
המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו , אלא בחתימה וחותמת של המציע

 .התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים, ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח

יזכה תחפוץ לערוך שינויים בנוסח מודגש כי במידה וחברת הביטוח של המציע שכמו כן  (י)
אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק , אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכרז

 . לאחר ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של החברה

 

   :מסמכי המכרז .2

   :ובהתאם להם ,ב"הרצו ,תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן  ההצעות .2.0

    .במכרז ותנאי המכרזהתנאים המוקדמים להשתתפות  (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 ההסכם  (ג)

 " הצהרת מציע"מסמך  (ד)

    .יבורייםצאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  (ה)

   .אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור (ו)

     .אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף (ז)

    :איםהביצורפו המסמכים  ,תאגידידי -במקרה שההצעה מוגשת על (ח)

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     
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 ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו;  

 .אישור על העדר הרשעות (ט)

   . זכויות עובדיםתצהיר בעניין  (י)

  .כתבי ערבות בנקאית (יא)

 (.'נספח ח) אישור קיום ביטוחים (יב)

   .(0' נספח ח" )פטור מנזקים"הצהרת הקבלן 

   .(7' נספח ח" )עבודות בחום"הצהרת הקבלן 

 מפרט טכני מיוחד (יג)

 כתב כמויות (יד)

 . פ דין"ע תוהיתרים ורישיונו, היקפים בעלות, אסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם (טו)

 . המעטפ (טז)

 רעננה 22שברחוב אחוזה החברה להשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .2.7
 .ללא עלותוזאת  14:55 -59:55בין השעות  14/54/2514ועד ליום   25/55/2514 מיום החל

 ההצעה     .2

ל גבי עיחד עם כל מסמכי המכרז "( ההצעה: "להלן)הצעתם  מסמכי על המשתתפים במכרז להגיש את .2.0

 :  כדלקמן ,טפסים המיועדים לכך

 יוכנסו שתי מעטפותאליה , המכרז' עליה יש לציין את מס, במעטפה אחתלהגיש  האת ההצע (א)

 :כדלקמן

למעט , כלל מסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית הנדרשתאליה יוכנסו   0' מעטפה מס

 .ההצעה הכספית אליה 

 . המעטפה' את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס

 . ' נספח א –אליה תוכנס ההצעה הכספית  7'מעטפה מס

  . המעטפה' את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס

תוכנס לתיבת המכרזים ו, במסירה אישיתתוגש  ,(המכילה את שתי המעטפות) סגורה המעטפה (ב)
במשרדי החברה  0002: בשעה 700000/01/מיום יאוחר א לחברה בנוכחות נציג החברה של ה

 .רעננה 22אחוזה  'שברח

 .המכרזים בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור לקבלעל המציע  (ג)
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או /או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו .2.7

או שתימסרנה /או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו

  .לאחר המועד האמור לעיל

    :ההסכם .0

לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו , על הזכייה במכרז, במכתב, תודיע לזוכה חברהה .0.0
 .   כהצעה הזוכה

למען הסר .  המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .0.7
 .         משלוח המכתבמימים  3ספק יחשב מועד קבלת ההודעה 

בסך  הסלילה והגישורתשומות צמודה למדד , שלו בלבד, ערבות בנקאית אוטונומיתעל הזוכה להפקיד  .0.1
מסמכי המכרז לפי הנוסח המצורף ל ( שקלים חדשים מאות אלף ארבע : במילים)₪  455,555של 

ימים מקבלת ההודעה על  (4) שבעה תוך לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם, 'ו כנספחהמסומן 
תהיה , תוך פרק הזמן האמור לעילימציא את הערבות בבמידה והמציע הזוכה לא  .חברהזכייתו מה

י שיקול "לאחר עפביצוע העבודה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את  חברהה
או דרישה מכל /או טענה ו/כל תביעה ו חברההזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה. דעתה הבלעדי

שומר לעצמו את הזכות להגדיל את גובה ערבות הביצוע בתום שנת ההסכם  המזמין   .סוג שהוא
 .מאומדן העבודות המתוכנן לשנה 15%הראשונה עד למקסימום של 

אזי יחולק סך הערבות , מציע אחדמבמידה ותחליט החברה לחלק את ביצוע העבודות ולבחור יותר 
  .ו כזוכיםיוכרזאשר בין המציעים  יחסי  להצעתםבאופן , הנקוב לעיל

והיא תוארך על פי הצורך למשך על ההסכם חודשים ממועד החתימה  24למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .0.2
 .     כאמור בהסכם ,בכל פעם, חודשים נוספים 12

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .0.2
ימים מקבלת ההיתרים ( עשרים ואחד: במילים) 21תוך  תהרישיונואו /או האישורים ו/ההיתרים ו

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את רשאית החברה לראות בו , הנדרשים מהרשות המקומית כאמור
ותעביר את ביצוע , לאלתר, לעיל 4.3כאמור בסעיף , הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית

לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל עבודות ה
 .    או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה/או תביעה ו/טענה ו

מקבלת ההודעה על  4.4מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף  .0.2
לפי , זכאית החברה -כיית המציע במכרז זלי לבטל והחברה הסכימה לקבלם באיחור ב ,חברהזכייתו מה

ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין הלראות בהצעת המציע למכרז ומתן , שיקול דעתה
 .המציע

המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת , זה ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .0.0
 .     ל החברה יהווה הסכמה כאמור"ש ובכתב של מנכרק אישור מפור. איחורבהחברה לקבלם 

אישור , חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (4) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .0.1
על ידי כדין חתום  ,(בנוסחו המקורי) 'כנספח חהמצורף למסמכי המכרז והמסומן , קיום ביטוחים
והצהרת  0' נספח ח" פטור מנזקים"ובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור את הצהרת הקבלן חברת הביטוח 

 .  חתומים כדין על ידי הקבלן( בנוסחם המקורי), 7' נספח חעבודות בחום "הקבלן 

, ('נספח ח) לאישור קיום הביטוחיםתוספת או הסתייגות ביחס , עריכת כל שינוימובהר בזאת כי  .0.8
תהווה , ללא אישור החברה מראש ובכתב ובין אם במכתב לוואיאישור הבין אם נעשו בגוף , כאמור

תהא רשאית להעביר , על פי שיקול דעתה הבלעדי, והחברה ,הפרה מהותית ויסודית של הוראות ההסכם
והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל , לאחרפ מכרז זה "עאת ביצוע העבודות 

   .רישה מכל סוג שהוא בעניין זהאו ד/או תביעה ו/טענה ו
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 העבודה, לרבות) הפרויקט לטיב אחראייהא  הקבלן הבדק תקופתבמובהר בזאת כי למען הסר כל ספק  .0.00
 לכל ביחס וזאת השלמה/הגמר תעודת הוצאת מיום חודשים( וארבעה עשרים) 24 במשך, (והחומרים

יובהר בזאת כי תקופת הבדק כמוה כתקופת  "(תקופת הבדק:" לעיל ולהלן)  בנפרד( רחוב) עבודה
 .האחריות ובכל מקום בו רשום בדק משמעותו אחריות ולהיפך

  הוצאות המכרז .1

תחולנה על המציע , הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, מכל מין וסוג שהוא, כל ההוצאות
    .בלבד

    הבהרות ושינויים .8

להכניס שינויים ותיקונים , קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בכל עת, רשאית חברהה .8.0
, השינויים והתיקונים. ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים, במסמכי המכרז ובכל תנאי מתנאיו

או /בדואר רשום ו, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, כאמור
      .ידם-לפי הפרטים שנמסרו על, יהבפקסימיל

על "( המועד האחרון: "להלן)רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  חברההכמו כן  .8.7
   .כאמור לעיל, או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז/ובין היתר עקב שינויים ו, פי שיקול דעתה

בדואר , משתתפי סיור הקבלניםדיעת כל תובא בכתב לי ,כאמור לעיל יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .8.1
     .ידם-לפי הנתונים שנמסרו על, שקבלתה תאושר טלפונית, או בהודעה בפקסימיליה/רשום ו

  .כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא, יובהר ויודגש, ספקלמען הסר  .8.2

    בחינת ההצעה .00

' המכרז המכילה את מעטפה מס' הנושאת את מס כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה .00.0

 . 2' ומס 1

 בשלב ראשון   (א)

אשר מכילה  1' מס רק מעטפה  ,בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה תפתח

 . בתנאי הסףהמסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע ואת הערבות 

 .תפות במכרזלהשתבשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף 

לתוך תיבת המכרזים עד לתום  ויוחזרויחתמו  2נושאות את הספרה מובהר כי המעטפות ה

  .השלב הראשון

 בשלב השני  (ב)

הצעותיהם אשר עמדו אליה יוזמנו רק מציעים אשר , פתיחה פומבית של  תיבת ההצעותמועד ב

 .ומעטפת האומדן 2' תפתח מעטפה מס, בתנאי הסף

 .הזוכה אופן בחירת ההצעה .00.7

  . "(הכשרות ההצעות: "להלן)שעברו את תנאי הסף  ההצעותרגיל מכלל יחושב ממוצע  (א)

 ותהזוכ ותבחירת ההצע (ב)
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 מלמטה  תקבלממוצע הקובע שיתהיה ההצעה הקרובה ביותר ל הזוכות/הזוכה ההצעות/ההצעה (0)
 . או מלמעלה

  :ראשונה להלן דוגמא מספרית (7)

 :תוצאת המכרז

 4 5 4 4 3 2 1 'מציע מס

ההצעה 
אחוז )הכספית 

 (הנחה

12.2 14.4 23.5 21.3 33.4 34.1 42.2 

 :ניתוח התוצאות

 הנחה 24.31%  – ההצעות ממוצע

 .הנחה 21.3% :ההינ מוצע הקובע מכאן ההצעה הקרובה ביותר למ

 4' של מציע מסהיא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 4 5 4 4 3 2 1 'מציע מס

אחוז )ההצעה הכספית 
 (הנחה

12.2 14.4 23.5 21.3 33.4 34.1 42.2 

אחוז כל הצעה 
הממוצע "מ

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =1.51  

ההצעה 
 הזוכה

   

  

או /או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/ו, כמפורט לעיל, אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה .00.1
בין אם נעשו בגוף מסמכי , או נספחיו/תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו, עריכת כל שינוי

    .או לדחייתה על הסף/עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו, המכרז ובין אם במכתב לוואי

מיומנותו , כישוריו, ניסיונו, תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו חברהה
או מנהלת /ו חברהבניסיון קודם שלילי של ה, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, והמוניטין של המציע
לרבות התקשרות לביצוע  –אם הייתה כזו , בהתקשרות עם המציע, חברההפרויקט מטעם ה

 חברהאו מנהלת הפרויקט מטעם ה/ו חברההסתיימו וקיימות מחלוקות בין ה פרויקטים שטרם
בכל , ובאופן כללי ,ל"או איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ/על טיב ו, למציע

לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה , קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול
 :ר לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשבמבלי לגרוע מן האמו

 המפקח או/וחברה לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ה, אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים 
 .חברהמטעם ה

 .הוציא צו סילוק ידהמפקח מטעמה או /והחברה 

מטעם המפקח או /וחברה אנשי מקצוע מטעם הכשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של 
 .חברהה
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או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של , קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע
 .על טיב עבודתוחברה מטעם ההמפקח  או /וחברה ה

, על פההטיעון יהיה בכתב או ב. תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית, במקרים אלה
 . וזאת בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים

תנאיה או בשל חוסר , רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירהחברה ה .00.2
ובלבד שחברה קיימה  מונע הערכת ההצעה כדבעי חברההתייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ה

כי החברה אינה מתחייבת לקבל את  המשמעות הינה. שימוע עם המציע בטרם קבלת החלטה למכרז
 ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר

ל "מנכבאמצעות ועדת המכרזים או , תהא רשאית לנהל, ידה לצורך כך-או מי שיוסמך על ,החברה .00.2
 .על מנת לשפר את הצעתו, "זוכה"משא ומתן עם מגיש ההצעה ה, החברה

   פגישת הבהרות .00

מפגש . 12:55בשעה  29/55/2514יתקיים ביום , תנאי המכרז והבהרות למציעיםלהכרת  חובהמציעים  מפגש .00.0
 תידון לאהמציעים  במפגשהצעתו של מציע שלא השתתף . רעננה, 45רחוב אחוזה , המציעים יחל במשרדי המזמין

   .כלל

מציע שלא . הינה חובהלעיל  00.0בסעיף השתתפות בפגישה כאמור כי , מובהר בזאת ספקלמען הסר  .00.7
     .הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל, ל"ייטול חלק בפגישה הנ

 .רעננה 22אחוזה ברחוב , בחדר הישיבות של החברההמפגש יתקיים  .00.1

ההבהרות וההסברים , להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .00.2
   .הםהדרושים והנחוצים ל

או דרישה /או תביעה ו/כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו, אתמובהר בז ספקלמען הסר  .00.2
או הנובע /או הקשור בו ו/או בכל הכרוך ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו

ביעה והמציע מוותר בזאת על כל ת, דרך ואופן ביצועו, אופיו, תנאיו דרישותיו, ממנו לרבות הוראותיו
 .או טענה מכל סוג שהוא כאמור/או דרישה ו/ו

 שיפוטית ערכאה בפני זה ממכרז הנובע או/ו הקשור או/ו הנוגע עניין הובא -"הכחול עיפרון"ה עיקרון .00.2
 שאינה משום, פסולה זה מכרז מסמכי מהוראות הוראה כי, מוסמכת ערכאה אותה ופסקה מוסמכת

 ביותר הפחותה במידה צומצמה כאילו הוראה אותה תיראה, אחר טעם מכל או/ו הדין בדרישות עומדת
 אלו והוראות, זה מכרז הוראות ביתר יפגע לא כאמור צמצום או ביטול. בתוקפה שתעמוד כדי הנדרשת

 כי, המוחלט דעתה שיקול לפי, תחליט המזמין של המכרזים ועדת אם זולת מחייב בתוקף תיוותרנה
 .המכרז את לבטל או נוספים שינויים המכרז במסמכי לערוך יש כאמור צמצום או ביטול עקב

 אין, למכרז בהקשר משפטיות לערכאות פניות ותהיינה היה כי, מבהירה המזמין של המכרזים ועדת .00.0
 בעניינם מצג כל במכרז המשתתפים כלפי עושה מטעמה הפועל או/ו עמה הקשור גורם כל או, היא

 .תנאיו את או/ו המכרז הליכי את ישנה או/ו יגביל או/ו יעכב שיפוטי שצו האפשרות ובעניין

 לא כי, המציע מאשר ובהגשתה במכרז הצעתו על בחתימתו, זה במכרז האמור מכלליות לגרוע מבלי .00.1
 כל כלי או/ו המזמין כלפי, המזמין של המכרזים ועדת כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה
 או/ו שהוציא הוצאות לעניין ולא דברים של לגופם לא, מטעמם הפועל או/ו עמם הקשור אחר גורם

, אפשרית לזכייה ולהערכתו למכרז הקשור ובכל הצעתו בהכנת לו נגרמו אשר, שהם וסוג מין מכל נזקים
 הליכי יעוכבו כאמור החלטות בשל אם לרבות, השיפוטית הערכאה שתקבל מהחלטות הנובע בכל

 .המכרז יבוטל או המכרז תנאי ישונו, המכרז

 

    בעלות על המכרז .07

 

אין לעשות בו . אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד, חברהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .07.0
    .כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה
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זולת ליועצים המועסקים , מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישיחברה ה, בכפוף להוראות כל דין .07.7
היועצים המועסקים על ידי החברה . תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זהאשר גם עליהם , על ידה

    .אלא לצורכי מכרז זה, לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע

 . בלשון נקבה במשמע ולהיפך, כל האמור בלשון זכר במכרז זה .07.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 הבכבוד רב ובברכ         

 יתל"מנכ, ליאת ליבוביץ         
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 000/7000' מס  פומבימכרז 

לביצוע מסגרת להתקשרות בהסכם מכרז 
הולכת , הספקה והנחת קווים למים, שדרוג
בשטח , שיקום כבישים ומדרכות, ביוב

 השיפוט של העיר רעננה
 

 

 
 

 הסכם 
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 הסכם

 _____ביום  ברעננהשנערך ונחתם  

 

 מ "בע רעננהתאגיד מי  :בין
 רעננה 45אחוזה  

  "(החברה" :להלן(
 מצד אחד 

        :ין לב

        

        

  "(הקבלן:"להלן) 

 מצד שני 

 שיקום, ביוב הולכת, למים קווים והנחת הספקה, שדרוג ביצועללהתקשר עם קבלן מעוניינת חברה הו :הואיל
 חברהה אשר"( עבודות/להלן העבודה:" להלן) רעננה העיר של השיפוט בשטח,  ומדרכות כבישים

התאם לתקציבים ב במשך תקופת ההתקשרות פ שיקול דעתה הבלעדי"ע, תזמין מפעם לפעם
 .החברהברשות  המאושרים שיהיו

אשר במסגרתו "( מכרז המסגרת:"להלן)  554/2514'  מכרז פומבי מס, ה פרסמה מכרז מסגרתחברוה  :והואיל
 .הסכם זהלביצוע העבודות נשוא והקבלן הוגדר כקבלן מסגרת הצעה הזוכה נקבעה הצעת הקבלן כ

ההוראות שיחייבו אותם ודרך  ,התחייבויותיהם ההדדיות ,והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם :והואיל
  .להן עם ביצוע הוראות ההסכם זהשיתוף הפעולה ביניהם בקשר 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 .הכותרות והנספחים ,המבוא .0

ודין הוראותיהם כדין הוראות הסכם   מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנוהמבוא והנספחים להסכם זה  .0.0
 .זה

   .כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה .0.7

 .   במכרז המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .0.1

 נספחים   .0.2

 ' נספח א - הצעת הקבלן (א)

 . 'נספח ב -הצהרת הקבלן  (ב)

 0'נספח ב  -הצהרת ניסיון  (ג)

  7'נספח ב -נוסח המלצה  (ד)

 0' נספח ג – מפרט טכני (ה)

 'נספח ד -  כתב כמויות (ו)

 ' נספח ה -תנאי המכרז  מילוילהבטחת נוסח כתב  ערבות בנקאית  (ז)

 ' נספח ו -ההסכם התחייבויות המציע על פי להבטחת נוסח כתב  ערבות בנקאית  (ח)

 'זנספח  – זכויות עובדיםתצהיר  (ט)
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 0'זנספח  –תצהיר העדר הרשעות  (י)

 . 'ח נספח  יםביטוחהקיום אישור  (יא)

 .1' נספח ח –" פטור מנזקים"הצהרת הקבלן 

 .2' נספח ח –" עבודות בחום"הצהרת הקבלן 

  'טנספח  -נספח בטיחות   (יב)

 ' ינספח  –טבלת קנסות  (יג)

 אופציה ומהות ההסכם  -תקופת ההסכם  .7

תקופת / תקופת ההסכם: "להלן)חודשים מיום חתימת ההסכם  12לתקופה של הינו הסכם זה   7.0
  .מבניהםקדם והמ, ₪ מיליון 15של או עד לביצוע עבודות בהיקף מצטבר וכולל   "(ההתקשרות

: להלן) בכל פעם חודשים נוספים  12 -לחברה תעמוד האפשרות להאריך את תוקפו של הסכם זה ב 7.7
ובלבד שהחברה הגדירה מראש ובכתב את סכום היקף העבודות המצטבר בגין  "( הארכהתקופת "

ובכפוף לכך שהיקף העבודות המצטבר בגין כל תקופת הארכה לא יעלה על הסכום נקוב , תקופת הארכה
 .  4ובלבד ומספר תקופות הארכה לא יעלה על לעיל   2.1סעיף 

תנאי הסכם זה על תקופת הארכה  יחולו כל. 2.2מימשה החברה את האפשרות כאמור בסעיף  7.1
 .  הרלוונטית בשינויים המחייבים

יום ממסירת  35תוך חייב הקבלן להמציא לחברה מת, היה והחברה האריכה את תוקפו של הסכם זה 7.2
להסכם ובשינויים המחייבים או   14ערבות כאמור בסעיף , ההודעה על הארכת תוקפו של הסכם זה

 .  ת הבנקאית הקיימת לתקופת הארכה בשינויים המחייביםאישור דבר הארכת תוקפה של הערבו

 .מהות ההסכם 7.2

' דכתב הכמויות המצורף והמסומן כנספח המבוסס על הסכם מחירים מובהר כי הסכם זה מהווה  (א)
י "המתחילה מיום החתימה עת ההסכם למשך תקופ, להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

כתב  ימחיר םלעמוד בתוקפכו תקופת ההתקשרות ימשי מובהר למען הסר ספק כי כל.  הצדדים
  . להסכם זה' דהכמויות המצורף והמסומן כנספח 

או /כל העבודות ואת כוללות על פי המפורט בכתב הכמויות , שתוזמנה על פי הסכם זהעבודות  (ב)
 .הנדרשיםאו הציוד /החומרים ו

  :מודגש בזאת למען הסר כל ספק כי (ג)

המחיר הנקוב )תתומחר על פי מחירי הסכם זה , עבודה קיימתכל תוספת עבודה להזמנת  (0)
להסכם זה ' המפורט בהצעת הקבלן המסומנת כנספח אבניכוי אחוז ההנחה כתב הכמויות ב

 . והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 בניה מחירי במאגרבהתאם  בכתב הכמויות יתומחרועבודות שאינן מפורטות  (7)
: להלן)המעודכנת נכון ליום הזמנת העבודה במהדורתו דקל  מחירון של ותשתיות

' בניכוי אחוז ההנחה המפורט בהצעת הקבלן המסומנת כנספח א"( מחירון דקל"
 .להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 של ותשתיות בניה מחירי במאגרמובהר ומודגש בזאת כי על אף האמור בכל מקום  (1)
שיוגדרו במסגרת הזמנה , המפורטיםאו הסעיפים /לא יכללו הפרקים ו, דקל מחירון

 .אחוזי רווח שירותי קבלן ראשי , לביצוע עבודה על פי הסכם ההתקשרות

לא יכללו , דקל מחירון של ותשתיות בניה מחירי במאגרבכל מקום על אף האמור  (2)
שיוגדרו במסגרת הזמנה לביצוע עבודה על פי הסכם , הסעיפים המפורטים

 .מכולות ופינוי פסולת, אחסון חומרים, הובלות, תוספת על פיגומים ההתקשרות

לשם ביצוע  , דקל מחירון של ותשתיות בניה מחירי במאגרהמפורטים המחירים  (2)
ביצוע עבודות הינם עבור , כפי הנדרש על פי הסכם זה החברההעבודות שיוזמנו על ידי 

 .02:00עד  00:10וערבי חג משעה ' ובימי ו 15:55עד  54:35משעה '  ה-'בימי א

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי על אף שחלק מן העבודות , על אף האמור לעיל (2)
אחר הצהריים לילה כגון יבוצעו בשעות לא שגרתיות , שעתיד המציע שיזכה לבצע
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 של ותשתיות בניה מחירי במאגרבכל מקום לא יהיה זכאי הקבלן  על אף האמור , 'וכו
 . בשעות לא שגרתיותתוספת בגין עבודות ל, דקל מחירון

לא יכללו , דקל מחירון של ותשתיות בניה מחירי במאגרבכל מקום על אף האמור  (0)
שיוגדרו במסגרת הזמנה לביצוע עבודה על פי הסכם , הסעיפים המפורטים

 .תוספת בגין היקפי העבודה  ההתקשרות

ירון דקל במאגר מחירי בניה ותשתיות של מחאו /בכתב הכמויות ועבודות שאינן מפורטות  (1)
להסכם  0'מפרט הטכני המסומן כנספח גב 'ז 7.2יתומחרו בנפרד בהתאם לסעיף 

 ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

קצב או ל/עבודות שתוזמנה והסופי של ה פןהיק מתחייבת לגביחברה אין ה, למען הסר כל ספק (ד)
בהתאם תוזמנה עבודות על פי הסכם זה מובהר בזאת כי  .הזמנות לביצוע עבודותאחיד של 

כל עילה לתביעה באם לא המסגרת ן ואין לקבלחברה ברשות ה לתקציבים המאושרים שיהיו
   .תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבההעדר תבוצענה עבודות בגלל או /תוזמנה ו

   .הצהרות והתחייבויות הקבלן .1

 ביצוע העבודות מומחיות ומיומנות הדרושים לשם, סיוןינ, ידע ,יכולת כי הוא בעלהקבלן מצהיר  .1.0
   .הקבועים בהסכם זהובאיכות באופן  ,בשיטה, ברמה, בהיקף המוזמנות על ידי החברה

פ הסכם זה לצורך הגשת "דרישות החברה עלמד את  ,את כל הבדיקות הנחוצות הקבלן מצהיר כי בדק .1.7
או /והוא מוותר בזאת על כל טענה ו ,פי הסכם זההצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על 

 .או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך/דרישה ו

, כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים  הבידו  םייהקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצו .1.1
  .הדרושים לביצוע העבודות

ציוד והמשאבים לאספקת המערכות וביצוע , חומרים, כלים, הקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים .1.2
 .  כאמור בהסכם זה העבודות

 :האישורים כדלקמןכי יש בידו את הקבלן מצהיר  .1.2

ענף ראשי )  255 -ו לפחות 2-ב (ענף ראשי מים ניקוז וביוב)  455 בעל סיווג קבלני מסוגרישיון קבלן   (א)
 . בתוקף,   3-ג( כבישים תשתיות ופיתוח

אכיפת ניהול חשבונות ותשלום )אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  (ב)
    .ואישור ניכוי מס במקור 1945 –ו "תשל( חובות מס

   .מ"אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע (ג)

מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור  קבלןכי ה, מרואה חשבוןאישור מהמוסד לביטוח לאומי או  (ד)
או הסדר /בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו, עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות

  .או צו הרחבה/קיבוצי ו

כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של הקבלן מתחייב  (ה)
 .לפי דרישתה -כי הוא יציגם מפעם לפעם בפני החברה ו, הסכם זה

נגד מנהל  ,למיטב ידיעתו או/הוגש נגדו ואו לא /ו לא הורשע בעבר על ידי בית משפטהקבלן מצהיר כי  1.2
 העבודותבביצוע , במישרין או בעקיפין, מטעמו כל מי שיפעלנגד או /עובדיו ועובד מ נגד או/ו ממנהליו

 .     שיש עמה קלוןאו בגין עבירה /או גניבה ו/של מתן שוחד ו בגין עבירה, כתב אישום לבית משפט

הרישיונות וההיתרים הנדרשים  ,האישורים הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם 1.0
  .  פ הסכם זה"לשם ביצוע העבודות ע

על פי הסכם זה ויפעל  ובמילוי כל התחייבויותי הקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין 1.1
 . הסכם זהפ "עהעבודות לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע , על חשבונו

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה והקבלן לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם תחילת ביצוע 
הנדרשים  תאו הרישיונו/או האישורים ו/ההיתרים ואו לא ימציא לחברה אחד מן העבודות המוזמנות 

הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם והחברה תהא רשאית לחלט את יהווה הדבר , כאמור
אחר  עביר את ביצוע העבודות לקבלן מסגרת להלאלתר ו, להלן  14.1כאמור בסעיף , הערבות הבנקאית

או תביעה /ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ווהכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע 
 .    או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה/ו
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, לחוק עבודת נוער' א33 -ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  1.8
   .יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה, 1942 –ג "התשי

הסכם כ, בנוסף לאמור לעילהקבלן מצהיר כי ידוע טיב ההסכם בינו לבין החברה וכי הסכם זה מהווה  1.00
   . י הצדדים"המתחילה מיום החתימה עת ההתקשרות מחירים למשך תקופ

כתב הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אחוז הנחה הניתן על ידו מתייחס למחירי העבודות המפורטות ב 1.00
ולמחירים המפורטים במאגר מחירי בניה ותשתיות של מחירון  להסכם זה 'דהכמויות המסומן כנספח 

 . וכי המחירון ימשיך לעמוד בתוקפו למשך כל תקופת ההסכם "(המחירון" :להלן) דקל

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו למכרז והצעתו לכל בקשה לקבלת הצעות מחיר  1.07
טיבם של העבודות והחומרים הדרושים , העבודות הנדרשות את סוג, לביצוע עבודות עלפי הסכם זה

וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו , לביצוע כל עבודה ועבודה
 .על פי הסכם זה ואו על קיום התחייבויותי/ו

 1.1עיף כאמור בסכמפורט בהצעתו , במחירוןהמחירים הנקובים אחוז ההנחה על הקבלן מתחייב כי  1.01
הביא בחשבון את כל העלויות ו, לעיל 2.4שהבין את משמעות האמור בסעיף נקבעו על ידו לאחר , להלן

לרבות עלויות  ,וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות המוזמנות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו
, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, הובלה, או הוצאות בקשר לרכישת החומר והציוד/ו

והוא מוותר , וכן רווח קבלני סביר, וניהול, הוצאות פיקוח, עלויות ביטוח, לומים לקבלני משנהתש
יא מעבר לתשלום תוספת כל שהחברה או תביעה כלפי ה/או דרישה ו/בזאת מראש על כל טענה ו

 . לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן

כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך , מובהר בזאת למען הסר כל ספק 1.02
כל ניסיון . הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

ייחשב כהפרה יסודית של , הרות אלהמצד הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצ
או /הסכם זה שבעטיה תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו

 .  או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה/או תביעה ו/פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו

   :סירת העבודהמ .2

אשר יסומנו ו באמצעות הזמנות עבודהמעת לעת , בצע את העבודות שיוזמנו על ידי החברהיהקבלן  .2.0
 .ויצורפו כנספחים להסכם זה ויהוו חלקים בלתי נפרדים הימנו

המסומן מפרט טכני המוזמנות בהתאם ללקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות  רומסתחברה ה .2.7
להסכם זה ' סס על כתב הכמויות המסומן כנספח דהמבו בכתב הכמויותלהסכם זה ו 1'כנספח ג

או המפקח /לשביעות רצון החברה ו והכל ,והתוכניות פרטניות שימסרו לקבלן במסגרת הזמנת העבודה
ובין שאינן מפורטות , בין שהן מפורטות בהסכם זה, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו של המפקח
   .נשוא הסכם זה בהסכם זה  ובלבד שהן מתאימות לסוג העבודות

על כל כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  מובהר בזאת, לעילמבלי לגרוע מן האמור  .2.1
 או ביצוע העבודות/ובמסגרת הזמנת העבודה  פורטושיצמצם את היקף העבודות מרחיב או שינוי המ
והכל לפי  המוזמן בשלבים בהתאם להוראות המפקח וקצב התקדמות העבודה בפרויקטשיוזמנו 

או /או טענה ו/כל תביעה ו חברהמנוע ומושתק מלהעלות כנגד הוהקבלן יהא שיקול דעתה הבלעדי של החברה 
   .בנושא זה דרישה מכל סוג שהוא

אשר יש בהן , המוזמנות מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל תוספת או שינוי בביצוע העבודות .2.2
בכפוף למתן אישור מראש ובכתב ורק תבוצע אך , להסכם זה 1.0להשפיע על התמורה כאמור בסעיף 

 .לרבות שיטת אופן התשלום ל החברה לביצוע התוספות או השינוי"מאת מנכ

צמצם את היקף מרחיב או של כל שינוי המהתחשיב לביצוע מובהר למען הסר כל ספק כי כן כמו 
העבודות יהא בהתאם לעלות למחיר או בין אם הקטנת היקף /תוספת ובין אם ב, המוזמנות העבודות

בניכוי אחוז ההנחה שניתנה על ידי להסכם זה ' כתב הכמויות המסומן כנספח דליחידה המפורט ב
 . להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו' המציע במסגרת הצעתו המפורטת בנספח א

 : את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלןלבצע הקבלן מתחייב בנוסף  .2.2

  :המפרטים אשר אינם מצורפים למסמכי המכרז הדרושים לביצוע העבודות (א)

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון  (0)
הפרקים הרלוונטים ) –"( הספר הכחול:" להלן)צ ומשרד השיכון בנוסחן המעודכן "מע

 (המסומן כנספח להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו מפורטים במפרט הטכני
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בהתאם לצורך , וכן פרק נוסף. תכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים, ואופני מדידה 
 .או במפרט הטכני, י הפניות שבפרקים דלעיל"עפ

 מכון התקנים   –תקן ישראלי 

או הנדרש לביצוע העבודה /או דין החל על ו/או כל תקן ו/ם במפרט הטכני ווהתקנים המפורטי
 .המוזמנת

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע ותיאום

 םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים , המוזמנות הקבלן מתחייב לבצע את העבודות
 עבודהכל הזמנת בהתאם ללוח הזמנים שיפורט במסגרת  או המפקח/ולשביעות רצון החברה ו

 .    בנפרד

לוח זמנים מפורט בשיטת  ימים מיום צו התחלת עבודה 4הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך 

GANT ( א)ק "כאמור בסשנקבע במסגרת הזמנת העבודה  שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים
 .   ולקבל את אישור המפקח ללוח זמנים זה

, ז מקובל ובהעדר הסכמה"הצדדים במשותף על לו יחליטו, לא אושר לוח הזמנים בידי המפקח
 .   יחליט המפקח

כמפורט בלוח הזמנים ולפי , מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי הסכם זה
או לפי לוח זמנים ושלבי עבודה אשר יוסכמו בין הצדדים במהלך /שלבי העבודה המפורטים בו ו

 . למת העבודות במועד הקצר ביותרהכל במטרה להביא להש, ביצוע העבודות

פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם "עשיקבעו לביצוע עבודות הקבלן מצהיר  כי לוחות הזמנים 
 .   ותמתאימים לביצוע העבוד

בין , י הקבלן למפקח"כי המצאת החומר המפורט בסעיף זה ע, מובהר בזאת למען הסר ספק
אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל , ותושאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר א

 .  שהיא המוטלת עליו

, הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאיחור מהמועד שנקבע לגמר ביצוע העבודות כאמור בסעיף זה לעיל
יחשב כהפרה יסודית המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים , מסיבות שאינן בחזקת כוח עליון

וזאת מבלי , בגין כל יום איחור( ח"ש פיםאל: םבמילי)₪  2,555וקובעים מראש בשיעור של 
 .   י כל דין"י חוזה זה או עפ"לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ

 :  לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ידאג הקבלן

ביצוע העבודה וודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים ללואתר העבודה המיועד סייר בל
 . ברורים לו

, קווי מים: קרקעיים הקיימים בשטח כגון-קרקעיים והתת-בדוק את מיקום המתקנים העלל
 . בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים' תאורה וכו, כבלים, חשמל, תיעול, ביוב

קרקעיים או -כבלים תתאו /חפירות לגילוי צינורות ובמידה ויידרש הקבלן לבצע  
יהיו אלו ויבצע הקבלן חפירות גישוש , מיוחדים לצורך גילוייםשימוש במכשירים לעשות 

ל ומניעת נזקים "בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות המתקנים הנ. באחריות הקבלן ועל חשבונו
כל נזק שייגרם יתוקן על , כלשהםאו מתקנים /ואם תוך כדי העבודה ייפגעו שירותים . מהם

 .סכם זהחשבון הקבלן הכול בכפיפות לסעיפי ה

לרבות ם המצורפים להזמנה לביצוע עבודה פרטנית מסמכיהאת לבדוק הקבלן מתחייב 
בכל מקרה שתמצא טעות . הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם, את כל המידותו, התוכניות

עליו להודיע על כך מיד , בכתב הכמויותאו /ו מפרטים הטכניים באו /ו או סתירה בתכניות



- 24 - 

24 

 

החלטת המפקח בנידון תהיה . תבוצע העבודהאו מפרט /ו איזו תכניתאשר יחליט לפי , למפקח
לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך הטענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות , סופית

    .ל"הנ

תוך , או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן/מובהר בזאת למען הסר ספק כי המנהל ו
 . לביצוע העבודות, לרבות תכניות לפי הצורך -ת הוראות משלימו, כדי ביצוע העבודות

אי ביצוע כלל לרבות , לחברה הרשות להורות בכל עת על כל שינוי בעבודות ובכל חלק מהן
או , לעיל. 4.2ובכתב הכמויות כאמור בסעיף  יםהטכני יםהמפרט, בתוכניותהעבודות המפורטות 

הוראות . מתחייב לבצע את הוראותיה הכל כפי שתמצא לנכון והקבלן, לחילופין ביצוע בשלבים
 "(. פקודת השינוי" :להלן)שינוי כאמור תימסרנה לקבלן בכתב 

תכניות עדות לאחר , למפקח ולמתכנן לאחר סיום העבודות, או עירייה /הקבלן מתחייב לספק לחברה ו .2.2
' וכו .LI, רומי קרקע, הכוללות תיאור מדויק של כל העבודות כולל מידות, "(AS  MADE)"ביצוע 

 .  א מהגורמים"וכן עותק קשיח לכ, תאגידההתוכניות יוגשו במדיה מגנטית או אופטית בהתאם למפרט 

על פי או יסופקו שלא  עבודות שיבוצעואו /או מוצרים ו/מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי ציוד ו .2.0
, לעיל .4.2או כתב הכמויות כאמור בסעיף /ו פיםהמצור יםהטכני יםאו המפרט/המצורפות ו תותוכניה

 םקן את העבודה על חשבונו ולהתאימאו לת/או המוצרים ו/יהא על הקבלן להחליף את הציוד ו
תכנית העדות תהיה חלק מתהליך . מאושרה או לכתב הכמויות/ו יםהטכני יםאו למפרט/ו תולתוכני

 .המסירה

לפני קבלת , ומרחאו /או מוצר ו/ציוד ואו להזמין /ולבצע כל עבודה או חלק ממנה הקבלן מתחייב לא  .2.1
  . אישור המפקח

לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי יהא רשאי המפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .2.8
תכניות מפורטות וכן את , קטלוגים, םגראפיי, לרבות תיאורים טכניים חומר/מוצר/ציוד/המערכות

   .המסופק חומר/מוצר/ציוד/מערכותאישור התקנים הישראלים ל

  .אינפורמציה על כל מהלך עבודה ללא דרישה מיוחדתאו למפקח /חברה ול מתחייב למסורהקבלן  .2.00

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באם לדעת החברה, לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת .2.00
    .ברמה לקויה קבלןעל ידי ה מבוצעת עבודה 

שילוט וארגון העבודה על פי שלבי , פינוי פסולתל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעב הקבלן מתחיי .2.07
משרד ,  התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה

      .להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו' טומשטרת ישראל ונספח , התחבורה

ביצוע אשר יארע במהלך , מכל מין וסוג, רוע חריגיעל כל או למפקח א/ו מתחייב לדווח לחברה קבלןה .2.01
   .עבודה

החומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא או /או המוצרים ו/ואת הציוד הקבלן מתחייב להזמין  .2.02
  .לביצוע העבודותלעכב את לוח הזמנים 

יהיה  או החומרים/המוצרים ו או/זמנים בשל פיגורים באספקת הציודהלוח בכל שיבוש מובהר בזאת כי 
  .באחריות הקבלן

 .  דוילצורך ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על , ל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפיןכ .2.02

 ופן ביצוע עבודות  א .2

ושים לביצוע העבודות לרבות הקמת מערכת הקווים הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדר .2.0
ויעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור , ופריסת הרשתות הנחוצים לשם כך

 . האספקה למקור השימוש בהם

לנכונותם של , הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל פרטי העבודות לצורך ביצוע העבודות במקומם ובין היתר .2.7
פ "ים בעבודות מרגע קבלת האתר ועד למסירתו הסופית עם גמר ביצוע כל העבודות עהגבהים והמרחק
 .הסכם זה  לחברה

על קבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים . כל ההוצאות לסימון במהלך העבודות יהיו על חשבון הקבלן .2.1
 .באתר שיועמדו גם לרשות המפקח
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חייב לתקן על חשבונו את חלקי העבודות אשר  או אי דיוקים בסימון יהא /הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו .2.2
 . בוצעו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור

 מהנדס ומנהל עבודה .2.2

רשום )מהנדס אזרחי מנוסה ורשום  –לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  -הקבלן יעסיק  (א)
ת במשך כל תקופת וכן מנהל עבודה מוסמך על חשבונו ובקביעו, (בפנקס המהנדסים והאדריכלים

 .הביצוע

הקבלן או המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו באתר העבודה  וישגיחו עליו ברציפות לצורך ביצוען  (ב)
המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת . של העבודות

 .ביצוע העבודות 

 הקבלןה אל מקום עבודה אחר של או מנהל העבודה מאתר העבוד/הקבלן לא יעביר את המהנדס ו (ג)
 .בלי אישורו של המפקח

מינוי מהנדס ומנהל העבודה יהא טעון אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו  (ד)
 .או לבטלו מסיבות סבירות

בדבר הרחקתו מאתר העבודה של , הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח .2.2
או מנהל העבודה כאמור בסעיף /לרבות את המהנדס ו, ידי הקבלן באתר העבודה כל אדם המועסק על

בין במישרין , לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר העבודה -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור . לעיל 4.4
 ובין בעקיפין

עירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת אמצעי או ה/חברה ועל הקבלן למלא אחר כל דרישות ה .2.0
הירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס ז

. ידחה מועד השלמת העבודות בתקופת העיכוב, היה ועל פי דרישת העירייה תופסק העבודה. העיר
האמור לעיל בדבר דחיית מועד השלמת העבודות לא יחול אם הפסקת העבודות נגרמו באשמת הקבלן  

 . מי מטעמו או

ומסירת , לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודת השלמה, כולו או מקצתו, מיום העמדת אתר עבודה .2.1
המתקנים והדברים האחרים , הציוד, יהא הקבלן אחראי לשמירה והשגחה על חומרים, עבודות  לחברה

, החברה שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודות או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי
בכל מקרה של נזק שנגרם ברשלנותו של . ולשמירת חומרים וציוד שהובאו לאתר העבודה על ידי הקבלן

יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו , ובכל מקרה של אבדן, או הבאים מטעמו לעבודות/הקבלן ו
בכל פרטיו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהיו העבודות במצב תקין ומתאים 

 .להוראות הסכם זה

הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו  
 .בהתאם להוראות הסכם זה או הוראות כל דין, השלמה/גמרבתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת 

 בטיחות  .2.8

או עובדי מי /שמור על תנאי הבטיחות של עובדיו ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות ולעל הקבלן  (א)
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ' טהוראות נספח , בהתאם לכל דין' מטעמו ושל צד ג
מיומנות וכישורים מקצועיים , י אנשים בעלי מומחיות"עולבצע כל עבודה , ולדרישות החברה

 . והולמים

או בניגוד להוראות /אים בטיחותיים גרועים ואו המפקח  כי העבודות  בוצעו בתנ/צאה החברה ומ (ב)
או לא לשביעות /ו,  להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו' טנספח הבטיחות המסומן כנספח 

 . או המפקח לקבלן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי/החברה ו ןתית, או המפקח/רצון החברה ו

הפסיק את עבודת לחברה רשאית תהא ה, או המפקח/א פעל הקבלן בהתאם להוראות החברה ול (ג)
   .הקבלן

או נזק בגין /ולשאת בכל הוצאות ו ייווצרומטרד לציבור מיד עם /לסלק ולתקן כל מפגעהקבלן מתחייב  .2.00
אחראי על הקבלן יהיה במהלכן של ביצוע עבודות הבניה אם יהיה צורך בקיום מטרד זמני . כך

  .םהרלוונטייהתיאומים הדרושים עם כל הגורמים 
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  ניקוי אתר עבודה .2.00

מורשה  לאתר את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו העבודה  יסלק מזמן לזמן מאתרהקבלן  (א)
ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות היטלים ואו , העירייהויהיה כפוף לאישור הפיקוח של 

 פסולת בניה/ דמי כניסה לאתר לעודפי עפר , אגרות 

על  המתחייב לפנותהקבלן , שאינה פסולת גושית או פסולת בניין במידה וקיימים באתר פסולת  (ב)
 .העירייהבהתאם להנחיות המפקח והנחיות או אישור  ,לאתר מוסדר חשבונו

, ויסלק ממנו את כל מתקני העבודהאתר העבודה את הקבלן ינקה ביצוע העבודות מיד עם גמר  (ג)
כשהוא אתר העבודה וימסור את האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא , החומרים הטכניים

 . נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח

 .מתחילת העבודות ועד לסיומן העבודה לדאוג על חשבונו לניקוי שטח אתרהקבלן מתחייב  (ד)

 

 תיאום  .2.07

או המפקח ובתאום ואישור הגורמים /הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם החברה ו (א)
 : המפורטים להלן

 ההנדסה של העירייהמחלקת  (0)

 . ומחלקת התנועה של משטרת ישראל העירייהמחלקת התנועה של  (7)

 .  רעננהעיריית מחלקת תאורה של  (1)

 . חברת מקורות (2)

 .  רעננהשל עיריית  אגף חזות העיר (2)

 . חברת חשמל (2)

 חברת בזק  (0)

 רשות העתיקות (1)

 רשות הטבע והגנים (8)

 בכבלים ההטלוויזי (00)

 .איגד ערים לכבאות (00)

 .חברת הגז הרלבנטית (07)

 .כל גוף נוסף שיידרש (01)

שות אשר ומובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במקרה ועבודות הדר, מבלי לגרוע מן האמור לעיל (ב)
על חשבונו הקבלן לתאם ולקבל באחריות , יש בהן כדי הפרעה לתנועה הן בכביש והן להולכי רגל

תנועה שלבי העתקות הל ומשטרת ישראל רעננהעיריית מחלקת התנועה של של  אישורןאת 
  .  השונים

אמצעי בטיחות על פי תוכנית הצבת : באמצעים הבאים ,על חשבונו הואעל הקבלן לנקוט , כן-כמו (ג)
. הנחיות משטרת ישראל והנחיות המפקח, הנחיות ועדת התרי חפירה, הסדרי תנועה בזמן ביצוע

שילוט  ,ובקצוות 'מ 15ונצנצים מחוברים תקנית כל ' מ 1רוחב פעיל  T1ברמה  בטיחות מעקות
, ב"וכיו "נצנצים"-הצבת פנסים מהבהבים, ביצוע מעקפים זמניים, הכוונת התנועה, ותמרור

חיבור והנחת האמצעים . בהתאם לדרישות הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף לאישורו של המפקח
 (.מפלסטיק NJ -בכל מקרה לא יאושר שימוש ב)י הוראות הספק "יהיה עפ

יהיו אלה על , ה ויידרש הקבלן להציב שוטרים בשכר לצורך ביצוע העבודותבמיד, למען הסר ספק (ד)
  .חשבון הקבלן 
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יכללו במחירי היחידה של הפרטים  התנועה הסדרי ביצוע  עלות כי ספק הסר למען מובהר (ה)
     . המפורטים בכתב הכמויות

 או בציוד המותקן/ליקויים ופגמים בטיב העבודות ו .2.01

או העבודות במהלך ביצוע /או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב המוצרים ו/היה והחברה ו (א)
עליו ידווח לו על או פגם /ו וכל ליקויאו לתקן /להחליף ובתוך זמן סביר מתחייב הקבלן , העבודות

מובהר בזאת כי זמן סביר לצורך , בכתבובתנאי והודיע המפקח על המצאות הפגם  ידי החברה
 .   שעות 41ינם סעיף זה ה

או הליקויים /החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והפגמים ו (ב)
בוטל (. א)ק "או במהלך ביצוע עבודות ההתקנה לא תוקנו כאמור בס/שהתגלו בציוד שסופק ו

יהיה הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה , ההסכם עם הקבלן על ידי החברה בנסיבות אלו
 . והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם, ישה כנגד החברה בעניין זהאו דר/ו

 

 ציוד חומרים ומלאכה .2.02

וכתב הכמויות  יםהטכני יםאו המוצרים המפורטים במפרט/את הציוד ומתחייב לספק הקבלן  (א)
חלקים בלתי נפרדים יהוו להסכם זה ושימסרו לו לצורך ביצוע עבודות ואשר יסומנו כנספחים 

החומרים וכל פריט אחר הדרושים , המתקנים, על חשבונו הוא את כל הציודולספק , הימנו
המצורפים להסכם זה והמהווים , לעיל 4.2העבודות כמפורט במסמכים המפורטים בסעיף לביצוע 

המפקח בקצב הדרוש ולשביעות רצון ולשם ביצוע העבודות ביעילות ו, חלקים בלתי נפרדים הימנו
 .הסכם זה ונספחיובהתאם להעבודות ולהשלמת ביצוע 

וד או הצי/או החומרים ו/המוצרים ו, במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח (ב)
או  או כתב הכמויותמפרט הטכני פ ה"אינו תואם את הנדרש עאו הכלים או חלק מהם /ו

להסכם זה  'ד -ו, 1'ג כנספחים המסומניםשנמסרו לקבלן לצורך ביצוע העבודות ו התוכניות 
יהיה , העבודותאו אינו מתאים לביצוע /אינו מספיק ואו /ו, והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו

לפי שיקול דעתו , הכל לשביעות רצונו של המפקח, או להחליפו על חשבונו/לספקו והקבלן על 
, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא ,הבלעדי והסופי ובתוך תקופת הזמן שנקבע על ידי המפקח

  .יה כלשהי מהקבוע בלוח הזמניםילסטהקבלן ומבלי שההחלפה כאמור תזכה את 

אין  ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע אתר העבודה לקבלן חומרים שהובאו על ידי האו /ציוד ו (ג)
 ניתנה תעודת השלמה על פי. ללא הסכמת המפקח בכתבאתר העבודה רשאי להוציאם מהקבלן 

והמבנים המכאני  אך ורק את הציוד מאתר העבודה להוציא הקבלן הוראות הסכם זה רשאי 
 .העפר בהתאם למפורט בהסכם זה ונספחיו הארעיים השייכים לו ואת עודפי 

העבודה החומרים וקבלתם באתר או /או המוצרים ו/הציוד ואחראי לבדיקת הקבלן יהיה  (ד)
וא רשאי להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע וה, ולשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים

 .הסכם זהה

חומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור או ה/או המוצרים ו/ציוד וישתמש בהקבלן  (ה)
מתחייב שהמלאכה שתיעשה הקבלן . ובכמויות מספיקות, במפרטים בתכניות ובכתב הכמויות

 .תהיה ברמה משובחת

בחומרים למיניהם שלא יתאימו לאמור או /או במוצרים ו/בציוד ו  לא ישתמשואו /לא יובאו ו (ו)
  .הסכם זה ונספחיו ב

העולים בטיבם על , ב"מוצרים וכיו, אביזרים, לא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים (ז)
אלא אם כן השינוי או  או בכתב הכמויות/ו ,מפרטים הטכנייםאו ב/או הקבוע בתכניות ו/הנדרש ו

זכאי לתשלום נוסף בגין  הקבלן ובלבד שנקבע על ידי המפקח כי , שו על ידי המפקחהתוספת נדר
  .השינוי או התוספת

אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם העבודות מתחייב שלא ישתמש בביצוע הקבלן  (ח)
  .על ידי המפקח

הבדיקות  תאו בהתאם לפרוגרמ/ו מפרטים הטכניים הקבלן יזמין את כל הבדיקות המפורטות ב (ט)
הזמנתם מבעוד מועד של הגורמים הבודקים לביצוע  אויווד, ולפי תנאי ההיתר, רעננהשל עיריית 

 . הבדיקות בשטח
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כוח האדם וכל יתר , כל  הכליםאת מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח הקבלן 
   .אתר העבודהב בדיקותההאמצעים הדרושים לביצוע 

לנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע  תרשאיחברה היה התבגין הבדיקות  מהשילחברה היה וה
  .בכל דרך אחרת הקבלןלגבותם מ תהיה רשאיתבכל זמן שהוא וכן בלן לק

  אישור מוקדם (י)

בהם יש  או מוצרים /ו חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח למקורם של החומריםהקבלן 
או /ו ור המפקח משום אישור לטיב החומריםאין באיש. השתמש ולטיבםספק או לבדעתו ל

והמפקח רשאי לפסול משלוח חומרים ממקור אשר אושר על ידו אם אין הם מתאימים המוצרים 
 .לפי שיקול דעתו מבחינת טיבם

 

    ח אדםוכ .2.02

את ההשגחה ביצוע העבודות לרבות ח האדם הנחוץ לשם ועל חשבונו את כל כספק הקבלן י (א)
לשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי  .בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכךעליהם אמצעי התחבורה 

 . "(כח אדם: "להלן)הסכם זה 

מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש , מקצועיים ואחרים, מתחייב להעסיק עובדיםהקבלן  (א)
, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, הסכם זהתוך המועד הנקוב לכך ב העבודות לשם ביצוע 

שיון או היתר כאמור ילהעסיק רק מי שרשום או בעל רהקבלן חייב , ן או היתר לפי כל דיןשיויר
מיומנים , עובדים מנוסיםעבודות חשמל יבוצעו אך ורק על ידי , למען הסר כל ספק. ןלפי העני

  .שיון לעסוק בעבודות חשמליבעלי רו

 –ג "התשי, לחוק עבודת נוער' א33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  הקבלן מצהיר ומתחייב (ב)
מתחייב  קבלןהמובהר בזאת כי   .הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה,  1942

בכל עילה שהיא , או דרישה, או קנס, בזאת לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגין כל תביעה
או /בקשר עם העסקה של נער ו, שלוחיו ושולחיו, או נגד כל מי מעובדיו, או נגדו, שתוגש נגדה

ת לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולו, זההסכם נערים לצורך ביצוע 
     .להיגרם לחברה עקב כך

או מועסקים תושבי /הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו (ג)
או הנחיות כל רשות /או דרישות ו/או בהתאם להוראות ו/פ דין ו"ישראל ואשר אין כל מניעה ע

 .  מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל

לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים  (ד)
כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק , ובגין דרישה חוקית, כנדרש על פי כל דין

 .  1944 -ד "תשי, ארגון הפיקוח על עבודה

, קבלןכשכירים של ה, על בסיס קבוע קבלןכח האדם יועסק על ידי ההקבלן מצהיר ומתחייב כי  (ה)
, תנאים סוציאליים, שכר: לרבות, שא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתוי קבלןוה

 . ב"מיסים וכיו, ביטוחים

הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום , מבלי לגרוע מהאמור לעיל (ו)
 .  כפי שיקבע מעת לעת

דורי נוחיות ומקומות סיהעבודות מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע כמו כן הקבלן  (ז)
מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות . לשביעות רצונו של המפקחאתר העבודה אכילה נאותים ב

  .ושוטף

יציין ביומן העבודה את מספר העובדים המקצועיים  העבודותמתחייב כי במהלך ביצוע הקבלן  (ח)
  .העבודותואת מספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים בביצוע 

 אתר העבודה בדבר הרחקתו מ, כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקחימלא הקבלן  (ט)
אדם שהורחק לפי דרישה . אתר העבודהבאו קבלני המשנה  /הקבלן ושל כל אדם המועסק על ידי 

  . בין במישרין ובין בעקיפין, אתר העבודהלהעסיקו בהקבלן לא יחזור  -כאמור 

הפרת סעיף זה או כל הוראה מהוראות נספח הבטיחות  כי, מובהר בזאת למען הסר כל קבלן (י)
הפרה יסודית של הסכם זה מהווה , והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה' טהמסומן נספח 

או /שבעטיה תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו
   .  דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה או/או תביעה ו/פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו
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 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמנים .2

 בלןתה לקילא הי מפקחי תנאים אחרים שלדעת ה"י כח עליון או ע"עעבודות הנגרם עיכוב בביצוע  .2.0
לאחר קבלת בקשת  ל החברה"מנכיקבע  -תה לו אפשרות למנוע את העיכוב ישליטה עליהם ולא הי

משך הארכה נתון לשיקול דעתו המוחלט  .העבודותשינוי במועד השלמת הקבלן הארכת תקופת ביצוע מ
 .ל החברה"מנכשל 

או בשטחי האוטונומיה או סגר או כל /כי שביתות בשטחים המוחזקים ו,  מובהר בזאת למען הסר ספק .2.7
התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני והמשליכה על קשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים 

 . לא יחשבו כסיבה למתן ארכה ההאוטונומיאו בשטחי /המוחזקים על ידה ביהודה שומרון וחבל עזה ו

בלן י הודעה בכתב לק"עהעבודות ל דעתו את מועדי הביצוע של רשאי לדחות לפי שיקול החברה "מנכ .2.1
  .י משך הזמן הנקוב בה"עפהעבודות לביצוע לוח הזמנים יה זו תהיה אישור לארכה יודח

מבלי לגרוע מכל , ל החברה"מנכרשאי  ,לעיל (א)4.5סעיף בשנקבע כאמור זמנים המלוח  בלןקהחרג  .2.2
שיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שיקבע להמהקבלן לחייב את החברה זכות אחרת של 

  .מפקחל החברה וה"מנכי "ע

יזכה את , מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הרי שפיגור בלוח הזמנים אשר אינו מוצדק על פי תנאי הסכם זה .2.2
   .בגין כל יום איחור₪  2555בקנס של החברה 

 קצב ביצוע העבודה .2.2

איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת העבודות המפקח בדעה שקצב ביצוע יהא אם בכל זמן שהוא  (א)
בלן בכתב וקבלן יודיע המפקח לק -או תוך הארכה שניתנה להשלמתו , בזמן הקבועהעבודות 

תוך זמן או תוך העבודות ינקוט מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת 
  .קח בכתבויודיע עליהם למפ ןהארכה שנקבעה להשלמת

אינם מספיקים בכדי להבטיח את ( א) ק"לפי סהקבלן היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם  (ב)
בכתב על בלן יורה המפקח לק - ןאו תוך הארכה שניתנה להשלמת, בזמן הקבועהעבודות השלמת 

לרבות , מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמוריםבלן האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם וק
  .הקבלןח "ובדים בשעות נוספות ובמשמרות עהעסקת ע

השלמת לבצע את ת החברה רשאי( ב) ק"לפי ס יותיוימים אחר התחייבו 4תוך הקבלן לא מילא  (ג)
ישא בכל הקבלן ו, הקבלןעל חשבון , י גורם אחר או בכל דרך אחרת"ע, ןאו מקצת ןכול, העבודות

לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת  תהיה רשאיחברה תוה .ההוצאות הכרוכות בכך
לנכותן  תהיה רשאיתוכן , בכל זמן שהואבלן מכל סכום שיגיע לק, שיחשבו כתקורה 4%

זכות מלאה חברה לצורך סעיף קטן זה תהיה ל. בכל דרך אחרתהתמורה המגיע לקבלן מ
  .אתר העבודהלהשתמש בכל המתקנים והחומרים שנמצאים ב

ישלם , להסכם זה( א)5.5בסעיף תוך התקופה הנקובה ביצוע העבודות את ן הקבלאם לא ישלים  (ד)
: במילים) ח"ש 4555הסכם זה  בגין כל יום פיגור מעבר לתקופת הביצוע הנקובה ב חברה להקבלן 

י "וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ. לכל יום איחור( ₪ חמש אלף 
 .י כל דין"חוזה זה או עפ

החברה או מי מטעמה רשאים להורות לקבלן על הפסקת עבודה מכל סיבה  שהיא למשך שבוע  (ה)
 . אשר לא תחשב להערכת תקופת ביצוע,ימים 

  ותיקונים, השלמה .0

  תעודת השלמה לעבודה .0.0

 תחיל בבדיקת ילמפקח בכתב והמפקח הקבלן יודיע על כך  - הןאו חלק מ עבודותו הושלמ (א)
את  םישלימפקח ה. ימים מיום קבלת ההודעה 4תוך מוצרים שסופקו /העבודות שבוצעו והציוד

 יםעומדמוצרים /או הציוד/העבודות ומצא המפקח את . יום מיום שהחל בה 14הבדיקה תוך 
, תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לאקבלן תן לי - וומשביע רצונהסכם זה ונספחיו בתנאי 

חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על בלן ת תיקונים הדרושים לדעתו וקרשימקבלן ימסור ל
תעודת השלמה גם לפני ביצוע בלן לתת לק, על פי שיקול דעתו, ואולם המפקח רשאי. ידי המפקח

, לשביעות רצון המפקח, שיבצע וישלים הקבלןהתיקונים האמורים כנגד קבלת התחייבות בכתב מ
 . ה האמורהאת התיקונים המפורטים ברשימ
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תכניות , בשלושה עותקים, למפקחהקבלן לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור  (ב)
   .שיוכנו בתאום עם המפקחהעבודות של כל חלקי ( AS MADE)עדות 

 :התנאים הבאיםכל ת אם יתמלאו וכמושלמ נהתחשב, ת על פי הסכם זהועבודה (ג)

כתב  מפרטים הטכניים ה, הושלמו לפיסופקו והן וכל הקשור אליהמוצרים /העבודות הציוד (0)
כנספחים להסכם זה  וצורפואשר , שנמסרו לקבלן לצורך ביצוע עבודההתוכניות , הכמויות

 . לוח הזמנים ויתר הוראות ההסכם לרבות ,והמהווים חלקים נפרדים הימנו

אשר זה סכם מהתחייבות הנובעת מה הקבלןאינה פוטרת את בלן מסירת תעודת סיום החוזה לק (ד)
  .מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה

 

 ותיקונים תקופת אחריות .0.7

 ה בנפרדשל כל עבודיתחיל ביום המסירה הסופית אחריות מניינה של תקופת ה, סכם זהלצורך ה (א)
 .הקבלן לחברה וקבלת אישור בכתבמ

 24 –צורך הסכם זה הינם מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי תקופת האחריות והתיקונים ל
 .מתאריך מתן תעודת ההשלמהחודשים 

או /ות ו/הבעבודנתהווה במידה ובמשך הזמן גם לאחר תום תקופת האחריות על אף האמור לעיל   (ב)
או /טיב העבודות ואו קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מפגם  ,נזקאו במוצרים /בציוד ו

או מכל סיבה אחרת , לקויה או שימוש בחומרים פגומיםעבודה או /המוצר שסופק ו/טיב הציוד
לתקן או לבנות הקבלן חייב , חומרים שסיפקמוצרים או באו בבציוד , בלןהקשורה או תלויה בק

ותוך פרק הזמן שיקבע  הכל לפי דרישת המפקח, על חשבונו, מחדש כל נזק או קלקול כאמור
    .ולשביעות רצונו של המפקח המפקח

לתיקון , כולה או מקצתה, להלן 14 ףכפירוטה בסעי, לממש את הערבות תשאיר יהתה החברה (ג)
 .    או נזקים בתקופת האחריות  שהאחריות לתיקונם הינו על הקבלן כאמור בסעיף זה/פגמים ו

 התמורה   .1

תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם ביצוע העבודות שהוזמנו על ידי החברה כפי הנדרש על פי הסכם  .1.0
את הסכום הנצבר לעבודות המוזמנות  ,תשלם החברה לקבלן עבור כל עבודה שהוזמנה בנפרד, זה

המבוסס , בהתאם למפורט בכתב הכמויות שיצורף להזמנת העבודה ויהווה חלקי בלתי נפרד מהסכם זה
, להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו' רים המפורטים בכתב הכמויות המסומן כנספח דמחיהעל 

: להלן)מ בשיעורו כדין "להסכם זה ובתוספת מע' הנחה שהוצעה על ידי המציע כאמור בנספח אי היכונב
 . "(התמורה"

כל העבודות הדרושות לביצוע העבודות מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הינה כוללת את ביצוע  
    :על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו לרבות

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים  (א)
 . נותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא, למתכננים

, עבודות לוואי וחמרי עזר, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, ציוד והחומרים, כל עבודה (ב)
 .  התקשרות ונספחיופ הסכם ה"הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע

, בזק, חברת חשמל, חברת הגז, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר, תיאום עם כל הגורמים (ג)
 . כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו, ב"וכיוויזיה בכבלים והטל

לרבות סילוק מי גשם  אתר העבודהאמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת ב (ד)
 . ושאיבת מים

וכל ציוד אחר לרבות , דרכים זמניות, טפסנות, פיגומים, כלי עבודה, אספקה ושימוש בציוד מכני (ה)
פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם , אחזקתם באתר העבודה, הוצאות הרכבתם

 .  זה

או כל ציוד אחר לאתר /המוצרים ו, או החומרים שיסופקו על ידי הקבלן/הובלת כל הציוד ו (ו)
החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת , ודה או למרחק סביר מאתר העבודההעב

 .      עובדים לאתר העבודה וממנו
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אחזקתם והגנה עליהם , אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו (ז)
 . עד למסירתם

 . ידה הדרושים לשם כךמדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המד  (ח)

, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של הציוד לפי התוכניות, כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא (ט)
לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים 

רות משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא יש
 .   ואלמנטים משופעים או מעוגלים

כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות  (י)
 . ונספחיו

אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר , או עוקפות/הכשרת דרכים זמניות ו (יא)
 . וזה הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני. גמר ביצוע העבודות על פי הסכם זה

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו לצורך ההתקנה  (יב)
חומרי עזר , צבע, ריתוכים, חיבורים, טריזים, עוגנים, ברגיםשל , או בכל חלק מהן, בעבודות

או שקעים , חריצים, פתחים, גומחות, (עם או בלי שרוולים)הטיפול השארת חומרים , ב"וכיו
  'וכוחלונות מעקות , תעלות או לקביעת דלתות, כבלים, למעבר צינורות

 .  ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו (יג)

 ת  דמי בדיקו (יד)

אגרות , בלו, מכס, מס קניה, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, דמי ביטוח למיניהם (טו)
 . והיטלים מכל סוג שהוא

 . הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף (טז)

 . אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו (יז)

או לעיריית /או החומרים המוזמן על פי הסכם זה לחברה ו/הציוד והוצאות הכרוכות במסירת  (יח)
 .    רעננה

  .הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר (יט)

כל ההוצאות והנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם  (כ)
 . ההתקשרות ונספחיו

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים  (כא)
 . בתקופת האחריות

  .רווחי הקבלן (כב)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה התקורה של המציע    (כג)
ות עתה לצדדים בין שההוצאות האמורות כולן ידוע, שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות

 .  ובין שהן תיוודענה בעתיד

, התמורה בגין כל הזמנת עבודה תשולם לקבלן בתשלומים לפי קצב התקדמות העבודה המוזמנת .1.7
  :בהתאם למפורט בכתב הכמויות ובאופן המפורט להלן

  חשבונות חלקיים .1.7.0

העבודות בגין אותם חלקי , לחודש 4 -ל 1 -הקבלן יגיש חשבונות חלקים אחת לחודש בין ה (0)
 או חלקיים – החשבונות מובהר בזאת כי .שבוצעו על ידו  בפועל במסגרת הזמנת עבודה

 עבודות בין ופירוט הפרדה עם וכן בינארית תוכנת של קבצים בצורת גם יוגשו - סופיים
 .ביוב קווי ועבודות מים קווי

 . כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח (7)

 . כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות  (1)

 .י המפקח"בפורמט שאושר ע,  Excelלדפי המדידה יצורף חישובים בקובץ  (2)
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בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות שצורף להזמנת העבודה  (2)
 .או חריגות/לבין עבודות נוספות ו

ני המדידה הקבועים בספר בהתאם לאופ,כאמור לעיל , המפקח יבדוק את החשבון החלקי (2)
את התמורה המצטברת עבור העבודות , יום מיום הגשתו לחברה 14הכחול ויקבע בתוך 

, "(החשבון המאושר" -להלן )שבוצעו על ידי הקבלן עד סוף החודש הקלנדרי החולף 
 .וקביעתו תהיה סופית

לפי , או תיקונו/י המפקח ולאחר אישורו ו"אשר אושר ע, החברה תבדוק את החשבון  (0)
 .תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן, דרישתה

אישור החשבון על ידי המפקח . כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה (1)
או /או החברה ו/דאה כלשהי מצד המפקח ווהחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הו

או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על /התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו
או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה /או בוצעו באופן מושלם ו/ידי החברה ו

 .לשביעות רצונם של המפקח והחברה

: דהיינו) יום אישור המפקח יום מ 55 ךבלן בתוישולם  לק, כל חשבון חלקי המאושר לקבלן (8)
 "(.55+שוטף "

 חשבון סופי  .1.7.7

יום  35ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך , י הזמנת עבודה"לאחר סיום כל העבודות עפ
על יסוד המכפלה , של הזמנת העבודה, יגיש הקבלן לחברה חשבון סופי מצטבר, מדרישת המפקח

י "כתנאי לתשלום החשבון הסופי ע. שתימדדנה לפי הוראות  של מחירי היחידה שבכתב הכמויות
את  גם, בין השאר ,בהתאם לנוהל מסירת תשתיות הקיים בחברה, ימציא הקבלן, החברה

להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ( תיק מסירה )  'יאבנספח המפורטים הנדרשים המסמכים 
 .הימנו

 בספר הקבועים המדידה לאופני בהתאם, לעיל כאמור, הסופי החשבון את יבדוק המפקח (0)
 העבודות עבור המצטברת התמורה את, לחברה הגשתו מיום יום 44 בתוך ויקבע הכחול

 .סופית תהיה וקביעתו, "(המאושר הסופי החשבון" - להלן. )הקבלן ידי על שבוצעו

 לפי, תיקונו או/ו אישורו ולאחר המפקח י"ע אושר אשר, הסופי החשבון את תבדוק החברה (7)
 .להלן שנקבעו התשלום במועדי המאושרהסופי  החשבון סכום את לקבלן תשלם, דרישתה

 הודאה יהוו לא החברה ידי על ותשלומו והחברה המפקח ידי עלהסופי  החשבון אישור (1)
 בוצעו או/ו החברה ידי על נתקבלו שהעבודות לכך כאישורהחברה  או/ו המפקח מצד כלשהי
 המפקח של רצונם לשביעות החוזה לפי התחייבויותיו בכל עמד שהקבלן או/ו מושלם באופן

 .והחברה

 מאישור המפקח  יום 55 תוך לקבלן  ישולם, המאושר הסופי חשבוןה (2)

 . מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צמודה .1.1

לא , מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה .1.2
 .   או חובה כלשהי על החברה/יהא בכך כדי להטיל אחריות ו

בתמורה לביצוע , י החברה לקבלן"הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע .1.2
 .   העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו

יחולו הם על הקבלן וישולמו , או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין/או היטלים ו/באם יחולו מיסים ו .1.2
 .    על ידו מעצם היותו קבלן עצמאי

המפורטות המוזמנות מובהר למען הסר כל ספק כי התמורה מותנית בביצוע השלמת ביצוע העבודות  .1.0
הכמויות המסומנים כנספחים להסכם זה  המפרטים בין אם צורפו או לא צורפו וכתב, בתוכניות

 .  או מי מטעמו בכל שלב ושלב/על ידי הקבלן ו, ומהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו

תהא החברה רשאית לקזז מכל , מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין .1.1
צוע  ושחובת במהלך תקופת הביסכום אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם 

לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על , למרות האמור לעיל. תשלומו חלה על הקבלן
 .  ימים ממתן ההודעה 3תוך , לתקן את הדרוש, ולפני שאפשרה לו, כוונתה זו
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הסכם זה והחברה ימים לא יהווה הפרה יסודית של  15עולה על שאינו יגור בתשלום פכי , מובהר בזאת .1.8
 .   יצויפלא תהא חייבת ב

 קנסות .8

מוסכם בזה כי בנוסף לכל סעד או תרופה המוקנים בגין הפרת ההסכם או אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי 
 :או התרופות הבאים/חוזה זה יחולו הסעדים ו

או /לקם ולא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לבצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או ח  .8.0
לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון כפי שנקבע על ידי המפקח תוך או /לא ימלא אחר הוראות המפקח ו

 'ילנספח יצויים קבועים ומוסכמים בהתאם פיהא הקבלן חייב לשלם לחברה , פרק הזמן שקבע המפקח
החל מיום חתימת , מדד תשומות הבניהלהסכום יהיה צמוד . המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 .    י הסכם זה"גרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפלאין בתשלום זה כדי להפחית או . הסכם זה

פ הסכם זה תהא החברה רשאית לקזז וזאת מבלי "כספים עבור פיצוי שיגיעו לחברה מהקבלן עהכל   .8.7
תהיה , כמו כן. אחרת מכוח הסכם זה או מכוח הוראה/פ דין ו"לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע

 .החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שהקבלן ברשותה

 

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .00

ובד עקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה .00.0
הסכם זה בכי הוא המעביד של עובדיו וכי אין , כמו כן מצהיר הקבלן בזאת. ומעביד בינו לבין החברה

 .  כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו

או מועסקי הקבלן /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו ,מוצהר ומוסכם בזאת ,הספקלמען הסר  .00.7
   .קבלן בלבדוהם יהיו עובדיו של ה

חובה או  ,או מועסקיו בגין כל אחריות/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו ,כמו כן .00.1
 ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות

שכר עבודה  ,סוג שהואניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל  ,בתשלומים לביטוח לאומי
-ג"תשכ ,צוי פיטוריםיפיטורים כמשמעותם בחוק פ יצווי 1941 - ח"תשי ,כמשמעותו בחוק הגנת השכר

תשלומים , 1941-א"תשי ,חוק שעות עבודה ומנוחה פ"עתשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או , 1953
על  ,ציאליות מכל וסוג שהואוכל תשלומים והטבות סו ,והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן

     .הסדר קיבוצי וצו הרחבה ,הסכם ,פי כל דין

 ,במידה ותחויב בתשלום ,מיד עם דרישתה הראשונה ,הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה .00.2
  .או למועסקיו/או לעובדיו ו/לקבלן ו ,כאמור

  חריות וביטוחא .00

 אחריות הקבלן לנזק .00.0

הקבלן אחראי לשמירת  ההיי, מיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה (א)
עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה או /ו עבודותאו ל/מוצרים המסופקים על ידו ו/הציוד

או /או לאתר העבודות ו/בכל מקרה של נזק לעבודות ו. או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן/ו
בהקדם האפשרי ולהביא לידי  ויה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונלמבנה מסיבה כלשהי יה

כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה 
  .והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה

או /מוצרים לקויים שסופקו על ידו ו/מציודהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה יהקבלן  (ב)
או שינוי מכל סוג /של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו ואחריות. ותלקויות ודעבמ

הקבלן פוטר את החברה מאחריות לנזקים . סמוכים לאתר העבודהבתחום השטחים הציבוריים ש
או בקשר לאמור וכן /שפה את החברה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ויהקבלן , כאמור לעיל

 . המשפטית ובקשר לכך שא בהוצאות ההגנהי

או קבלני המשנה /תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו, לעיל( ב), ( א)קטן -הוראות סעיף (ג)
 .או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון/או עובדיהם ו/ו

רשאית וזכאית החברה לקבל מאת , אחראי לנזקים על פי פרק זה ההייבכל מקרה שהקבלן  (ד)
פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה , לפי דרישה ראשונה בכתב, הקבלן
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או שאינם ניתנים /ועבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו
ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על , לתיקון
 .לערעור

  אחריות לגוף או  לרכוש .00.7

או תאונה /או חבלה ו/או אובדן ו/היה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק וי –ביחסים בין הקבלן לחברה 
ל או לכ/לרבות לחברה ו, או אגוד/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/לרבות נזק גוף ו, כל מין וסוג שהוא

או ציוד /או מוצר ו/או עבודה ו/ואו לכל מבנה /או לקבלנים האחרים ו/רשות עירונית או ממשלתית ו
או /המצוי מחוץ לאתר העבודות ו או ציוד/או מוצר ו/או עבודה ו/ו או כל מבנה/המצוי באתר העבודות ו

וע העבודות על או עקיפה מביצ/כתוצאה ישירה ו, או לרכושם של כל אחד מאלה/לכל צד שלישי אחר ו
או כתוצאה מכל /ו ואו קבלני משנה המועסקים על יד/ו ואו שלוחי/ו ואו על ידי עובדי/ידי הקבלן  ו

בין בתקופת ביצוע , ואו קבלני המשנה של/ו ואו שלוחי/ו ואו עובדי/מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו
או הוצאה /או תשלום ו/ו או פיצוי/בתשלום כל קנס ו יישאהקבלן . ובין בתקופת האחריות העבודות

היה יכן . או כתוצאה מהם/או מחדל כאמור ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו
( נוסח חדש) נזיקיןהקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת 

 .צד שלישי במהלך ביצוע העבודותאו לכל /או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/ו

 

  אחריות לעובדים .00.1

 ואו הנמצאים בשרות/ו ואו המועסקים על יד/ו וטחונם של כל עובדייהיה אחראי לשלומם ולביהקבלן 
או לכל אדם אחר /או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו

או חבלה כל /או תאונה ו/או אבדן ו/כתוצאה מכל נזק ו, משנה ועובדיהםלרבות קבלני , והנמצא בשירות
 .שהם במהלך ביצוע העבודות 

  אחריות לרכוש ציבורי .00.2

, תיעול, ביוב, רשת מים, שביל, מדרכה, דרך, או קלקול שייגרם לכביש/היה אחראי לכל נזק ויהקבלן 
או תת קרקעיים /על קרקעיים ו טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים, טלגרף, חשמל

או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי /בין שהנזק ו, תוך כדי ביצוע העבודות, ב"וכיו
באופן יעיל ביותר , ואו הקלקול כאמור על חשבונ/תקן את הנזקים ויהקבלן . מראש לביצוע העבודות

. מכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמורשל החברה ושל כל אדם או רשות המוס הולשביעות רצונ
קרקעיים  -על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 .העוברים באתר העבודות

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .00.2

, האובדן, בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים והקבלן מתחייב לנקוט על חשבונ (א)
ולרבות ומבלי , או על פי כל דין/ו הסכם והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ה החבלות

 .דלעיל 11.4 - 11.1 לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים

או לחוד בגין /או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או עובדיה ו/הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו (ב)
לרבות ומבלי לגרוע , או הוראות כל דין/ו הסכםפי הוראות הנזקים שהקבלן אחראי להם על 

 .דלעיל 11.4 - 11.1מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

או עובדיה /את החברה ו, הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב (ג)
הקבלן או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר /או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/ו

ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להתגונן , ד"ט עו"לרבות הוצאות משפט ושכ, אחראי להם
 .באותה תביעה' הודעת צד ג הבתביעה כאמור או נשלחה אלי

אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה , מבלי לגרוע מהאמור לעיל (ד)
בין ישיר ובין , ל על כל נזק"את הגורמים הנ היה הקבלן אחראי לפצותי, צו מאת בית המשפט

של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים  ווזאת מבלי לגרוע מחובת, עקיף
או , ל"להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ

 .ל"בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ
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מכל , מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, כמו כן
או נגד מי /נגדם ו, בלי יוצא מן הכלל, על ידי כל אדם, אם  ומיד כאשר תוגש, שתוגש, עילה שהיא

חבלה או נזק המפורט , בגין כל תאונה, שלוחיהם ושולחיהם, או כנגד כל מי מעובדיהם/מהם ו
 .ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן"ט עו"לרבות שכ, א קבוע בכל דין/חוזה וב

או באמצעות /החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה ו, מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה (ה)
שא יוהקבלן , אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן

 .הוצאות כלליות של החברה 25%ות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת בכל ההוצאות הכרוכ

תהיה , והחברה חויבה כדין לשלמו, היה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זהיכל סכום שהקבלן  (ו)
או לנכותו /לגבותו ו, או על פי כל דין/מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו, החברה רשאית

מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן קבלן יע לאו שיג/מכל סכום המגיע ו
 ."בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל

  .י הקבלןביטוח .00.2

, או על פי האמור בחוזה זה/פי כל דין ו-של הקבלן עלאו מהתחייבויותיו /ובלי לגרוע מאחריותו מ
: להלן )לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה על חשבונו , לרכוש ולקיים, לערוךמתחייב הקבלן 

שני בין המוקדם מ)או עבורו /או מטעמו ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/ו"( העבודות"
 וכן לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצרולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ( ל"המועדים הנ

: להלן)זה  בחוזהבהתאם לתנאים המפורטים , המפורטים להלן את הביטוחים, להלן זהבסעיף כמפורט 
חלק בלתי נפרד  המהווה והחוזהלמסמכי המכרז   'חלנספח וכן "( התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"

 בישראללפעול מורשית כדין האצל חברת ביטוח "( אישור ביטוחי הקבלן: "להלן) ממסמכים אלו
 (:"ביטוחי הקבלן" -שכולם יחד יקראו להלן)

  יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב (א)

 , ביטוח העבודות' פרק א .1

הקבלן או באחריות /ועבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ההמבטח במלוא ערכן את 
 עבודות בקשר עם חוזה זההקבלן בביצוען של ההמשמש את 

 , שלישיאחריות כלפי צד ביטוח ' פרק ב .2

 .בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה,  ל פי דיןעהמבטח את אחריותו של הקבלן 

  חבות מעבידים 'פרק ג .3

י חוק האחריות "או עפ/ו( נוסח חדש) נזיקיןעל פי פקודת  הקבלן את אחריותו של המבטח
במישרין  מטעמו או/ו ידו על המועסקים העובדים כל כלפי, 1915ם "התש, למוצרים פגומים

 .ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים לרבות זה חוזה עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או/ו

  יטוח אחריות מקצועיתב (ב)

או /בגין רשלנות מקצועית ו או דרישה/הקבלן על פי דין בשל תביעה ו אחריותו שלהמבטח את 
 או נזק/נית ובגין כל פגיעה גופ, שהוגשה במשך תקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית

 נשוא העבודות או עובדיו בקשר עם/או מנהליו ו/של הקבלן ואו מחדל רשלני /ומעשה ב שמקורם
 . חוזה זה

חודשים לאחר תום תקופת  5מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 
  .הביטוח

שבדין כלפיו בגין ביצוע קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה ה
חברה העתקים מפוליסת הביטוח ל להמציאמתחייב הקבלן בכתב ל פי דרישת החברה ע .ותהעבוד

  .כאמור בסעיף זה

  מוצרהיטוח חבות ב (ג)

בגין פגיעה גופנית  ,1915 ם"התש, פגומים מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן 
 "(. המוצר: "להלן)וצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המב/ו

חודשים לאחר תום תקופת  5תקופת גילוי של , תכלול בין היתר מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח
  .הביטוח

ביצוע  חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגיןלה הקבלן מתחייב
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ביטוח הפוליסת מ העתקיםחברה ל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  החברהל פי דרישת ע. ותהעבוד
 .כאמור בסעיף זה

 :יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב (ד)

או /השגחתו וב  או/שבבעלותו ו ההנדסיאו הציוד /קבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב וה .1
גין פגיעה גופנית עקב בבשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין 

השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד 
בענף הביטוח למקרה  יםהאחריות המקובל ותבגבול, רכבהקב השימוש בכלי עשלישי כלשהו 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

ביטוח  ,בין היתר ,וללכהמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כ .2
הנדסי או ציוד /וכלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני על פי דין אחריות הקבלן ל

בביטוחים . למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, ח לתובע"ש 555,555סך של בבגבול אחריות 
 .ניותאלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבל

 כמפורט)  מכאני הנדסי לציוד הסיכונים כל ביטוח שלא לערוך רשאי הקבלן כי מוסכם .3
 מתן על הצהרה( 2)' חלנספח ( 4)' א –( 1) 'א בסעיפים האמור ואולם(  לעיל 2( ד) 11.5 בסעיף

 ".גינוב הביטוח נערך כאילו מכאני הנדסי לציוד נזק כל לגבי מאחריות יחול פטור

, מחפרים, טרקטורים, מלגזות, כולל מנופים" רכב"מוסכם כי המונח , מען הסר ספקל .4
 .גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג, מחפרונים

הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן מוסכם בזה כי , ומבלי לגרוע ממנו, נוסף לאמור לעילב (ה)
 למקום מתקנים וכל רכוש אחר שהובא, ציוד, העבודות את מכלול העבודות לרבות חומריםביצוע 

או אבדן אשר הקבלן אחראי /במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו, צורך ביצוע העבודותלהעבודה 
 .או על פי כל דין/הם לפי תנאי חוזה זה ול

, זה 00.2כאמור בסעיף  די הקבלןי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על יטוחבי (ו)
בביטוח אחריות )משנה  קבלנים וקבלניאו כלפי /יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו

יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את ( ומבלי לגרוע מהאמור)ובנוסף ( מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו
או /דות מטעמה בגין כל מעשה ואו מפקח העבו/או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/החברה ו

 (."יחידי המבוטח: "להלן)או מי מטעמו /מחדל של הקבלן ו

, הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זהלהחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהקבלן  (ז)
י אחריות מקצועית וחבות ביטוח את, עם זאת. זה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 

לכל פעילות אשר  דיןהבתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי יק המוצר על הקבלן להחז
 .נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו

יכלול ויתור על כל זכות תחלוף , (העבודות' פרק א)לעיל ( 'א) 00.2סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  (ח)
או מפקח העבודות /או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו( שיבוב)

 . זדוןבובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  , מטעמה

אחריות "לסעיף  כפופה כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן מוסכם בזה כי פוליסת האחריות (ט)
 .על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח" צולבת

כאמור פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  (י)
למעשי על מי מהם ת שעלולה להיות מוטלת בגין אחריואו מנהליה /ו לשפות את החברה וורחבי
 (.'חנספח )הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן  –או קבלני משנה מטעמו /ו או מחדלי הקבלן/ו

, שבו פועל הקבלןהחברה כי רכוש  ,במפורש, אחריות הקבלן כלפי צד שלישימו כן יצוין בפוליסת כ (יא)
לעיל ( 'א) 00.2שנערך בהתאם לסעיף  אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח

רכוש שבו הלמעט אותו חלק של  לעניין ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי, (העבודות' פרק א)
 .הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןופועל הקבלן 

או רשויות בהם פועל /או בעלי מבנים ו/למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו        
למעט אותו בכפוף לאמור לעיל , הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי

 .הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןורכוש שבו פועל הקבלן החלק של 

הקבלן ימציא  ,תנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זהכ, מועד חתימת חוזה זהב (יב)
על ידי חברת כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  ('חנספח )את אישור ביטוחי הקבלן  חברהל

מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל  (.מקוריה ונוסחב)הביטוח 
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 .מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו

מועד חתימת מלא יאוחר , חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב (יג)
צהרה לפטור המכתב , חוזה זה חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא

לנזקים  או מפקח העבודות מטעמה/או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/החברה ומאחריות 
 0' חכנספח  נתלחוזה זה ומסומ פתצורהמ, "לנזקים מאחריות פטור -הצהרה "בהתאם לנוסח 

 .כדין על ידי הקבלן מהא חתויכשה, (בנוסחה המקורי)

מועד חתימת מלא יאוחר , החברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב (יד)
נספח תנאים מיוחדים לביצוע , חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה

כשהוא   ,(בנוסחו המקורי) 7' חכנספח עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 .חתום כדין על ידי הקבלן

ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה , מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה (טו)
מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן , טעם הקבלןזה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מ

המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים 
 (.'נספח ד)הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן 

או /או מנהליה ו/כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו, למען הסר ספק מובהר בזאת (טז)
בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה  או מפקח העבודות מטעמה/מנהל ו או/עובדיה ו

או לפצות את /והוא יהיה אחראי לשפות ו, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, זה
או נזק /או מפקח העבודות מטעמה בגין כל אובדן ו/או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/החברה ו

בין , עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, או בעקיפין/במישרין ו, הםשייגרם למי מ
 .באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו או נזק כאמור מכוסה/אם אובדן ו

הקבלן אשר נערכות כמפורט  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן (יז)
פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי  ולעשות כל, ןולהללעיל ( ביטוחי הקבלן)זה  00.2בסעיף 

כדי או מפקח העבודות מטעמה /או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/החברה ואו על ידי /המבטח ו
או /החברה ולתביעה של  ולרבות הצטרפות, את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך לממש

אם יידרש , על פי פוליסות הביטוח, ות מטעמהאו מפקח העבוד/או מנהל ו/או עובדיה ו/מנהליה ו
 .םלכך על יד

על פי איזה מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח , בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיובנוסף ומ (יח)
מיידי  מתחייב הקבלן לפנות באופן, (י הקבלןביטוח) 00.2לסעיף מהביטוחים הנערכים בהתאם 

לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר 
, מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש. לבדיקת הנזק

 .לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש

לות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעו, נוסף לאמור לעילב (יט)
בכל מתחייב לשאת הקבלן . לרבות פינוי פסולת והריסות מקרה הביטוחמייד לאחר קרות 

עביר אל הקבלן את הסכום מתחייבת לה והחברהההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 
יישא בכל למען הסר ספק מובהר כי הקבלן . וסכום זה בלבד, שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק

וכי  ( לרבות ההשתתפות העצמית) ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
 .לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמורחייבת  תהאלא  החברה

 'פרק אעל פי מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח , נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זהב (כ)
אלא אם היא , ישירות לחברהישולמו , בגין נזקי רכוש, לניותפוליסה לביטוח העבודות הקבב

. פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זהמוסכם בזה כי . ה אחרת בכתב למבטחתהור
מנהל לשביעות רצון , בשלמותו,  תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור

, תשלום עבור העבודה שניזוקה  מהחברהאו שטרם קיבל , מטעם החברה המפקחאו /העבודה ו
לידי הקבלן עד ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  החברה  תמתחייב

 .לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק

 00.2בסעיף המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל (כא)
 או/ועם המבטח  לשתף פעולההקבלן מתחייב . לחברהיודיע הקבלן על כך בכתב לן ולה לעיל

ככל שהדבר אינו נוגד את  בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסהאו מי מטעמם /החברה ו
 .הלנהל המשא ומתן בעצמאו מי מטעמה /החברה ות יווזאת מבלי לגרוע מזכו, אינטרס הקבלן

על הקבלן , מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודותלעיל ולהלן זה בלי לגרוע מהאמור בחוזה מ (כב)
 חברהאו ה/מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו

 .או מפקח העבודות מטעמם/מנהל ואו /ו
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ה או מנהלי/החברה ואו זכויות /פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו וה (כג)
לחברה יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו , או מפקח העבודות מטעמה/או מנהל ו/או עובדיה ו/ו
באופן מלא ובלעדי ולא  ,או מפקח העבודות מטעמה/או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/ו

והוא יהא מנוע מלהעלות כל  הםכלפי, כספיות או אחרות, או טענות/תהיינה לו כל תביעות  ו
 .כאמור, טענה

בדבר עלות תיקון  או מפקח העבודות מטעמה/או מנהל ו/החברה ול מחלוקת בין הקבלן לבין כ (כד)
ת הנזקים אח השמאי אשר יבדוק "נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו

 .מטעם חברת הביטוח

או מנהליה /בלן יהיה אחראי לשפות את החברה והק, כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן (כה)
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם  או מפקח העבודות מטעמה/או מנהל ו/או עובדיה ו/ו

על ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי או אי קיום של /עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו
 .או קבלני משנה מטעמו/ל ידו ואו העובדים המועסקים ע/מנהליו ואו /ו הקבלן

ידי  נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי (כו)
או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי /או דרישה ו/החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו

 1911 –א "תשמלחוק חוזה הביטוח ה 49או זכות כאמור  בסעיף /לרבות כל טענה ו, החברה
 .יהכלפי מבטחהחברה וכלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל 

יכללו תנאי מפורש על פיו ( 'חנספח )ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן  (כז)
ביצוע במשך תקופת או לשנותם לרעה /את היקפם ו םצמצל או/אינו רשאי לבטלם ו המבטח

הודעה , תישלח לחברה ולקבלןאלא אם כן , "(תקופת הביטוח: "להלן)העבודות נשוא חוזה זה 
וכי לא יהיה תוקף  .יום מראש על כוונתו לעשות זאת (20)שישים , באמצעות דואר רשום,  בכתב

או מנהל /או עובדיה ו/או מנהליה ו/החברה ושכאלו לגבי   לשינוי לרעהאו /לצמצום ואו /לביטול ו
 (20)שישים ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  לחהנשאם לא  או מפקח העבודות מטעמה/ו

 .ההודעה ממועד משלוחהימים 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם  לקבלן ולחברהבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  (כח)
מתחייב הקבלן לערוך את , לעיל (כז) 00.2בסעיף כאמור , או מבוטל/או משונה לרעה ו/בהיקפו ו

לפני מועד הצמצום או השינוי  ,אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש
 .לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל

או /או מנהליה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, הקבלן מצהיר (כט)
או שהיה זכאי , בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו עבודות מטעמהאו מפקח ה/או מנהל ו/עובדיה ו

לאישור עריכת ביטוחי הקבלן ( ביטוח העבודות) 1לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 
 בהתאם לנדרשאו /או ביטוח חסר ו/ל ו"ות הנהפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי /ו, ('חנספח )

או מפקח העבודות /או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/ת החברה ובחוזה זה והוא פוטר בזאת א
 ובלבד. ,מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה

 .אדם שגרם לנזק בזדון לא יחול לטובת, שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות

על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר ( רעולא יג)האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף מוסכם בזה כי  (ל)
. או מפקח העבודות מטעמה/או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/פטור מאחריות כלפי החברה ו

 מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע( (ל) 00.2)האמור בסעיף זה  למען הסר כל ספק מובהר כי
 .או כל מי שבא מטעמו/העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו

כדי להטיל אחריות , או בשינויים/המצאתם ו, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, מוסכם בזה במפורש (לא)
או כדי /או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או על מי מטעמה ו/כלשהי על החברה ו
 . של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין ואו התחייבויותי/לצמצם מאחריותו ו

הקבלן לחזור מתחייב , ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן (שבעה) 4 -לא יאוחר מ (לב)
בגין הארכת תוקפם לתקופה , לעיל ('יב) 00.2בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

מדי תקופת , במועדים הנקובים, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, נוספת
 .יכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיוהינו מחויב בערביטוח וכל עוד 

חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן  "עריכת ביטוחאישור "קבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת ה (לג)
, והצהרות חתומות על ידי הקבלן ,('לב) 00.2 –ו ( 'יב) 00.2כאמור בסעיפים ( בנוסחו המקורי)

ים ובהעדר קיום אישור ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל ('יד) 00.2 -ו( 'יג) 00.2בסעיפים  כאמור
את למנוע מן הקבלן החברה תהייה רשאית , או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה/עריכת ביטוח ו

י "וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ ,נשוא חוזה זהעבודות הביצוע או המשך /תחילת ו
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 .החוזה או הדין

או /או בבדיקתו ו/ו( 'חנספח )חי הקבלן מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטו (לד)
היקפם , תוקפם, טיבם, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, אי בדיקתו

או על /או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או היעדרם ו
 .מי מהבאים מטעמה

תפגע  לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן ור הבטוח מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישל (לה)
ומבלי לפגוע , לרבות, על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן עלאו לא תגרע מאחריותו של / יובהתחייבויות

והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו , לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, בכלליות האמור
בשל אי הצגת  לאתר או ציוד/רכוש ואו הכנסת /ממנו ביצוע עבודות ו ומנעינשוא החוזה גם אם י

ל על ידי הקבלן כדי לצמצם "בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ. האישורים במועד
 .או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה

( ביטוח העבודות) 0ף סעיפי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה (לו)
השווי של כדי שישקף תמיד את מלוא , מעת לעת, ('חנספח ) באישור עריכת ביטוחי הקבלן

  .בקשר עם חוזה זה יםהמבוטח או החומרים/או הציוד ו/או הרכוש ו/העבודות ו

או תנאי הביטוח /או גבולות האחריות ו/למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו (לז)
הינם דרישה מינימאלית המוטלת על , ן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוחהמתחייבים מ

או גבולות /ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו, הקבלן
הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה . או תנאי הביטוח בהתאם/האחריות ו

או מי מטעמה בכל הקשור /או עובדיה ו/או מנהליה ו/עה כלפי החברה ואו תבי/או דרישה ו/ו
 .או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור/או גבולות האחריות ו/לסכומי הביטוח ו

שיומצאו על ידי הבטוח  ילבדוק את אישור( אך לא חייבים) םרשאימי מטעמה או /והחברה  (לח)
על מנת על ידי החברה ו תיקון שיידרש והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי א הקבלן כאמור לעיל

 .כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו להתאימם להתחייבויות הקבלן

ביחס לאישורי הבטוח מי מטעמה או /וחברה קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה (לט)
אינה , ןאו פוליסות הקבל/ו כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו םוזכות

, כאמורלביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  או על מי מטעמה/החברה ומטילה על 
שהיא  חבותואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן או לגבי העדרם, ותוקפם, היקפם, טיבם

 .ונשוא כל דין המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה

לשלם את דמי הביטוח , הביטוח הנערכות על ידוהקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות  (מ)
או להפקיע את תוקף הביטוחים /לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו, במלואם ובמועדם

לדאוג ולוודא כי פוליסות , דמי הביטוחאישורים על תשלומי  ,החברה בכתבלבקשת  ,להמציאו
או התחייבותו על פי /וזה זה וביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא ח

 . החוזה על נספחיו

או אי /ו בתום לב הפרהכי בביטוחי הקבלן נקבע , נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמורב (מא)
לא  או עובדיו/מנהליו ואו /ת הביטוח על ידי הקבלן וופוליסקיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

או מפקח העבודות מטעמה לקבלת /או מנהל ו/ו עובדיה וא/או מנהליה ו/החברה ובזכויות  יפגעו
 .או פיצוי על פי ביטוחים אלו/שיפוי ו

במלואם או או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה /לא ביצע ו (מב)
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, אך לא חייבת, תהא החברה רשאית, בחלקם

. תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלןבמלואם או בחלקם ת הביטוחים לערוך א
שהחברה כל סכום . יום מראש ובכתב 14ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן 

לחילופין ומבלי  .הראשונה העל פי דרישתלחברה בתשלומו כאמור יוחזר מיד  האו התחייב מהשיל
החברה  תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע , לפגוע בזכויות החברה על פי סעיף זה

ובלבד ששלחה ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת 
 .יום מראש 14לקבלן הודעה בכתב של 

בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן , עילסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לבנו (מג)
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל 

ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור , ל"הנ שהותקנו לפי החוקים, תקנות וכדומה, הצווים
, באופן מקרי או זמני, וזה זהנשוא חשליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ולעיל באופן שכל עובדיו 

 .ל"החוקים הנ שעל פימשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות ביהיו בכל עת ו



- 45 - 

45 

 

 דרישות למלא אחר כל הקבלןמתחייב , וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעילבנ (מד)
, וכל הצווים (ד"הפלת)או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים /פקודת התעבורה ווהוראות 

, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ובעיקר, ל"הנ יםשהותקנו לפי החוק, התקנות וכדומה
לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי , זה א חוזהנשו עבודותבאופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע ה

 ל"הנ יםוקעל פי החלנהוג ברכב מנועי  מורשים, זה חוזהתקופת  יהיו בכל עת ובמשך כל, או זמני
 .וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה

לקיים את כל הוראות החוקים הקבלן מתחייב , בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה(מה)
או /ואו המשרד לאיכות הסביבה /ווהתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש 

 .ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודותכל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות 

או /או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/החברה ושל  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב (מו)
לא תיפגע עקב העדר או פיצוי /ול לקבלת שיפוי "הביטוחים הנמפקח העבודות מטעמה על פי 

למעט במקרה בו העדר . אימיםאו אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המת/רישוי ו
 .או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק/הרישוי ו

או מפקח העבודות מטעמה /או מנהל ו/הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו (מז)
או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש /או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/ו

 .לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבעאו /כל הנוגע להתקנת ו

או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע /הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו (מח)
 .העבודות

או לאחר /מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל (מט)
בעלי הזכות במקרקעין בהם או החברות /לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו, מסירתן

מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים 
החברה  מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות . שנחתמו בין מי מהם לבין החברה

 .ל"כנ

ביטוחים מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין ה למען הסר כל ספק (נ)
או תביעה /וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו( ביטוחי הקבלן)זה  00.2הנערכים על פי סעיף 

ובכל מקרה לא על , כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד
 . או על מי מטעמה/החברה ו

באה לגרוע מכוחם של הוראות  זה בקשר לביטוח אינה 00.2מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף  (נא)
החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה 

 .או על פי הדין/ו

מוסכם בזה כי החברה , בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור (נב)
דת מוהעמהתמורה ( סעיף ביטוח)סעיף זה  על פי תנאי תזכאי הינוכל סכום לו תהא רשאית לעכב 

 4, בכתב, ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן, הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זהלזכות 
מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב . ימים מראש( שבעה)

י הוצאות שנגרמו לחברה יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכו, התביעה בהתאם למוסכם על החברה
 ., בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח( באם נגרמו)

כולן או , (ביטוח)זה  00.2מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  (נג)
 .מהווה הפרה יסודית של חוזה זה, חלקן

  .  יטול ההסכםב .07

לידי סיום על , כולו או מקצתו, החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה .07.0
 . יום מראש ובכתב( ארבעה עשר: במילים) 14ידי מתן הודעה בכתב לקבלן 

יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין העבודות והציוד שסופק על ידו עד מועד , נתנה החברה הודעה כאמור
   .סיום ההסכם כאמור

או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו /או דרישה ו/מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו
 . באשר לשיקול דעתה של החברה בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמור

זה  הסכםלהביא , בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, חברה תהא רשאיתה .07.7
קיבלה שם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא חברה אלקצו 

נהל קבוע או ניתנה לגביה מהחלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או 
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 גשהויום ממועד קבלתם או אם  55וך תהמנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו , החלטה אחרת והצו
או אם /למסמך התנאים הכלליים ו 3.4 כנגד הקבלן כתב אישום בגין אחת מהעברות המנויות בסעיף

או הפר הקבלן הפרה למסמך התנאים הכלליים  3.4המנויות בסעיף הקבלן הורשע בפלילים בעבירות 
עה לא תהא החברה חייבת בהוד, לצורך ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל. יסודית של הוראות הסכם זה

 . מוקדמת

י הסכם "חברה עפלאו תרופה אחרת שיש /אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו, מען הסר ספקל .07.1
 12.2או /ו 12.1י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים "או עפ/זה ו
 . לעיל

ל עיחול , י הוראות הסכם זה"ההסכם עפ לאו לצד שלישי כתוצאה מביטו/ל נזק שיגרם לקבלן וכ .07.2
דרישה או תביעה ביחס לביטול , או מי מטעמה כל טענה/ולקבלן לא תהא כלפי החברה ו, הקבלן

 .   וכל פיצוי אחר, החזר השקעתו, נזקים שנגרמו לו, הסכםה

, המגרשלתפוס את מקום  תרשאיחברה התהא , לעיל 12.2או /ו 12.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  .07.2
לפי , לא בוצעאו אותו חלק שהעבודות ממנו ולהשלים את הקבלן כולו או חלקו ולסלק את ידו של 

 .או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת הבעצמ, הענין

   או העסקת קבלני משנה/עברת ההסכם וה .01

ת סכמהאלא אם יקבל את , ים/קבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחרה .01.0
 .   או המפקח לכך בכתב ומראש/החברה ו

, זהים לניסיוןרישיון וקוד קבוצת סיווג , ניסיוןלמען הסר ספק מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי  .01.7
 . רישיון וקוד קבוצת סיווג של הקבלן

מהתחייבות או אחריות  קבלןלהעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את ה חברהסכמתה של הה .01.1
   .או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה/וחברה ה כלשהי כלפי

על הקבלן מובהר כי  במידה ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה יהא , מבלי לגרוע מן האמור לעיל .01.2
תוך שלושה שבועות מיום חתימת , קבל את אישור החברה לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיקל
 .סכם זהה

המעידות  תודותע חברהעביר ללה, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה, מתחייבהקבלן 
 .פירוט אנשי קשרוהמלצות לרבות מורשה המשנה הינו קבלן  קבלןכי 

לחוק  5כהגדרתה בסעיף , סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם .01.2
 .1945 -א "תשל, (הסכםתרופות בשל הפרת )החוזים 

  ערבויות .02

לרבות , כולן או חלקן , "(גמר עבודותביצוע ו:" להלן)נשוא הסכם זה  להבטחת מילוי התחייבויותיו .02.0
ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת , של העבודות שיבוצעו על ידו האחריות/ערובה לתקופת הבדק

₪  455,555של סך על  הסלילה והגישורתשומות  ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד, זההסכם 
ומהווה  'וכנספח מסומן , וסח הערבות מצורף לחוזה זהנ (.שקלים חדשיםמאות אלף ארבע : במילים)

 . חלק בלתי נפרד הימנו

 .     חודשים מיום חתימת הסכם זה  24למשך תוקף הערבות  .02.7

או לחילופין לא  לעיל 14.2עבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסעיף המובהר בזאת כי במידה ו .02.1
מתחייב הקבלן , של העבודה האחרונה שביצע קבלן עבור החברה האחריות/תסתיים תקופת הבדק

תום בכל פעם עד ( שתיים עשר: במילים)חודשים  12 -לעיל ב 14.1להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 
 .  זהשל העבודה אחרונה שביצע הקבלן עלפי הסכם  אחריות/תקופת הבדק

, או תקופת הארכה במידה והפעילה החברה את האופציה העומדת לרשותה/תקופת ההסכם ובתום  .02.2
החברה תהא רשאית עלפי שיקול דעתה הבלעדי להקטין את גובה הערבות בהתאם לעלות ביצוע 

 .העבודות שבוצעו בפועל שמשך תקופות הבדק שלהם טרם הסתיימה

   :הבטחה ולכיסוי שלת ליותשמש הערבו, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .02.2

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו  (א)
     .או על ידי מי מעובדיו/מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו
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 ,או להתחייב בהם ,או לשלם ,כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא (ב)
     .בקשר עם הסכם זה

קבלן בכל מקרה האין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של  (ג)
    .שהוא על פי הסכם זה

בחוק  6כהגדרתה  בסעיף  ,סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם .02.2
 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 

    הפיקוח  .02

לפקח על ביצוע ל החברה "מנכי "האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן עלצורך הסכם זה " המפקח .02.0
 .הןאו כל חלק מהעבודות על פי הסכם זה כולן 

המוצרים , העבודות וכן לבדוק את טיב ןביצוע ולתאם את להשגיח,העבודות המפקח רשאי לבדוק את  .02.7
 תועבודהבביצוע הקבלן שית על ידי החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעהמסופקים וטיב 

כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את . ובין מחוצה לואתר העבודה והכל בין ב
 . את הוראות המנהל ואת הוראותיו, וראות הסכם זה ונספחיוה

  :רשאי המפקח לעשות כדלקמןלעיל . 14.2סעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור ב .02.1

בהתאם לתכניות או  ואשר לא בוצעעבודות ל ששינוי , תיקוןהקבלן המפקח רשאי לדרוש מ (א)
יהיה חייב לבצע את הוראות  הקבלןו, או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים/להוראותיו ו

עבודות בהם יש . הקבלןיום וכל ההוצאות תהינה על חשבון  14המפקח ולתקן את הליקויים תוך 
במקרים בהם נשקפת סכנה . ימים 4תיקון הליקוי תוך  יבוצע, ליקוי המהווה סכנה לרכוש

 .יתוקנו  הליקויים מידית,  לציבור

, הנראה לו כבלתי מתאים, חומראו /או ציוד ו/מוצר ו או/עבודה ו המפקח יהיה רשאי לפסול כל (ב)
מתאימים או ציוד /או מוצרים ו/ו הבאת חומריםאו /ביצוע חוזר של עבודה ווכן להורות על 

  .שנפסלובמקום אלו 

אם לפי , או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים, המפקח יהיה רשאי להפסיק את עבודה בכלל (ג)
או להוראות  כתב הכמויות  מפרטים הטכניים ל, בהתאם לתכניות יתנעש העבודה דעתו אין 

 מפרטים הטכניים ה, תכניותציוד המסופקים תואמים את המפורט ב/המוצריםאין או /ו המהנדס
 . מויות וכתב הכ

לטיב , חומרים/ציוד/המוצריםהמפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס  (ד)
ושום מעשה או מחדל מצד המפקח לא , שום דבר האמור בסעיף זה. ןולאופן ביצועהעבודות 

בהתאם להוראותיו ולא העבודות זה ולבצוע  הסכםמאחריותו למילוי תנאי  הקבלןיפטרו את 
 .קח אחריות כל שהיא בקשר לכךיטיל על המפ

יתן הודעה מוקדמת למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו הקבלן  (ה)
במקרה שלא תתקבל . את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה, לבקרה ולקבוע לפני כסויה

לק מהעבודה הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או להרוס כל ח
 .הקבלןעל חשבון 

דרישות כספיות או  בלןאם כתוצאה מהחלטת המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהיינה לק (ו)
ואלו לא נתקבלו על ידי המפקח אזי תועבר , העבודותדרישות שעניינן לוח הזמנים לביצוע 

 .ההכרעה למנהל ואם לא נתקבלו על ידי המנהל

 יומן העבודה .02

ירשום ביומן מדי יום ביומו פרטים על אופן  הקבלן, הקבלןיוחזק על ידי "(  היומן: "להלן)יומן העבודה  .02.0
    :יחתום ויאשר את הפרטים שירשמוהקבלן ו, כדלקמן הקבלןי "ביצוע העבודה ע

 .העבודותמספרם של  העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע  (א)

 .מאתר העבודה /באים לאו המו/צאים והם המולמיני ציוד/מוצרים/כמויות החומרים (ב)

 .העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע  (ג)

 .והמוצא ממנואתר העבודה הציוד המכני המובא ל (ד)
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 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהתנאי מזג האויר השוררים ב (ו)

 .במשך היום העבודותהתקדמות בביצוע  (ז)

 .העבודותתקלות והפרעות בביצוע  (ח)

 :המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר .02.7

 .העבודותהוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע  (א)

  .העבודותכל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (ב)

 . בלןמסר לקיוהמפקח והעתק חתום ממנו יהקבלן חתם כל יום על ידי יהיומן י .02.1

ימים מיום ציון  4או לבא כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך  בלןלק .02.2
 .ירשם ביומן בלןקהדבר הסתייגותו של . המפורט ביומן

. חברהאולם רישומים אלה לא יחייבו את ה, העבודותרשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע הקבלן  .02.2
  .הוראות המפקח הן ההוראות המחייבותודות העבלמען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע 

, ימים מעת הרישום 4תוך  15.4סעיף או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בהקבלן לא הודיע  .02.2
  .רואים אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן

כראיה בין ישמשו  15.4מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף הקבלן פרט לאלה ש, רישומים ביומן .02.0
הסכם אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי ה, הצדדים על העובדות הכלולות בהם

 . הזה

יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת הקבלן  .02.1
מקום שממנו וכן לכל  סכם זהולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע האתר העבודה ל

 .הסכם זמכונות וחפצים כלשהם לביצוע ה, מובאים חומרים

    :יללכ .00

או דחייה שניתנה לצד אחד לא , או הנחה, כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסויםסה .00.0
 .  יהוו תקדים למקרה אחר

הקלה או  אין לראות בכך, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, השתמשו הצדדים במקרה מסויםא ל .00.7
למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות ל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 . הצדדים וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .00.1
 . דדיםהצעל ידי מי מ, הפ בין בכתב ובין בעל, אם נעשו, או הסכמה קודמים שנעשו/מצג ו, הסכם

לא , וכל עוד לא נעשה כן, ובחתימת הצדדים לו, שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד לכ .00.2
 .  יהיה לו כל תוקף

לא אם א, מפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה תהימנעו, ויתור, רכהא .00.2
 . במפורש בחתימת מורשי החתימה של החברהכן נעשו בכתב ו

מובהר בזאת למען הסר כל ספק וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות  .00.2
או תשלום מן /או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/הסכם זה  ו

חיוב , חוב, שיפוי, הפרה, קנס, ין פיצוירבות בג, התמורה לה זכאי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה
 . והשתתפות

 .  תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זהכ .00.0

יום מסירתה משעות  42ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .00.1
 . כדבר דואר רשום

והוראות סעיף זה יחולו על , האם יהי, הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם .00.8
 .הכתובות החדשות

 : לראייה באו הצדדים על החתום ו
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 ________________                                                       __________________ 

 קבלןה                           חברה ה            
 

וכי חתימות דלעיל  קבלןבזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של המאשר _______________ ד "מ עו"אני הח
 .לכל דבר ועניין קבלןמחייבות את ה

       ___________________ 

  .  חתימה וחותמת               
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 000/7000' מס  פומבימכרז 

לביצוע מסגרת להתקשרות בהסכם מכרז 
הולכת , הספקה והנחת קווים למים, שדרוג
בשטח , שיקום כבישים ומדרכות, ביוב

 השיפוט של העיר רעננה
 

 

 

 טופס הצעת משתתף - 'נספח א
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 ' נספח א

 

 000/7000' מס מכרז פומבי 

, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת 
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 בשטח השיפוט של העיר רעננה, כבישים ומדרכות
 7000000/' סמ פומביהצעת משתתף במכרז ופס ט

 מכרז פומבי עיינתי ובדקתי את כל מסמכי  ,מאשר בזה כי קראתי __________________________________ ,מ"אני הח
שיקום כבישים , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים, לביצוע שדרוגלהתקשרות בהסכם מסגרת  000/7000' מס

 .וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם ,מכרזבמסמכי ה כמפורט של העיר רעננהבשטח השיפוט , ומדרכות

לכלל  (_______________________________________: במילים) %  _________הנני מציע  .1

להסכם ההתקשרות ' דכתב הכמויות המסומן כנספח או הציוד המפורטים ב/או החומרים ו/העבודות ו

 . במאגר מחירי בניה ותשתיות של מחירון דקלולמחירים המפורטים "(.המחירון" :להלן)

המחיר הנקוב )תתומחר על פי מחירי הסכם ההתקשרות , כל תוספת עבודה להזמנת עבודה קיימת (א)
 . (על ידי המציע שיזכה שיינתןבמחירון בניכוי אחוז ההנחה 

_________   ___________  ___________ 

   /מ"חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע

   שותפות רשומה' מס        

  __________________טלפון המציע  _____________________________תובת המציע כ

             

       :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע

 

 ______________ :תאריך

         

    __________   __________   __________ _____________ 
   .ז.ת  שם              .ז.ת       שם      
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת 
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 בשטח השיפוט של העיר רעננה, כבישים ומדרכות
 
 

 

 

 

 הצהרת הקבלן - 'בנספח 
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 'נספח ב

 הרת הקבלןצה

 ______:תאריך           בודכל
 מ"בערעננה מי 

 45אחוזה 
 רעננה

 
שיקום כבישים , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת : וןדנה

 בשטח השיפוט של העיר רעננה, ומדרכות
 
 
 

בין הכלולים בתיק המכרז ובין , כל מסמכי המכרז תשקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אלאחר , מ"הח, אני
ובדתיים והמשפטיים העאו ידועים לי כל הנתונים /תי וקדבולאחר ש, שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו

 :מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן, הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו

או דרישות /ולא אציג כל תביעות ו, צעתי זו מוגשת בהתאםהוהנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ו נתי אתבה .0
  .רהבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-או אי/ידיעה ו-או טענות המבוססות על אי/ו

בהתאם לתנאי את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות , לפני הגשת הצעתי זו, קתידב .7
ואין ולא תהיינה לי כל , או התחייבותי/אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו מכרז זה ואת כל הגורמים

 . או דרישה כאמור/או תביעה ו/טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו ואאו דרישות /תביעות ו

. 4.2המפורטים בסעיף  כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים  מפרטים הטכנייםההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .1
-או אי/ידיעה ו-או טענות המבוססות על אי/או דרישות ו/הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל תביעות ו, להסכם
 .רל והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו"או אי אחזקה של המפרטים הנ/הבנה ו

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל צה, מהמשתתפים במכרזהנני עומד בכל התנאים הנדרשים  .2
 .  תנאים שבמסמכי המכרזלעל עצמי לפעול בהתאם 

 . הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .2

את הערבות תהא החברה  רשאית לפסול את הצעתי ולחלט , במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים .2
  .וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה, או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי/הבנקאית ו

רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל תביעות , במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי .0
   וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה, מצדי

 . סמכי המכרזט במוהכל בהתאם למפור, ינוי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיעתצה .1

 .  לבינכםיני בלראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב , אך לא חייבים, ני מסכים כי תהיו זכאיםנה .8

 תיים חמישים  אלףמא: יםבמיל)₪  245,555 ס"אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע, להבטחת קיום הצעתי .00
   .הבנייהתשומות צמודה למדד (. שקלים חדשים

מציא את הערבות הבנקאית א, זרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 4אני מתחייב כי תוך , ה והצעתי תתקבליה .00
 . דעה על זכייתי במכרזוימים ממועד הה 4תוך , להסכם וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא 14.1כאמור בסעיף 

אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומש על , ילא אעמוד בהתחייבויותי, ה ומסיבה כלשהייה .07
 . כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש, כםידוסכום הערבות יחולט על , ידכם

החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם או במימושה כדי לפגוע בזכויות כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .01
  .וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה, ל"הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ

מן והציוד הדרוש וכוח העבודה המי, הכישורים המקצועיים והטכניים, הידע והמיומנות, לי היכולת הפיננסית שי .02
 . כרז והסכם ההתקשרותבהתאם להוראות המ, לביצוע העבודות נשוא המכרז

אני זכאי לחתום בשם , בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה הניעתי זו הצה .02
חתימת הסכם ההתקשרות בו, לחתימתי על הצעה זו, על פי כל דין או הסכם, אין כל מניעה, התאגיד על הצעה זו

 . עה בזכויות צדדים שלישיים כלשהםלא יהא משום פגי, ובביצוע ההתחייבויות על פיו

בגין עבירה שנושאה , כתב אישום לבית משפטאו נגד עובד מעובדי כתב אישום /או נגד מנהל ממנהלי ו/לא הוגש נגדי ו .02
חוק : "להלן) 1944 -ז"התשל, לחוק העונשין( עבירות שוחד) 295-294או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  פיסקלי
עבירות )לחוק העונשין  431עד  414או לפי סעיפים , (עבירות גניבה)לחוק העונשין  313-393ים או לפי סעיפ, "(העונשין
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או הוצא כנגדו /ו, או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/ו( סחיטה ועושק, מרמה
 .2551-ב"התשס, חוק מניעת הטרדה מאיימתאו נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי /ו

אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות )בוריים יצ ק עסקאות גופיםני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חונה .00
 . ל"לחוק הנ 2בהתאם לסעיף , וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, 1945 -ו "תשל, (מס

 יירשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי והצלחותחברה ה .מצורפים בזאת מכתבי המלצה .01
  .בתחום נשוא המכרז

, מסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז יאנ .08
או /או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו

  .מורכא חברההנובע מהמידע שימסרו לנציגי ה

 .  ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיונהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .70

המהות והתנאים לביצוע , ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף-עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .70
מסגרת לביצוע כרז והחברה תתקשר עמי בהסכם במות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובהעבודות וההתחיי

 מעבר לאמור בהסכם, מכל מין וסוג שהוא, וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום מערכות מים וביוב עבודות שיקום ופיתוח
פי הסכם -מפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי עלהשייחתם עמי , המסגרת

 . ההתקשרות ונספחיו

 :2514__________לחודש __________ יום אייה באתי על החתום ברלו

 

    .: ז.ת' סמ    : ר עוסק מורשהמספ     : המציע םש

 

    : סקפ     :וןפלט     :בתותכ_______: תאגיד' סמ 

 

 _________. ז.ת           שם                    . ז.ת   שם  :ת מורשי החתימהמוש 

 

                :מהיתח

 .חתום ולהתחייב בשם התאגידלח של התאגיד המפרט מי הזכאים "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו

 

 

  

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת 
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 בשטח השיפוט של העיר רעננה, כבישים ומדרכות
 

 
 

 

 הצהרת ניסיון - 0'בנספח 
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 0'בנספח 

ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

 :מצהיר בזאת בכתב כדלקמן, (____________. ז.ת)__________ מ "אני הח.   1

, "הקבלן": להלן)_______________ בחברת ____________ אני משמש בתפקיד  .2
 (.במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(. )"המציע"

במסגרת הצעת הקבלן מ "בע רעננהמי אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה ל .3
 (."המכרז": 554/2514' למכרז מס

למסמך התנאים הכלליים  3.2בהתאם לנדרש בסעיף  סיון מוכחינ לנו/הריני להצהיר שיש לי .4
  :על ידנושבוצעו לעבודות בהתייחס , הלן הפרטים הנדרשיםול

  : שם הפרויקט .2  : שם הפרויקט .1

  :מקום הפרויקט   :מקום הפרויקט 

  :הפרויקט עלות   :הפרויקט עלות  

  :הפרויקטעבודות שבוצעו     :הפרויקט עבודות שבוצעו  

      

  :קוטר הצנרת   :קוטר הצנרת 

  :אורך הצנרת   :אורך הצנרת 

  השבה עבודות בוצעו האם   האם בוצעו עבודות השבה 

      

ר עבודות השבה "סך מ 
 לרחובות הולנדים

ר עבודות השבה "סך מ  
 לרחובות הולנדים

 

  :השנה שהסתיים   :השנה שהסתיים 

  :שם גוף המזמין   :שם גוף המזמין 

  :כתובת הגוף המזמין   :כתובת הגוף המזמין 

  :הגוף המזמין' טל   :הגוף המזמין' טל 

  : שם הפרויקט .4  : שם הפרויקט .3

  :מקום הפרויקט   :מקום הפרויקט 

  :הפרויקט עלות   :הפרויקטעלות  

  :עבודות שבוצעו  הפרויקט   :עבודות שבוצעו  הפרויקט 

      

  :קוטר הצנרת   :קוטר הצנרת  

  :אורך הצנרת   :אורך הצנרת 



- 42 - 

42 

 

  האם בוצעו עבודות השבה   האם בוצעו עבודות השבה 

      

ר עבודות השבה "סך מ 
 לרחובות הולנדים

ר עבודות השבה "סך מ  
 לרחובות הולנדים

 

  :השנה שהסתיים   :השנה שהסתיים 

  :המזמיןשם גוף    :שם גוף המזמין 

  :כתובת הגוף המזמין   :כתובת הגוף המזמין 

  :הגוף המזמין' טל   :הגוף המזמין' טל 

  : שם הפרויקט .5  : שם הפרויקט .4

  :מקום הפרויקט   :מקום הפרויקט 

  :הפרויקט עלות   :הפרויקט עלות 

  :עבודות שבוצעו  הפרויקט   :עבודות שבוצעו  הפרויקט 

      

  :קוטר צנרת   :קוטר צנרת 

  :אורך צנרת   :אורך צנרת 

  האם בוצעו עבודות השבה   האם בוצעו עבודות השבה 

      

ר עבודות השבה "סך מ 
 לרחובות הולנדים

ר עבודות השבה "סך מ  
 לרחובות הולנדים

 

  :השנה שהסתיים   :השנה שהסתיים 

  :שם גוף המזמין   :שם גוף המזמין 

  :כתובת הגוף המזמין   :כתובת הגוף המזמין 

  :הגוף המזמין' טל   :הגוף המזמין' טל 

  : שם הפרויקט 1  : שם הפרויקט 4

  :מקום הפרויקט   :מקום הפרויקט 

  :עלות הפרויקט   :עלות הפרויקט 

  :עבודות שבוצעו  הפרויקט   :עבודות שבוצעו  הפרויקט 

      

  :קוטר צנרת   :קוטר צנרת 

  :אורך צנרת   :אורך צנרת 

  האם בוצעו עבודות השבה   האם בוצעו עבודות השבה 
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ר עבודות השבה "סך מ 
 לרחובות הולנדים

ר עבודות השבה "סך מ  
 לרחובות הולנדים

 

  :השנה שהסתיים   :השנה שהסתיים 

  :שם גוף המזמין   :שם גוף המזמין 

  :כתובת הגוף המזמין   :המזמיןכתובת הגוף  

  :הגוף המזמין' טל   :הגוף המזמין' טל 

 

 __________________: חתימה       

 אישור

' ____________ גב' מר____________ ד "ה בפני עו/הופיע_________ הנני מאשר בזה כי ביום 
ה לעונשים /תהיה צפוי/יהיה ה להצהיר את האמת וכי/ה כי עליו/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/המוכר

 .ה עליה בפני/ל וחתמ"ה את נכונות ההצהרה הנ/אישר, תעשה כן / הקבועים בחוק אם יעשה

  __________________: חתימה       

 

  



- 44 - 

44 
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת 
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 בשטח השיפוט של העיר רעננה, כבישים ומדרכות
 

 

 

 

 

 

 מפרט טכני - 0'גנספח 
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת 
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 בשטח השיפוט של העיר רעננה, כבישים ומדרכות
 

 

 

 

 כתב כמויות - 'דנספח 
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת 
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 בשטח השיפוט של העיר רעננה, כבישים ומדרכות
 

 
 

 

 

ערבות בנקאית נוסח  -  'הנספח 
נלווית להצעה להבטחת  אוטונומית

 מילוי תנאי המכרז
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 'הנספח            

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 ______:תאריך           בודכל
 מ"בע רעננהמי 

  45אחוזה 
 רעננה

 

אנו ערבים בזה "( המציע" :להלן)  ___________________. פ.ח. /ז.ת____________________על פי בקשת  .0
אשר  ,"(הסכום הבסיסי" :להלן(( ₪ אלףחמש מאות : במילים) ₪  455,555ל כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

מכרז בשתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו  ,להלן  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  ,יהיה צמוד
שיקום כבישים , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים, לביצוע שדרוגמסגרת  למכרז 000/7000' מס פומבי 

   .ולהבטחת מילוי תנאי המכרז רעננהבשטח השיפוט של העיר , ומדרכות

  

המתפרסם על ידי הלשכה  ,סלילה והגישורהתשומות למדד יהיה צמוד  ,לעיל  1האמור בסעיף  ,הסכום הבסיסי .7
 ('נק__ ,דהיינו) 2514 שנת פברוארלחודש  -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב ,המרכזית לסטטיסטיקה

 ."(המדד הבסיסי" :להלן)

יהיה גבוה מן  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  ,שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום ,המדד האחרוןאם  
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש  ,המדד הבסיסי

 "(.סכום הערבות" :להלן(

 

 ,בכתב מיד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה ,ר לעילאנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמו .1
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,בלי תנאי כלשהו

   .מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

  

שכל אחת מהן  ,או במספר דרישות ,לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחתאתם תהיו רשאים  .2
    .ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות ,מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד

  

   .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .2

  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד  ,ועד בכלל________   ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .2
  .כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו;   ____________ליום 

 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .0

 

 

 

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת 
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 בשטח השיפוט של העיר רעננה, כבישים ומדרכות

 
 

ערבות בנקאית נוסח  -  'ונספח 
התחייבויותיו של להבטחת  אוטונומית
 על פי הסכםזוכה ה
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 ונספח           

            בודכל
 מ"בערעננה מי 

 45רחוב אחוזה 
  רעננה

 

 לקיום ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית:הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם  "(הקבלן:" להלן)______________. פ.ח./ז.ת  __________________פי בקשתעל  .0
 ,יהיה צמוד אשר( "הבסיסי הסכום:להלן( )₪  מאות אלףארבע : במילים)₪  455,555לתשלום כל סכום עד לסך של  

מיום שביניכם לבינו המסגרת שתדרשו מאת הקבלן בקשר להסכם  ,להלן  בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 
 רעננהבעיר  ומערכות הביוב המים תובמערכ עבודות שיקום ופיתוחביצוע  בקשר עם"( ההסכם: "להלן) _____ 

  . ובקשר לתקופת הבדק בגין העבודות שיבוצעו במסגרת ההסכם 

 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  תשומות הבניה יהיה צמוד למדד  ,לעיל 1 האמור בסעיף ,הסכום הבסיסי .7
( 'נק ______ ,דהיינו  2514 שנת פברוארלחודש  15 - כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב ,לסטטיסטיקה

 "(. המדד הבסיסי:"להלן)
  

יהיה גבוה מן  , (המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  ,התשלוםשיפורסם לפני יום ביצוע  ,אם המדד האחרון
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש  ,המדד הבסיסי

  ."(סכום הערבות:"להלן)

  

ו דרישתכם הראשונה לאחר שתגיע אלינימים  3תוך  ,אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל .1
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום  ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,בלי תנאי כלשהו ,בכתב

  .ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם קבלןתחילה מאת ה

  

שכל אחת מהן  ,או במספר דרישות ,סכום הערבות בפעם אחתאתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של  .2
 .ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות ,מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד

  

  .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .2
  

לפיה צריכה להגיע בכתב למען וכל דרישה  ,ועד בכלל _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .2
  .כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -הרשום מטה לא יאוחר מ

  

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .0

 

 ,בכבוד רב        

 

  ___________________בנק 
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת 
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 בשטח השיפוט של העיר רעננה, כבישים ומדרכות
 

 

 

 תצהיר זכויות עובדים - 'זנספח 
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 'זנספח 

 תצהיר

 (זכויות עובדיםין יבענ)

 

עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה לאחר שהוזהרתי כי  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן ,צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 ,אכיפת ניהול חשבונות)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק ,(החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ,תשלום חובות מס

חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  .בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה (עובדים זרים

 3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  ,כמשמעותו לעיל ,אלי "בעל זיקה"או  ,אני .2
  .שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה

 (י הסעיפים המיותרים/חקמ) ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום : "להלן) 1914 -ז"התשמ ,לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום .א

  .בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה הורשענו .ב

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  ,הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום .ג
 .האחרונה

 .מ"בע רעננהמי התקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

 'ז מס"נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד _________________
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה 

 .בפני

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת 
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 בשטח השיפוט של העיר רעננה, כבישים ומדרכות
 

 

 

 תצהיר העדר הרשעות -  0'זנספח 
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 0'זנספח 
 תצהיר העדר הרשעות

 (ממניות המציע 45% -י בעל מניות המחזיק יותר מ"י המציע וכן ע"נספח זה ייחתם  ע) 
הספקה והנחת קווים , ביצוע שדרוגלהתקשרות בהסכם מסגרת ל 7000000/' מס מכרז פומבי 
 העיר רעננהשיפוט של הבשטח  , שיקום כבישים ומדרכות, הולכת ביוב, למים

 :כדלקמן, מ מצהירים ומתחייבים בזאת"אנו הח .1

 (.להשלים את הקשר עם המציע)__________________________________________ אנו  (א)

לא מתנהלים , מ לא הורשע בעבירה פלילית"הח, השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז 15במהלך  (ב)
נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם 

 .רה פליליתעבי

: הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט/כולל עבירות בתחום איכות הסביבה, כל עבירה -" עבירה פלילית"
להוציא )עבירות מכח חוקי עזר מקומיים , עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירה פלילית מסוג חטא

 (.רישיון או הסכמה, עבירות שעניינן אי קבלת אישור

או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים /או ועדת המכרזים ו/בלן ומ מאשר ומסכים כי הק"הח (ג)
מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות "ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח

 .אכיפת חוק אחרות

, או קבלת מידע כאמור/ל על מנת לאפשר עיון ו"י מי מהרשויות הנ"במקרה ואישור נוסף יידרש ע (ד)
תוך הזמן הקבוע , מ"י הח"חתום ע, אישור כנדרש, לבקשת ועדת המכרזים, ורמ למס"מתחייב הח

 .לכך בבקשת הועדה

 צרופות .2

 .לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה (א)

בגוף ( ממניות התאגיד 45%המחזיקים במעל )לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה  (ב)
 .החתום על מסמך זה

ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים "זה יצורף אישור עולטופס  (ג)
 .לעיל( ב)1 -(א)1

________________  _____________ __________________________________ 

                    ד"חתימה וחותמת עו   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 תאריך

 חבר במציע/ הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע חבר במציע/של המציע
 ורשאים  לחייב אותו בכל עניין, הינם מורשי חתימה מטעמו   
 .או הנוגע למכרז/הקשור ו  
 כי החתומים בשם המציע הוזהרו על, הריני מאשר בחתימתי  
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו, יעשו כןאם לא , בחוק  
 .  בפני על נספח זה  

 :אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד

_________________  _____________ ____________________________ 

                    ד"חתימה וחותמת עו   תאריך         חתימה+ שם 

 תאריך
 תום  הוזהר על ידי להצהירהריני מאשר בחתימתי כי  הח

 אם, את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק
 .חתם בפני על נספח זה, ולאחר שהזהרתיו כאמור, לא יעשה כן
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת 
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 בשטח השיפוט של העיר רעננה, כבישים ומדרכות
 

 

 

 – אישור קיום ביטוחים - 'חנספח 
 עבודות קבלניות
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 ' חנספח 
 אישור על קיום ביטוחים 

 

: תאריך          
__________ 

 לכבוד
 מ"בע רעננהמי 

 "(החברה" :להלן) רעננה 22אחוזה , לב העיר

 

  אישור על קיום ביטוחים: הנדון 

  : 'מכרז מס/על פי חוזה

 כבישים שיקום, ביוב הולכת, למים קווים והנחת הספקה, שדרוג ביצוע : לביצוע עבודות
 רעננה העיר של השיפוט בשטח,  ומדרכות

 

 .עבור החברה, "(החוזה"או /ו" העבודות" :להלן )

 "(.הקבלן: "להלן)_______________________________________  : שם המבוטח

החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו על שם , מ"חברה לביטוח בע__________ אנו 
את פוליסות הביטוח כדלקמן וזאת לתקופה מיום ,  "( הקבלן: "להלן )______________________ 

בתנאים "(. תקופת הביטוח: "ולהלן ), (שני התאריכים נכללים)_____________, ועד ליום __________ 
 :הרלוונטיים למועד תחילת העבודות" ביט"פחתו מתנאי אשר לא י

 

 __________________ 'פוליסה מס ביטוח עבודות קבלניות .1

 ח"ש________________ : שווי העבודות 

או מפקח /או מנהל ו/או החברה ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/הקבלן ו :שם המבוטח 
או /למעט אחריותם המקצועית של מנהל ו) העבודות מטעמה של החברה

 .(כאמור, מפקח העבודות

מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה  :תנאי הכיסוי הביטוחי 
 ."__________ביט מהדורה " –הידוע כ 

 חוזהעם הבטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר  :העבודות' פרק א 
כולל בין , חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, שבנדון לרבות מתקנים

או /או באחריות הקבלן ו/חומרים בבעלות ו, כלי עזר, לציוד קל יםנזק היתר
או בעקיפין /או משמשים במישרין ו/הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו

למשך , ט להלןכמפור, או מטעמו/לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו
 .כל תקופת הביטוח

 :את ההרחבות כדלקמן  כולל 'אהביטוח לפי פרק  

 .בתוקף, גניבה ושוד, אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה  .1 

ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע , ציוד קל, מתקנים  .2 
 .ח לפריט"ש 25,555ח ולא מעל "ש 255,555העבודות עד לסך 
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 .הגבוה מביניהם ח"ש 145,555או משווי העבודות  15%של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 

 ח"ש 145,555או משווי העבודות  15%של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
 . הגבוה מביניהם

 .הגבוה מביניהם ח"ש 145,555או  מהנזק 15%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .4 

משווי העבודות או  15%של אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות , הוצאות מהנדסים  .5 
 .הגבוה מביניהם ח"ש 145,555

משווי העבודות  15%או חומרים לקויים בגבול אחריות של /או עבודה ו/נזק ישיר הנובע מתכנון ו  .4 
 .הגבוה מביניהם ח"ש 145,555או 

 .או חומרים לקויים/או עבודה ו/הנובע מתכנון ו נזק עקיף  .1 

 .נזקי טבע, סיכוני רעידת אדמה  .9 

 .חודש 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12תקופת תחזוקה רגילה של   .15 

 .ח"ש 355,555הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של   .11 

בפוליסה זו ישולמו ישירות ' המכוסה על פי פרק א" מקרה ביטוח"מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין  
 .אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן, לחברה

או מנהליה /או שיבוב כלפי החברה ו/לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו, פרק זה כולל תנאי מפורש 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא או מפקח העבודות מטעמה /או מנהל ו/ואו עובדיה /ו

 . מי שגרם לנזק בזדון לטובתיחול 

או /ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו :צד שלישי' פרק ב 
קבלנים וקבלני משנה או כלפי /אחריותו של הקבלן בגין ואו /או שלוחיו ו/עובדיו ו

או /ובשל מעשה , יצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדוןהמועסקים על ידו בב
או /פגיעה או נזק לגופו ו, מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן

או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה /לרכושו של כל אדם ו
 .מהאו מפקח העבודות מטע/או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/ו או נזק לחברה

 לתובע, לאירוע( חדש ישראלי שקל מיליון עשרה: במילים) ח"ש 15,555,555 :גבולות האחריות  
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

, אש:  -פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ :תנאים מיוחדים  
חבות , רכבפריקה וטעינה של כלי , ציוד חפירה, מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות

זיהום , או בעומק/עבודות בגובה ו, הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה
שביתה , פרעות, מהומות, מתקנים סניטאריים פגומים, מקרי ובלתי צפוי תאונתי

הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות , (למעט נזקי טרור)והשבתה 
אחריות הקבלן כלפי עובדים  למעט בגין)תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי 

 (. שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי

 :כולל הרחבות מפורשות בדבר 'בהכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו או ציוד מכני הנדסי /חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו .1 
ח למקרה "ש 1,555,555בגבול אחריות בסך , ושאין חובה חוקית לבטחובפקודת התעבורה 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

, בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
מעבר לגבולות האחריות ), ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 555,555מוגבל עד לסך 

 .(המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית

 .או כבלים תת קרקעיים/נזק ישיר למתקנים ו .3 

ח למקרה "ש 245,555או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של /נזק תוצאתי למתקנים ו .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 .ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 455,555רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .4 

למעט רכוש המבוטח או  החברה בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  :הרחבה מיוחדת 
למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן ו לעיל' הניתן לבטחו בפרק א

ייחשב לצורך ביטוח זה , הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן
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 .כרכוש צד שלישי

בהם פועל הקבלן או מקרקעין /או מבנים ו/למען הסר ספק רכוש רשויות ו  
 .בכפוף לאמור לעיל, או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי/ו

או מנהל /או עובדיה ו/או מנהליה ו/חברה והורחב לשפות את ה ביטוח זה :תנאי מיוחד 
בגין אחריות שעלולה "( יחידי המבוטח: "להלן) או מפקח העבודות מטעמה/ו

או מי מטעמו לרבות /ואו מחדלי הקבלן /למעשי ועל מי מהם להיות מוטלת 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח קבלנים וקבלני משנה 

 .בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

נוסח )הקבלן על פי פקודת הנזיקין  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין  :חבות מעבידים' פרק ג 
כלפי כל , 1915ם "התש, י חוק האחריות למוצרים פגומים"או עפ/ו( חדש

או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות /העובדים המועסקים על ידו במישרין ו
בגין , (במידה והקבלן ייקבע כמעבידם)ם עובדיהאו /קבלני משנה ו, קבלנים

: להלן )או מחלה מקצועית /וצאה מתאונה ואו נזק גופני כת/מקרה מוות ו
או עקב /תוך כדי ו הביטוחלמי מהם במשך תקופת שייגרמו "( מקרה ביטוח"

 .ביצוע עבודתם

 ובמצטבר לאירוע, לתובע( דולר מיליון חמישה :במילים)$  4,555,555 :גבולות האחריות  
 .הביטוח לתקופת

שעות עבודה , ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה :הרחבה מיוחדת  
הקבלן היה ו)קבלני משנה ועובדיהם , חבות הקבלן כלפי קבלנים, ומנוחה

פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על , (כמעבידם ייקבע
 .פי החוק

או מנהל /או עובדיה ו/מנהליה ו או/ואת החברה  לכסותביטוח זה הורחב  :תנאי מיוחד 
, וכלשה מקרה ביטוחלעניין קרות , ונקבעהיה  או מפקח העבודות מטעמה/ו

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על נכי מי מהם 
 . מועסקים על ידועובדים האו לעניין חבות הקבלן כלפי מי מה/ידי הקבלן ו

 .____________________  'פוליסה מס :אחריות מקצועית  .7

 (שני התאריכים נכללים) __________ ועד ליום __________ החל מיום 

או /הקבלן על פי דין בשל תביעה ו אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  :הכיסוי הביטוחי 
שהוגשה במשך  או בשל הפרת חובה מקצועית/בגין רשלנות מקצועית ודרישה 

או לרכושו של כל /או נזק לגופו ו/פגיעה גופנית ואו /אובדן ובגין , תקופת הביטוח
או מנהליו /של הקבלן ובמעשה או מחדל רשלני שמקורם או כל גוף שהוא /אדם ו

מבלי לגרוע מכלליות ו, בגין העבודות בקשר עם ההסכם שבנדוןאו עובדיו /ו
 .יהלעובדאו /ו יהמנהללאו /ו לחברההאמור לרבות פגיעה או נזק 

 .הביטוח תקופתל ובמצטבר לאירוע( ח"ש מיליוןשני : במילים)ח "ש 2,555,555 :גבולות האחריות 

 בגיןאו עובדיה /או מנהליה ו/החברה וביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 :תנאים מיוחדים 
או מחדל /ואחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח  ואו עובדי/ו ואו מנהלי/רשלני מצד הקבלן ו
  .או עובדיה/או מנהליה ו/החברה וחבות הקבלן כלפי 

, אובדן שימושמביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  2.2  
כמו כן , מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, איחור

חבות ו אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב ין הרחבות בג כוללתהפוליסה 
 .הקבלן עובדימי מרשלנות או אי יושר של , הנובעת מטעות

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  2.3  
 . __________רטרואקטיבי מיום 

לאחר תום , חודשים 5כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק , תקופת הביטוח

  .שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו כיסוי מקביל

 . ' ____________________פוליסה מס :חבות המוצר  .1

 (שני התאריכים נכללים) ____________ ועד ליום ___________ החל מיום 
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הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  :הכיסוי הביטוחי 
, או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח/בשל תביעה ו, 1915ם "התש, פגומים

על ידי פגם בעבודות המבוצעות או נזק אשר נגרמו עקב /בגין כל פגיעה גופנית ו
או גוף /כל אדם ול, "(המוצר: "להלן)החוזה או מי מטעמו בקשר עם /הקבלן ו

או עובדיה /או מנהליה ו/ו כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לחברה
 .או מפקח העבודות מטעמה/או מנהל ו/ו

 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע( ח"ש מיליוןשני : במילים) ח"ש 2,555,555 :גבולות האחריות  
 .הביטוח

בגין או עובדיה /או מנהליה ו/וחברה הביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 :תנאים מיוחדים 
וזאת מבלי  המוצראחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב 

 .או עובדיה /או מנהליה ו/וחברה הלגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 

ממועד , הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל 3.2  
 .מסירת העבודות או חלקן לחברה 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  3.3  
  . __________רטרואקטיבי מיום 

לאחר תום , חודשים 5כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.4  
בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק , תקופת הביטוח

 .שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוכיסוי מקביל 

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות  :תנאי מיוחד  .2
 .המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים

ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם "הננו מאשרים כי הביטוחים הנ 4.1 :כללי  .2
ידי החברה וכי אנו  -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים ו

בדבר שיתוף ביטוחי או תביעה /ואו דרישה /מוותרים על כל טענה ו
לחוק חוזה  49בסעיף   כאמוראו זכות /ולרבות כל טענה , החברה

 כלפי החברה" ביטוח כפל" תלרבות כל טענו 1911 –א "ביטוח התשמה
 .וכלפי מבטחיה

ל לא יבוטלו וגם או לא "הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ, כמו כן .4.2  
במשך תקופת הביטוח בקשר , וגם או לא ישונו לרעה יצומצמו בהיקפם

הודעה כתובה ולקבלן עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח לחברה 
או /ו ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטו( שישים) 55בדואר רשום 

או /או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/ולצמצום שכאלו לגבי החברה 
 הודעהוהקבלן אם לא נשלחה לידי החברה  מפקח העבודות מטעמה

 משלוחהימים ממועד ( שישים) 55ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב 
 .ההודעה

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .4.3  
 ובכל מקרה לא על החברה, וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד

או מפקח /או מנהל ו/או עובדיה ו/או על מי מטעמה לרבות מנהליה ו/ו
 . העבודות מטעמה

אי קיום בתום לב של או /ו בתום לב הפרההננו מאשרים בזאת כי  .4.4  
או /על ידי הקבלן ו לעיל ותהמפורטתנאי מתנאי איזו מהפוליסות 

או /יה ואו מנהל/ובזכותם של החברה  יפגעולא , או עובדיו/מנהליו ו
או /לקבלת שיפוי ו או מפקח העבודות מטעמה/או מנהל ו/עובדיה ו

 .פיצוי על פי ביטוחים אלו

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות, זה

 
 ,בכבוד רב

 

 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  (חותמת המבטח)  (חתימת המבטח) 
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הצהרת הקבלן לפטור  – 0'חנספח 
 מאחריות
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"0'  ח"נספח   
 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 __________: תאריך         

 לכבוד
 מ"בע רעננהמי 

 רעננה 22אחוזה , לב העיר

 "(החברה" :להלן)

 הצהרה על מתן פטור מאחריות :  הנדון

שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים, ביצוע שדרוג  000/7000' על פי חוזה מס
עבור , "(החוזה"או /ו" העבודות: "להלן ) העיר רעננהשיפוט של הבשטח ,  כבישים ומדרכות

 החברה

חפירה או /או הנדסי ו/הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו
או מתקנים /או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/ו או באחריותנו/חשמלי בבעלותנו ו

 "(.הציוד: "להלן)או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון /ו

 :הננו מתחייבים בזאת כדלקמן, על אף האמור בהצהרה זאת .א

או מפקח /או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/הננו פוטרים את החברה ו .1
ת בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא העבודות מטעמה מכל חבו

או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם /או מי מטעמנו ו/לאתר העבודה על ידנו ו
 .כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, העבודות

או מפקח /או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/הננו פוטרים את החברה ו .2
או גניבה של הציוד האמור /זקי פריצה והעבודות מטעמה מכל אחריות לגבי נ

או /או מנהליה ו/כלפי החברה ו( תחלוף)לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב 
במקרה שכזה כל זאת למעט  או מפקח העבודות מטעמה/או מנהל ו/עובדיה ו

 .ולמעט כנגד חברות שמירה כלפי מי שגרם לנזק בזדון

או מפקח /או מנהל ו/דיה ואו עוב/או מנהליה ו/הננו פוטרים את החברה ו .3
או /או מי מטעמנו ו/מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו העבודות מטעמה

או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר /קבלני משנה ו
או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות /מובא לאתר על ידנו ו

 .זדוןכל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק ב

או קבלני משנה המועסקים /או תביעה מצדנו ו/או דרישה ו/היה ותעלה טענה ו .4
הננו מתחייבים לשפות , לרבות צד שלישי כלשהו, בניגוד לאמור לעיל, על ידנו

או מפקח /או מנהל ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/את החברה ו
ישא בה לרבות הוצאות או הוצאה שמי מהם י/העבודות מטעמה בכל תשלום ו

 .משפטיות

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .4
, בביצוע העבודות נורכב המשמש אותאו /ציוד חפירה ואו /מכאני הנדסי ו

במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה , כאמור בסעיף הביטוח לחוזה
 .לביצוע העבודות שבנדון__________ שנחתם בינינו ביום 

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית  .5
במשך , (לחוזה ' חנספח )כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן , וחבות המוצר

כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום 
 .לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין__________ 

 ולראיה באנו על החתום

 

 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  (המצהירחתימת ) 
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  עבודה בחום 
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 נספח "ח' 7" 
 .תנאים מיוחדים לעבודות בחום

 

 __________: תאריך         

 לכבוד
 מ"בע מי רעננה

 רעננה 22אחוזה , לב העיר

 "(החברה" :להלן)

 ,.נ.ג.א

 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום: הנדון 

מותנה בקיום , או כל הפועל מטעמנו/כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו ,הננו מאשרים בזאת
 :הנוהל שלהלן

הלחמה קשה , ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך: פירושו" עבודות בחום"המונח  .1
חיתוך , השחזה, עבודות קידוח, (זיפות ואיטום, כגון חיתוך)עבודות באמצעות מבער , רכה

 .או להבות/ורים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים הבערת חומ, דיסק

שמתפקידו לוודא "( האחראי" - להלן)נמנה אחראי מטעמנו  ,"עבודות בחום"ככל שנבצע  .2
 .שלא בהתאם לנוהל זה, כי לא תבוצענה עבודות בחום

יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות , ע העבודות בחוםובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע לפחות מטר  15ברדיוס של , קת חומרים דליקים מכל סוגויוודא הרח

כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי , העבודות בחום
 .כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב, דליק

המצויד באמצעי כיבוי , "(צופה אש" - להלן)האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש  .4
 .ם וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחוםמתאימי

כי אש או , שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה" צופה אש"ליד מבצע העבודה יוצב  .4
 .ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה

תוך , דקות מתום ביצועה 35לפחות , להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה" צופה אש"על  .5
 .דא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרתשהוא מוו

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 .כל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל

ו יקפידו על ביצוע נוהל או קבלני משנה מטעמנ/הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו
 .זה

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  (המצהירחתימת ) 
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 נספח בטיחות -  'טנספח 
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 ' טנספח 

. 
 בטיחות -נספח  

 :הגדרות

o מנהל עבודה/ צוות אחראי. 

 .עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה

o ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה -מפגעים מסוכנים. 

o מפגעים חמורים . 

 .  השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן 24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 

o הצבת שילוט 

 .השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי

o ה.מ.צ. 

, מראות, תסקיר בטיחות ,פנסים -:י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון"ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע
 'מהבהבים וכו, זמזמי נסיעה לאחור

o מפקח 

 .נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה

o דרישות החוק. 

 זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות  מכרזבויותיו נשוא יעל הקבלן במסגרת התחי

חוק ארגון : "להלן) 1944-ד"תשי, בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה
 "( הפיקוח

  ( פקודת הבטיחות: "להלן) 1945-ל"תש, [סח חדשנו]פקודת הבטיחות בעבודה"
 .והתקנות על פיהם

  1911-ח"התשמ, (עבודות בנייה)תקנות הבטיחות בעבודה, 

 1994-ז"התשנ, (ציוד מגן אישי)תקנות בטיחות בעבודה, 

 1911-ו"התשמ-תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה , 

 2554-ז"התשס- (עבודה בגובה) תקנות בטיחות בעבודה , 

  עבודות חמות 6מדריך לקבלן בענף בניה פרק. 

 י קבלני משנה של התאגיד"וע ת על ידווהמבוצע  דותועבה כל  הקבלן יוודא כי 
ותוך  ,("עבודות בניה)הבטיחות תקנות "י מנהל עבודה כקבוע ב"תבוצע ע

שלטי אזהרה כקבוע  טיחות הנדרשים לרבות גידור והצבתנקיטת אמצעי הב
 .ועל פי כל דין(" עבודות בניה)ת תקנות הבטיחו"ב

o ציוד מגן אישי 

 .התקנים והוראות יצרן, ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות

התקנות והצווים שנתנו  – 1945ל "תש( נוסח חדש)הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה  .0
חוקי עזר , תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, על פיה

תנאי העבודה המפורטים , אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, של הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו
להלן ביחד )וספות שמופיעות בהמשך הנספח ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנ

 "(.הוראות הבטיחות"
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הם תבוצע /ים שבו/הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר .7
וכן כי יש , וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, העבודה

 .חות אלוביכולתו לקיים הוראות בטי

 יתודרכו ויכירו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, סוכניו, הקבלן ידאג לכך שעובדיו .1

 .ישמעו להן וינהגו על פיהן, את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה            

אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו "( האחראי"להלן )הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו   .א .2
יודיע הקבלן על , אם לא ינוהל יומן עבודה. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. ימלא את מקומו

י נספח "עפבהעדר הקבלן יחולו כל חובותיו  רעננהלמפקח על העבודה מטעם עיריית , מינוי מנהל אחראי
 .זה אוטומטית על האחראי

על ' וכלפי צד ג רעננהכלפי החברה ועיריית , הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית כלפי עובדי הקבלן .ב
 .מילוי הוראות הבטיחות

 ציוד וכלים

( ב"קולטי אויר וכיוצ, כלי הרמה, ובכלל זה מנופים)הכלים , המכונות, הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד .2
ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את  שהוא

 .הוראות הבטיחות

 .מוסמך בודק תסקירייש להגיש  -הרמה מכונות/הרמה כלי .2

פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל , עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, הקבלן .0
 .ושהסמכות אלו יהיו בתוקף ההסמכות הדרושות

בעלי , המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד .1
 .י הוראות הבטיחות"רישיונות והיתרים תקפים כנדרש עפ

ן משקפי מג, אפודים, קסדות מגן, נעלי בטיחות: כגון)הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי  .8
 .י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים"הדרוש עפ( 'וכו

 גורם י"ע טיפול שעבר להבה בולם) ישתמש הקבלן בציוד שנבדק  ריתוך ציודעבודה עם ב .00
 .( חודש 5ל אחת מוסמך מקצועי

 . י הקבלן"ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע .00

עבודה כלשהי מטעם הקבלן ללא הצטיידות עובדיו באמצעי הבטיחות בדגש על  לא תתבצע .07
 .' חללים סגורים וכד, עבודה בגובה: עבודות מסוכנות כגון 

הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל זמן  .01
יהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה ידאג הקבלן לכך ש, כמו כן. שמתבצעת שם עבודה

 .ראשונה במקרה של תאונה

 מהלך העבודה

וכדי למנוע  רעננהעיריית או /תאגיד והקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של  .01
 . פגיעה בו

, רורים ומתאימיםהקבלן יגדר את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ב .02
 .והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה

כגון , הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה .02
לביצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת  מאת המפקחאלא אם קיבלו אישור בכתב לכך , ריתוך או חתוך בחום

 .ניעת התפשטות אשכל אמצעי הזהירות למ

מטף , יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור
הקבלן לא ישתמש במתקן או . צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות כיבוי   
 .לכיבוי אש לצרכים אחריםבציוד 

אלא לנקודות חיבור , הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו .02
וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו . רעננהשאושרו על ידי נציג מוסמך של עיריית 

 . י הוראות הבטיחות"בתקן הנדרש עפ
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 .י חוק החשמל"חשמלאים מורשים ומוסמכים עפי "חשמל יבוצעו ע' עבודות לתיקון מער .00

, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו .01
י הוראות "י הרשויות ועפ"למקום מותר ומאושר ע, יסלקו את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה

לא יחנו רכב שלא , רעננהו באריזות חומרים השייכים לעיריית לא ישתמש, החוק והתקנות הקיימות בנדון
ובתנאי שהרכב  רעננהי נציג של עיריית "יפרקו רכב רק במקום שאושר ע, במגרשי החנייה המיועדים לכך

 .הפורק יחנה בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו

 .וק כלשהןי הוראות ח"עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ,הקבלן  .08

אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של , הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה .70
 .בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש. רעננהעיריית 

געים מהסוג בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפ .70
ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק "על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו" חמורים"או " מסוכנים"

האישור לסילוק . לאחר אישור המפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע
 .המפגע ינתן בכתב

י החוק ועל "עפ, הוראות הבטיחות י"במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ .77
 : ובכלל זה, הנסיבות

 .יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך .א
למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור , רעננהיודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית  .ב

 .בהוראות הבטיחות
ישאיר את המכונות  , דית למשטרהייודיע מי, הבמקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטר .ג

 .י הוראותיה והנחיותיה"והכלים במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ
יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן הערות הסתייגות , או המפקח מטעמה/נציג של החברה ו .71

במקרה כזה . הקבלן בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד
 .מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים

או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם שוכנע /ציג של החברה ונ מניעת תאונות .72
הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן תקינים או כי , המכונות, או כי הציוד, שתנאי הבטיחות

י שיטות המסכנות "יעבדו עפ, או מי מטעמו, או במקרה שהקבלן, ה כלשהי בהוראות הבטיחותישנה אי עמיד
 .או של צד שלישי כלשהו רעננהחיי אדם או שלמות רכוש עיריית 

הפסקת עבודה כאמור לא . במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת
והקבלן מתחייב לפצות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה , ותזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשה

 . מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה

או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם מצוות העובדים של /נציג של החברה ו .72
 .רעננהאו ההסדר המקובל בעיריית , הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה

לוט ברור בכל ללא גידור יציב ומשולט בשי' שוחות וכו, פתחים, בורות, על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות .72
 .תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה

חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג , מות להלןולפני תחילת ביצוע הפעולות הרש .70
 או המפקח מטעמה/של החברה ו

 .כניסה למתקני העירייה .א
 . עבודה בחום בריתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה: הדלקת אש וריתוכים .ב
 .חפירת בורות ותעלות .ג
 .מדרגות וגגות, רצפות, פתיחת מעקות .ד
 .סגירת קווי מים .ה
 .עבודות הרמה ועבודות בגובה .ו
 .עבודות הריסה .ז
 .פרוק צנרת .ח
 (.נפיצה)מסוכנתשאדם עלול להילכד בו באווירה ( סגור)עבודה במקום מוקף  .ט

 
 י המופיע בהגדרות "ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ.מ.הפעלת ציוד צ .71
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  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .78
 .לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך 

כל אחד בתחומו  ,אים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדיםאחר, אחראי הצוות, הקבלן .10
 .כמפורט בנוהל
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת 
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 בשטח השיפוט של העיר רעננה, כבישים ומדרכות
 

 

 קנסותטבלת  -  'ינספח 
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 'ינספח 

 עבודות שיקום ופיתוחל( קנסות)טבלת פיצוי מוסכם 

בכל מקרה שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי 
יפצה את , הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים

 .כמפורט בטבלה שלהלן, בפיצוי מוסכם חברהה

 .בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם

 .הסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך

או לחייבו בכל דרך העומדת /תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו החברה
 .לרבות חילוט הערבות הבנקאית, לרשותה

 אירוע .מס
הפיצוי 

 .₪המוסכם 
 הערות

1.  

של צריכת מים ממקור ציבורי שלא  כל מקרהבגין 
או בהתאם להוראות / ש הקבלן ו"באמצעות מד מים ע

 .ההחבר
 פרט לתלונה במשטרה 15,555

2.  
, מוצקה או נוזלית, של שפיכת פסולת כל מקרהבגין 

 .שלא באתר שפיכה מורשה
15,555 

פרט לתלונה למשרד להגנת 
 .הסביבה

3.  

שבין המועד שנקבע לתחילת  כל יום או חלק ממנובגין 
לבין  החברהביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 

 .מועד תחילת ביצועה בפועל
1,555 

סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף 
בהתאם לשיקול דעת , לאירוע אחר

 .בלבד החברה

4.  

שבין המועד שנקבע לסיום  כל יום או חלק ממנובגין 
לבין  החברהביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 

 .מועד סיומה ביצועה בפועל
1,555 

סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף 
בהתאם לשיקול דעת , לאירוע אחר

 .בלבד החברה

4.  

 תחילתשבין המועד שנקבע ל כל יום או חלק ממנובגין 
פעולה  / העבודה  תחילתפעולה  לבין מועד / עבודה 
 .למעשה

1,555 

הקבלן את  ביצוע  התחילאם לא 
פעולה  במועד שנקבע / עבודה 
במועד מאוחר יותר או , בחוזה

 .החברהשסוכם עם 

5.  

הסופי שנקבע  שבין המועד כל יום או חלק ממנו בגין
פעולה  / פעולה  לבין מועד סיום העבודה / לסיום עבודה 

 .למעשה

 

2,555 
אם לא סיים הקבלן את  ביצוע 

פעולה  במועד שנקבע / עבודה 
 .או עד גמר הארכה לסיומה, בחוזה

4.  
של אי קיום הוראה מהוראות הבטיחות  כל מקרהבגין 

 . פעולה  לפי סוגה/ החלות על ביצוע עבודה 
 4או /ו 3סעיפים +  15,555

1.  

פעולה  באופן שלפי / של ביצוע עבודה  כל מקרהבגין 
או /לשלום הציבור ודעת המפקח מהווה סכנה 

 .העובדים
 4או /ו 3סעיפים +  15,555

9.  

פעולה  באופן שלפי / של ביצוע עבודה  כל מקרהבגין 
או שלמות רכוש /לשלום ודעת המפקח מהווה סכנה 

 .פרטיאו /ציבורי ו
 4או /ו 3סעיפים +  4,555

 4או /ו 3סעיפים +  4,555פעולה באופן שלפי כל / של ביצוע עבודה  כל מקרהבגין   .15
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 אירוע .מס
הפיצוי 

 .₪המוסכם 
 הערות

פגיעה באיכות הסביבה או לדעת המפקח מהווה /דין ו
 .או יוצר מפגע סביבתי/ו

11.  

, של אי סילוק פסולת מאתר העבודה כל מקרהבגין 
במהלכה או לאחר סיומה כנדרש במסמכי ההתקשרות 

 .או הוראות המפקח/ו
 4או /ו 3סעיפים +  4,555

12.  

של אי דיווח מיידי על מפגע או נזק  כל מקרהבגין 
פעולה  לרכוש ציבורי / נגרם במהלך העבודה / שנוצר 

 .או פרטי/ו
 4או /ו 3סעיפים +  4,555

13.  

נגרם / של אי תיקון מפגע או נזק שנוצר  כל מקרהבגין 
, או פרטי/פעולה  לרכוש ציבורי ו/ במהלך העבודה 

 .המפקח/ בהתאם להוראות החוזה 
 4או /ו 3סעיפים +  15,555

14.  

פעולה  שלא בתאום / של ביצוע עבודה  כל מקרהבגין 
או /עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום לפי כל דין ו

 .או הוראות המפקח/מסמכי המכרז ו
 4או /ו 3סעיפים +  4,555

14.  

פעולה  שלא בשעות / של ביצוע עבודה  כל מקרהבגין 
העבודה המאושרות או בניגוד להוראות חוק מחוקי 

 רעננהשל עיריית  העזר
 4+  3סעיף +  4,555

15.  

לאחר יום , של השארת אתר עבודה כל מקרהבגין 
עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה 

 .סכנה לשלום הציבור
 4+  3סעיף +  15,555

14.  

לאחר יום , של השארת אתר עבודה כל מקרהבגין 
עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה 

 .או פרטי/או שלמות רכוש ציבורי ו/סכנה לשלום ו
 4+  3סעיף +  4,555

11.  
/ בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד לכך בחוזה 

 .אישור המפקח מראש/ הוראות המפקח 
 4+  3סעיף +  4,555

19.  

/ התארגנות בשטח המיועד לכך בחוזה  בכל מקרה של
אישור המפקח מראש שלא לפי / הוראות המפקח 
 .מפקח/ הוראות החוזה 

 4+  3סעיף +  4,555
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 000/7000' מס מכרז פומבי 

, לביצוע שדרוגמכרז להתקשרות בהסכם מסגרת 
שיקום , הולכת ביוב, הספקה והנחת קווים למים

 של העיר רעננה בשטח השיפוט, כבישים ומדרכות
 

 

 תיק מסירה -  'יאנספח 
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 'נספח יא

 תיק מסירה

 :בתום ביצוע פרויקטים יש להגיש תיק המסירה שיכלול

 תיק מסירה לקו מים. 0

 ,של התאגיד  GISולפי פורמט ה  כולל חותמת וחתימה של מודד מוסמך( As made)תוכניות עדות  .א

 .המזמין והתאגיד, המתכנן, י בא כוחו של התאגיד"המאושרות ע

, מגופים)ח שירות שדה לכל אורך וקוטר צינורות כולל תעודות האחריות של היצרנים השונים "דו .ב

 (.צינורות וכל אביזר אחר שיותקן במערכת, אביזרים

 (לדה בלבדבצנרת פ)מהריתוכים לצינורות ואביזרים  15%-ח צילומים רדיוגראפיים ל"דו .ג

 .אישור חיטוי קווים ובדיקות איכות המים .ד

זמן ביצוע ומשטר , י פרוט אורך וקוטר הקווים"פרוטוקולים בדיקות לחץ מיום לכל קטע המבדק ע .ה

 .המזמין והתאגיד, נציגי שירות שדה, בא כוחו של התאגיד, י הקבלן"הלחצים החתומים ע

יש לבדוק ולקבל הנחיות )י פורמט התאגיד לפ Asmadeמופנה תשומת לב הקבלן לביצוע תוכניות  .ו

על ידי המזמין  הנדרשבפורמט  Asmadeיאושר חשבון סופי הכולל מסירת תוכניות (. מהתאגיד מראש

 .בלבד

 .חשבון סופי כולל מאזן חומרים וחישובי כמויות .ז

 .על השבה ראויה לקדמות של השטחרעננה אישור מעיריית  .ח

 .של התאגיד י בא כוחו"יומני העבודה החתומים ע .ט

 י המתכנן"תוכנית עדכנית לביצוע חתומה ע .י

 טופס העדר תביעות  .יא

 פרוטוקול סיור מסירה  .יב

 (לפי דרישת התאגיד) אישור מהנדס חשמל לביצוע הארקה .יג

 .אישור קבלת הקווים ממהנדס התאגיד .יד

 

 תיק מסירה לקו ביוב. 7

 

י בא כוחו של "המאושרות ע כולל חותמת וחתימה של מודד מוסמך והקבלן( As made)תוכניות עדות  .א

 .המזמין והתאגיד, המתכנן, התאגיד

 .ח שירות שדה לכל אורך וקוטר צינורות"דו .ב

 .כולל התייחסות לסולמות או לשלבים המותקנים -ה מיצרן השוחותדח שירות ש"דו .ג

 .CDח צילום קו הביוב כולל "דו .ד

זמן , י פרוט אורך וקוטר הקווים"פרוטוקולים בדיקות לחץ או בדיקת אטימות לכל קטע המבדק ע  .ה

 . המזמין והתאגיד, נציגי שירות שדה, בא כוחו של התאגיד, י הקבלן"ביצוע ומשטר הלחצים החתומים ע

ות יש לבדוק ולקבל הנחי)לפי פורמט התאגיד  Asmadeמופנה תשומת לב הקבלן לביצוע תוכניות  .ו

דרש על ידי המזמין בפורמט הנ Asmadeיאושר חשבון סופי הכולל מסירת תוכניות (. מהתאגיד מראש

 .בלבד
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 .חשבון סופי כולל מאזן חומרים וחישובי כמויות .ז

 י המתכנן"תכנית עדכנית לביצוע חתומה ע .ח

 טופס העדר תביעות  .ט

 פרוטוקול סיור מסירה  .י

 .של השטחעל השבה ראויה לקדמות רעננה אישור מעיריית  .יא

 .י בא כוחו של התאגיד"יומני העבודה החתומים ע .יב

 .אישור קבלת הקווים ממהנדס התאגיד .יג

של " ביוב/ קבלת קווי מים"לא יתקבלו קווי מים או ביוב שלא עומדים בדרישות התאגיד לפי נוהל  .יד

 .התאגיד

 

 


