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 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 דברי הסבר כלליים והנחיות למציעים

 כללי .1

הפועל הינה תאגיד ( "המזמיןאו " "החברה)להלן: "בע"מ  רעננהתאגיד המים והביוב מי  .1.1

 "(. החוק)להלן: " 2001 -חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א  חמכו

במעגל סגור, מערכות  מצלמות אבטחה - ת טמ"סולהקים ולתחזק מערכ מעוניין התאגיד .1.2

 החברהבאתרי ואמצעי אבטחה היקפית, תשתיות תקשורת  גילוי פריצה וגילוי אש,

. לצורך בחירת קבלן להקמת והמפורטים במפרט הטכני רעננההשונים ברחבי העיר 

בהתאם ת יבוצעו וואחזקת המערכת, מפרסמת החברה מכרז זה. הקמת ואחזקת המערכ

 (2 חוברת"ב כהמצ)ובמפרט הטכני  (ז'מסמך למפורט להלן, בהסכם על נספחיו )המצ"ב כ

 "(.העבודות)להלן: "

 לאלזוכה ו, כלשהובהיקף  עבודותמהזוכה  הזמיןל תמתחייב החברהלמען הסר ספק, אין  .1.3

 בעניין זה.  החברהתהיינה כל טענות, דרישות או תביעות כלפי 

. הובלת ציוד החברהלדרישות ו המכרז לדרישות בהתאם ושיסופקו יהי והעבודותהציוד  .1.4

תהיה שם,  ופריקתםהבלעדי,  הבהתאם לשיקול דעת החברה תורה עליהם אתריםל

 . לרבות פירוק ופינוי הציוד הישן ככל שהדבר ידרש ,באחריות ועל חשבון הזוכה

 שלבים ולוחות זמנים .2

 .2 חוברתכבמפרט הטכני המצ"ב  יםמפורטהעל הזוכה לפעול בהתאם לשלבים וללוחות הזמנים 

 :אותם יידרש המציע הזוכה לבצע של השלבים תמצית בלבדלהלן 

, יבוצע סיור צו התחלת עבודהלאחר חתימה על הסכם ומסירת  -סיור התנעה -Iשלב  .2.1

 ;מקדים בכל אחד מאתרי החברה

הקבלן יציג תכנון עקרוני למערכת, בהתאם לדרישות  -(PDRסקר תכנון ראשוני ) -IIשלב  .2.2

 ימים; 30למפרט הטכני. פרק הזמן שיוקצה לשלב זה הנו  1.6.2המפורטות בסעיף 

הקבלן יכין תיק הכולל תכנון מפורט למערכת,  -(CDRתכנון מפורט ) תיק -IIIשלב  .2.3

 . למפרט הטכני 1.6.3בהתאם למפורט בסעיף 

הקבלן יבצע סקר תכנון מפורט, בהתאם לדרישות  -(CDRסקר תכנון מפורט ) -IVשלב  .2.4

 שבמפרט הטכני; 1.6.4שבסעיף 
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, CDR -לאחר הכנת ה -( והתקנה ביתר אתרי החברהPOCהקמת אתר פיילוט ) -Vשלב  .2.5

, יבצע הקבלן POC -, ולאחר קבלת אישור בכתב מהחברה לאתר הPOCהקבלן יקים אתר 

  עבודות בשאר אתרי החברה;

 ימים. 120הנו  III-Vשלבים פרק הזמן שיוקצה לסך 

לעיל, תבוצענה הרצה  Vעם הכרזת הקבלן על סיום שלב  -הרצה ובדיקות קבלה -VIשלב  .2.6

למפרט הטכני.  2.1-2.3של הקבלן והן של החברה(, כמפורט בסעיפים ובדיקות קבלה )הן 

 ימים; 90פרק הזמן שיוקצה לשלב זה הנו 

, AS MADE -בסיום הפרויקט, יגיש הקבלן מסמכי תיעוד למערכת -תיעוד -VIIשלב  .2.7

למפרט הטכני. פרק הזמן שיוקצה לשלב  2.4-2.6בהתאם לדרישות המפורטות בסעיפים 

 ימים; 30זה הנו 

בסיום העבודות, יבצע הקבלן הדרכות למשתמשים במערכת, בהתאם  -הדרכה -VIIIשלב  .2.8

 ימים; 14ו נלמפרט הטכני. פרק הזמן שיוקצה לשלב זה ה 2.7למפורט בסעיף 

חודשים )להלן:  24, תחל תקופת אחריות של )הרצה ובדיקות קבלה( VIעם סיום שלב  .2.9

מפורטת לתקופת  ת אחזקה מונעתתכני"(. על הספק הזוכה להכין תקופת האחריות"

 .(2חוברת )מצ"ב כ השירות והאחריות, בהתאם לדרישות המפורטות במפרט הטכני

 , המערכותהאופציה להזמין מהזוכה שירותי אחזקה עבור המצלמותתהא  לחברה .2.10

חודשים, או חלק מהם, וזאת עד לתקופת אחזקה  12בנות והתשתיות שהותקנו 

 "(. תקופת/ות אחזקהתקופת האחריות )להלן: "( שנים מתום 6מקסימאלית בת שש )

 תקופת ההתקשרות .3

חודשים )להלן:  32כוללת של לתקופה תהא תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה  .3.1

 חודשים 8לתקופה של עד ביצוע שלבי , ואשר תכלול: "(הבסיסית תקופת ההתקשרות"

 חודשים. 24בת  בסיסית ותקופת אחריות

תקופות נוספות בנות שנה ( 5)חמש ב האחריותזכות בלעדית להאריך את תקופת  לחברה .3.2

  . שנים( 7מצטברת של  ת אחריות)סה"כ תקופ , או חלק ממנהכל אחת

 

 מסמכי המכרז .4

מסמכי )להלן:  ויהוו את "החוזה"המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מהווים את "המכרז" 

 "(:המכרז
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 פרטי המציע, הצעתו והצהרתו  - מסמך א'

  5.4-5.1 סף בתנאי ת המציעעמידהוכחת תצהיר לצורך       - מסמך ב '

 אישור רו"ח - 1מסמך ב' 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז - מסמך ג'

הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר  - ד' מסמך

 מוגבלויות בעלי לאנשים הולם וייצוג מינימום

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה )ערבות מכרז/קיום(  - 'ה מסמך

 תב כמויותכ  - ו' מסמך

 בין הספק הזוכה לחברה על נספחיו:  חוזה   - ז' מסמך

 . מענה טכני להצעה - נספח א'

 אישור קיום ביטוחים. -( 1) נספח ב'

 הצהרת פטור מאחריות לנזקים. -( 2) נספח ב'

 נוסח ערבות ביצוע. - נספח ג'

 נוסח ערבות טיב. - נספח ד'

 ."הספר הכחול" )לא מצורף( –המפרט הכללי לעבודות בניה  - 'הנספח 

 הוראות בטיחות. - 'ונספח 

 מידע ארגונית.הצהרה על עמידה במדיניות אבטחת  - 'זנספח 

 .נוסח הצהרת הקבלן על העדר תביעות - ח'נספח 

 

 .ומעבר לתקופת אחריות נוסח תעודת השלמה - ט'נספח 

 נוסח תעודת גמר.  - 'נספח י
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 המשתתף במכרז חייב לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או החוזה.

 

 תנאי סף  .5

 תנאיםכל הבמועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל אדם או גוף אשר רשאי להגיש הצעה 

 :, ואלה התנאיםלהלןשהמצטברים 

 מערכי שלפרויקטים של שדרוג ו/או הקמה  שלושה)התחיל וסיים( לפחות  ביצע המציע .5.1

 החל וזאת ,פרויקט בכל מצלמות 50 לפחות שהכילו נמוך מתח ומערכות אבטחה מצלמות

 בתקופה שהחלוים /פרויקט לציין ניתן, ופיןלחיל. ההצעה הגשת למועד ועד 2015 משנת

 50 לפחות פרויקט כל במסגרת להתקין סיים שהמציע ובלבדו, /הסתיים וטרם הרלוונטית

 ;לעיל כמפורט מצלמות

 

  1.5של  כספיבהיקף  נמוך ומתח אבטחה מצלמות מערכות בהתקנתלמציע ניסיון מוכח  .5.2

 ;8201 -ו 7201, 6201 מהשנים אחת בכלמע"מ( לפחות,  לפני)₪ מיליון 

 

החברה מבקשת להבהיר כי ההיקף המנוי בתנאי זה גבוה מן האמור בתוספת השנייה 

, וזאת מכיוון שהמערכת שעל המציע הזוכה להקים 1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

הנה מערכת רגישה שמטרתה להגן על מתקנים רגישים של החברה, ומשום כך ישנה 

 וניסיונם הקודם. , היקפי העבודה שביצעוםחשיבות לאיכות המציעי

עובד ) לנסרים כפרי אומעביד -עובד ביחסי, והמציע מעסיק בעצמו בעת הגשת הצעת .5.3

מנהלי פרויקטים, כמנהלי  2 ,(עצמאי הנותן שירותים מקצועיים למשימות מוגדרות מראש

כל אחד ממנהלי  כאשר"(, עבודה מנהליפחות )להלן :"העבודה לעבודות התקנה לכל 

 מצלמת מערכות התקנות)לכל המאוחר( ואילך בתחום  2015 משנתהעבודה הנו בעל ניסיון 

 ;נמוך ומתח אבטחה

 

חשמלאים מוסמכים  2לפחות  ,"לנסרים פרי"כ אומעביד -עובד ביחסי, מעסיקהמציע  .5.4

שנים בביצוע עבודות  5בעלי תעודת חשמלאי מוסמך ברת תוקף ובעלי ניסיון של לפחות 

 ;כל אחד חשמל

 

ת, הן טלפונית והן הגעה המציע בעצמו או באמצעות מי מטעמו מספק שירותי תמיכה טכני .5.5

 ;פרונטלית

 

הציוד התקנת להמצלמות הנו בעל הרשאה בכתב מיצרן או מפיץ או יבואן ציוד המציע  .5.6

  ;המוצע על ידו
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לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  בעל כל האישורים  הינו המציע .5.7

 ;1976 –ותשלום חובות מס( התשל"ו 

  , לכל אורכו;11, כמפורט בסעיף המציע השתתף בסיור מציעים .5.8

 
 מסמכי המכרז;ל מסמך ה'בהמציע צירף להצעתו למכרז ערבות בנקאית בנוסח הנדרש  .5.9

 
רכזות גילוי אש תוצרת  50למציע או מי מטעמו ניסיון בהקמה ו/או תחזוקה של לפחות  .5.10

telefire2016-2018 , במהלך השנים; 

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, 

תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות  שארובכל 

חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב, 

 .הסף בתנאי אחרת במפורש צוין אם למעט

 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .6

לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי לגרוע  על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות

 מכלליות הדרישה  האמורה גם:

)פרטי המציע, הצעתו והצהרתו( המצ"ב, חתום על ידי המציע, לאחר שהמציע  מסמך א' .6.1

 מילא בו את הנתונים המוכיחים את עמידתו בתנאי הסף וחתימתו אומתה על ידי עו"ד;

על ניסיון קודם בביצוע פרויקטים, המעידים ורים פרטים ו/או אסמכתאות ו/או איש .6.2

 ;לעיל 5.10וסעיף  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף  יםכנדרש בתנאי הסף המפורט

בהיקף  ומתח נמוך התקנת מערכות מצלמות אבטחהאישור של רו"ח מטעם המציע על  .6.3

  ;8201 -ו 7201, 6201בכל אחת מהשנים , מע"מ( לפחות ללא)₪ מיליון  1.5של כספי 

פרי "מעביד או כ-ביחסי עובדמנהלי העבודה המועסקים על ידי המציע  2קורות חיים של  .6.4

  ;לעיל 5.3ועומדים בדרישות המפורטות בסעיף   "לנסרים

פרי "מעביד או כ-ביחסי עובד ,חשמלאים המועסקים על ידי המציע 2 העתק תעודות של .6.5

 לעיל; 5.4ועומדים בדרישות המפורטות בסעיף  ,"לנסרים

להלן, כי הוא מספק שירותי תמיכה  מסמך ב'הצהרה חתומה על ידי המציע, במסגרת  .6.6

לעיל. ככל שהמציע מספק  5.5 טכנית, הן פרונטלית והן טלפונית, בהתאם לדרישות סעיף

 או מסמך הבנות שירותי תמיכה באמצעות קבלן משנה, עליו לצרף הסכם התקשרות

 חתום, ובתוקף, עם קבלן המשנה;
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אישור בכתב מטעם היצרן או היבואן או המפיץ בארץ של המצלמות המוצעות על ידי  .6.7

 5.6המציע על היותו של המציע מתקין מורשה של המצלמות, להוכחת האמור בסעיף 

 לעיל;

תעודת רישום של החברה, וכן תדפיס עדכני ומלא מהמרשם  יצרף החברמציע שהוא  .6.8

 הרלוונטי;

אישור חתום על ידי עורך דין, בדבר זכויות החתימה ושמות המוסמכים לחתום בשם  .6.9

 המציע על הצעה זו;

, לרבות כל חומר שצורף על ידי המציע, חתומים (2+ חוברת  1חוברת ) כל מסמכי המכרז .6.10

 ותמת בתחתית כל עמוד;חעל ידי המציע בחתימה ו

 אישור עוסק מורשה לענייני מע"מ; .6.11

  ;1976-, התשל"וחוק עסקאות גופים ציבורייםכל האישורים לפי  .6.12

 (;שיועלו לאתר האינטרנט של החברהתשובות לשאלות הבהרה )אם וככל  .6.13

 פרוטוקול סיור מציעים )כפי שנשלח למציעים על ידי החברה(; .6.14

. על כשהוא חתום על ידי המציע (להסכם( 1)נספח ב' אישור על קיום ביטוחים )נספח  .6.15

. למען הסר ספק, לאחר שבדק אותו מול חברת הביטוח שלוהמציע לחתום על טופס זה 

יש להגיש כשהוא חתום על ידי ( 1)נספח ב' )מובהר, כי את האישור על קיום הביטוחים 

ללא כל מחיקות,  מקובל עליה(, נוסחועם חברת הביטוח שלו כי  אשווידהמציע )לאחר 

לא כל שינוי או הסתייגות יש להבהיר לפני מתן ההצעה למכרז.  ;שינויים או הסתייגויות

 יתקבל כל שינוי או מחיקה לאחר הכרזת הזוכה.

 .למסמכי המכרז 'המסמך כ, בנוסח הערבות המצ"ב לקיום ההצעהערבות בנקאית  .6.16

החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר  תצהיר חתום על ידי מורשי .6.17

 -ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

למסמכי  ד'מסמך בנוסח המצ"ב כ 1976 –ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  1998

  ;המכרז

 1.3 -ו 1.2 טכני, ובעיקר לסעיפיםשל המציע בהתאם להוראות המפרט המענה טכני  .6.18

 (2חוברת למפרט הטכני )מצ"ב כ
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 לאחר שמולאה על ידי המציע;  ('ו  מסמך -כתב הכמויותהכספית )ההצעה  -המחירון  .6.19

, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם רשאית החברההצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה 

על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ  .זה בלבד

)תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה 

 במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

  המכרז ערבות .7

 בלתי מותניתו אוטונומיתבנקאית ערבות  שתהא מכרזצרף להצעתו ערבות להמציע על  .7.1

שקלים חדשים(  חמישים אלף)₪  50,000על סך של  מי רעננהלטובת  ישראליבנק  של

 "(.המכרז ערבות)להלן: "  מסמך ה'בנוסח 

 תהא רשאית לדרוש מהמציע והחברה 31.12.2019 תוקפה של הערבות יהא עד ליום  .7.2

ימים  (שבעה) 7ענה לדרישה זו לפחות ייהארכת הערבות לתקופה נוספת. היה והמציע לא 

את  לממשרשאית  החברה יה, תהאו במועד אחר שייקבע לפני מועד פקיעת הערבות

  .מידי, והמציע ייחשב כמי שחזר מהצעתוהערבות באופן 

אך לא חייב, לקבל  הא רשאי,י התאגידאמור לעיל מובהר כי מבלי לפגוע בחובת המציע כ .7.3

כי התקיימו כל התנאים  ,והצעה, על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעת

ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט  לפגם אין משמעות כלכלית של ממש הבאים: א.

תהא רשאית במקרה כזה, אם מצאה זאת  . הועדהנגרם בשוגג ובתום לב הערבות. ג. הפגם 

 .לרבות מהבנק הערבלאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון  לנחוץ,

התאגיד יהא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא  .7.4

 :יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או הוא

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות, בעורמה המכרז במהלך נהג .7.4.1

 או מידע מהותי בלתי מדויק. מטעה מידע המכרזים עדתולו מסר .7.4.2

 חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות. .7.4.3

  אחרי שנבחר כזוכה לא פעל לפי ההוראות המהוות תנאי לחתימת ההסכם. .7.4.4

 יםנזקעבור המראש ע"י הצדדים מוערך מינימאלי החילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם  .7.5

עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת  לתאגיד מוגרשיי

ו/או לתבוע את אכיפת בסכום גבוה יותר, נזקים לפיצויים במקרה שיוכיח  התאגידשל 
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לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל  וביצוע הפרויקט על המציע ו/א

 צעד אחר.

 שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר המכרז של מציע את ערבותישיב  התאגיד .7.6

מהמועד האחרון  משישה חודשיםה או פסילתה, ובכל מקרה לא יאוחר ההודעה על דחיית

 . לעיל, לפי המאוחר מביניהם 7.2 לסעיףשל הגשת ההצעה או המועד המוארך בהתאם 

המצורף  הסכםהיחתום על שימים מיום  7 תוךשל המציע הזוכה תשוחרר  המכרז ערבות .7.7

ערבות בנקאית "( לאחר שיידרש לעשות כן, זאת בכפוף להמצאת ההסכם)להלן: "

להסכם בגובה  'גנספח להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח  אוטונומית ובלתי מותנית,

 "(.ביצוע ערבות)להלן: "₪  100,000של 

מעבר לתקופת האחריות, וכתנאי לקבלת ערבות הביצוע, עם הבתום ביצוע העבודות ו .7.8

 על שאושר הסופי החשבון מגובה 5% בגובהיפקיד המציע הזוכה בידי התאגיד ערבות טיב 

מיום מתן תעודת השלמה, חודשים  24"מ ובתוקף לתקופה של מע כולל התאגיד ידי

 ערבותלהסכם להלן " 'ד נספחיהיו בנוסח  הטיבלהלן. תנאי ערבות  24.2 לסעיף בהתאם

  "(.הטיב

 , בדרך של הגשת מספר אף אחת מן הערבויותלא ניתן לחלק ו/או לפצל מובהר בזאת כי  .7.9

 . הנדרשתערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות 

ימים  7תוך ו/או לא ימציא ערבות ביצוע ם על ההסכם ושהצעתו נתקבלה ולא יחת מציע .7.10

, ורשאי לחלט את סכום הערבות לטובת התאגידהא י, ידי התאגידמיום שיידרש לכך על 

וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לו עקב כך, וזאת ללא צורך 

בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של התאגיד לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים 

עה אחרת ו/או לבטל יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/או לקבל הצ

 את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

התאגיד יהא רשאי להאריך את מועד הערבות באם המועד האחרון להגשת ההצעות  .7.11

 יידחה, בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר מכן.

 אמות המידה לפיהן ייבחר המציעההצעה ו .8

 ההצעה .8.1

 שההצעה למכרז זה ערוכה במתכונת של "מכרזתשומת לב המציעים מופנית לכך  .8.1.1

לצורך השוואה בין  מהוות אומדן בלבד במחירוןהכמויות המפורטות  -"אומדן
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בו, בכלל,  ותהמפורט הזמין את כל העבודותל תמתחייב החברה, ואין ההצעות

 ובכמות כלשהי, בפרט.

 .החברה עפ"י אומדן מחיריםש מרא מצוינים ו' מסמךשבבכתבי הכמויות  .8.1.2

המוצע מטעמו בדף הריכוז של כתבי הכמויות ימלא המציע את שיעור ההנחה  .8.1.3

 השונים.  לפריטיםלמחירים הנקובים בכתב הכמויות. ניתן להציע אחוזי הנחה שונים 

מחירי היחידה את כל סעיפי  אחוז ההנחה בגין יבדוק מראש ולפני קביעת מציעה .8.1.4

וכל המסמכים הקשורים במכרז לרבות ההסכם ותנאיו. בכתב הכמויות  הכמויות

בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה, אי 

סעיפים ידיעה, פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות סבירותם. 

. לאחר להלן 10כאמור בסעיף  ,מראש םשכוונתם לא ברורה די הצורך, יש לברר

קובעת לגבי הממונה על הפרויקט מטעם החברה, הגשת ההצעה תהיה דעתו של 

  רוש סעיפי המכרז ונספחיו.יפ

חה המוצעים למען הסר ספק מובהר, כי המחירים שיתקבלו לאחר שקלול אחוזי ההנ .8.1.5

יכללו את כלל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות, ובכלל זה 

העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפה, שיקום, פירוק  התקנה, הוצאות

וכיוצא באלה. למען הסר ספק מובהר, כי הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף פרט 

 למחירים שהוצעו בהצעתו. 

מסומנת בצהוב(,  -)סכום עמודת "סה"כ לאחר הנחה" המוצע על ידו המחירוןסך את  .8.1.6

 "הצעת המציע". ב' א' תחת סעיף מסמךיעתיק המציע אל 

, דהיינו תוספת של מחיר, וכל סימון לא יתקבל אחוז הנחה שלילימובהר בזאת כי  .8.1.7

 יפורש על ידי החברה כהפחתה מן המחיר בלבד.

המחיר של המציע גם אם היקף העבודות יגדל או  מובהר כי לא יחול שינוי בהצעת .8.1.8

 יקטן.

 לבחירת ההצעה הזוכה אמות המידה .8.2

 :שלבי בדיקת ההצעות .8.2.1
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בתחילה תבחן עמידת המציעים בכל תנאי ודרישות הסף  -עמידה בתנאי סף  .8.2.1.1

. הצעה שלא תעמוד בדרישות תנאי הסף כאמור תפסל לעיל 5המוגדרות בסעיף 

 על הסף, לא תיבדק ולא תובא לדיון ו/או להשוואה עם מציעים אחרים.

ביצוע חישוב משוקלל ומתן ציון כולל למרכיבי ההצעה, איכות ומחיר. כל  .8.2.1.2

 הצעה שעמדה בתנאי הסף למכרז ייקבע לגביה ציון משוקלל כולל )מחיר +

 איכות(.

 שקלול הצעות ייקבע לפי משקלות יחסיות כדלקמן: .8.2.2

 50% -משקל מחיר  .8.2.2.1

 50% -משקל איכות  .8.2.2.2

של  הזוכה ייקבע בהתאם לציון המשוקלל הגבוה ביותר וזאת מבלי לגרוע מזכותה .8.2.3

ו/או חוסר תום לב של המציע  ים לפסול כל הצעה מחמת חוסר סבירותמכרזועדת ה

)לגבי פריט אחד  שמסר המציע ו/או תכסיסנותו/או שהנה מבוססת על מידע שגוי 

 ו/או כל נימוק סביר אחר. בכתב הכמויות או חלק מהם(

 :ופן חישוב ושקלול ההצעותא .8.2.4

 50%יהווה  - P. מרכיב הצעה הכספית/מחיר -( Pמרכיב הצעה הכספית/מחיר ) .8.2.4.1

הסופי של המגיש. הציון למרכיב הכספי/מחיר לכל הצעה יתבסס ( Xמהמחיר )

 P=0.5*X ה הבאה:על הנוסח

של ( Zמציון האיכות הכולל ) 50%מרכיב האיכות יהווה ( Qמרכיב האיכות ) .8.2.4.2

 ההצעה אשר יתבסס על הנוסחה הבאה בהתאם לפרמטרים שבטבלה להלן:

 פרמטר נבחן #

ניקוד 

מקס' 

 מצטבר

1 

בסדר גודל הנדרש במכרז )מעל  ניסיון קודם בהקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס

 אתרים( עבור ארגונים: 20

 נק' 10ארגונים יתקבל ניקוד של  2

 נק' 20ארגונים יתקבל ניקוד של  4

 נק' 30ארגונים ומעלה יתקבל ניקוד של  6

30 
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 פרמטר נבחן #

ניקוד 

מקס' 

 מצטבר

2 

המוצעת על ידי המציע, על ידי וועדה מקצועית  התרשמות ממערכת הטמ"ס

מטעם מי רעננה, שתבחן את המערכת המוצעת. הוועדה מורכבת מנציגים 

 מקצועיים בחברה, לרבות יועצים מקצועיים לוועדה.

 נק', לפי הפירוט הבא: 70הניקוד הכולל לסעיף זה יהיה מקסימום 

ידו, באמצעות התרשמות כללית של הוועדה ממערכת הטמ"ס המוצעת על  .1

ביקור אצל לקוח/ות אחרים של המציע, בהם הקים ותחזק המציע את 

 נק'. 40עד  –המערכת 

בהתאם  לקוחות אחרים של המציע,ממוצע מידת שביעות רצון של  .2

וכן באמצעות פניית החברה ללקוחות המציע להמלצות שניתנו על ידם, 

 0די מדרג שבין מידת שביעות הרצון תשוקלל לי –)בכתב ובתשאול בע"פ( 

נקודות. החברה תפנה למספר לקוחות המציע, בהתאם  30נקודות עד 

עד  –לשיקול דעתה הבלעדי )כל לקוח יזכה למשקל שווה בחישוב הממוצע( 

 נק'. 30

70 

 

הציון המשוקלל על פיו יבחר הזוכה במכרז יתבסס על  -( Sהציון המשוקלל ) .8.2.4.3

 S=Q+P הנוסחה הבאה:

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול כל  .8.2.4.4

סך הכול מהמחיר שנקבע ל 25%הצעה שתוצאתה תהווה מחיר החורג ביותר מ 

 .תמחור כלל העבודות נשוא המכרז

שתי הצעות או יותר שהוגשו, קיבלו ניקוד משוקלל זהה, אשר הנו הניקוד במכרז שבו  .8.2.5

לפנות  תוכל החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,, המשוקלל הגבוה ביותר

לערות הליך תחרותי נוסף, בו יוכלו המציעים להגיש מנת -למציעי הצעות אלו על

תוגשנה בתוך פרק  המחיר . הצעותהצעה כספית זולה יותר מהצעתם המקורית בכתב

גבי טופס הצעות משתתף חדש -, במעטפה סגורה, עלשיקבע על ידי החברהזמן 

 .על ידי החברה שישלח

החברה שומרת על זכותה לפסול כל הצעה אשר  – פסילת הצעות עקב ניסיון שלילי קודם

היה לה ניסיון שלילי עמה, וזאת בכפוף למתן זכות שימוע למציע. בקבלת ההחלטה תבחן 

החברה את תקופת השירותים הקודמים, מידת חוסר שביעות הרצון, מידת המעורבים 

מים במסגרת הסכם זה וכל שיקול רלוונטי אחר. הגשת ההצעה במתן השירותים הקוד

מהווה הסכמה לאפשרות פסילת ההצעה האמורה, והמציע יהא מנוע מהעלאת כל טענה 

 ו/או דרישה ו/או תביעה במקרה של פסילה כאמור.
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 תוקף ההצעה .8.3

, ואולם החברה תהא רשאית להאריכן חודשים שישהההצעות במכרז יעמדו בתוקף למשך 

חודש נוסף. במקרה כאמור, יאריך המציע בהתאמה את תוקף ערבות ההשתתפות שמסר ב

 לחברה. 

 מסמכי המכרזוהקבלה של  עיון האופן  .9

www.mei-באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת מסמכי המכרז בניתן לעיין  .9.1

raanana.co.il בלא תשלום, רעננה 56 אחוזה, וכן ניתן לעיין בהם במשרדי החברה ברחוב ,

עד  09:00בין השעות  ,04/06/2019ועד יום  02/05/2019 מיוםשם, והכל החל  ולקבלם

 קבלת מסמכי המכרז יידרש המציע למסור את פרטי איש הקשר מטעמו.עמד במ. 15:00

להגיש הצעה על גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט של מובהר כי לא ניתן יהיה  .9.2

 .שנמסרו ומוספרו ע"י החברה המכרזההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי החברה. 

 

 סתירות ו/או אי התאמות .10

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם השונות, תגבר  .10.1

 ההוראה המיטיבה עם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

נות לפ המציעיוכל  בהירויות אי או סתירות המכרז במסמכי קיימים, ככל שלדעת המציע .10.2

סתירות, ה, השאלות רוטיתוך פ ,raanana.co.il-NaamaK@mei"ל בדוא ,בכתב לחברה

ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל ההתאמות או השגיאות, אי ה

 .12:00 בשעה 26/05/2019זאת, עד ליום  פרט שהוא במכרז.

, ככל שיוחלט עליהם, ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרזתשובות  .10.3

. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט המזמיןיפורסמו באתר האינטרנט של 

באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל 

ו/או תשובה שיפורסמו באתר טענה לגבי אי ידיעתם אודות כל עדכון ו/או הבהרה 

יהא רשאי להעביר במקביל גם תשובות באמצעות פקס ו/או  המזמיןהאינטרנט כאמור. 

מייל למציעים ואולם אין באמור כדי לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן באתר 

 .המזמיןהאינטרנט של 

בהירות, שגיאות, או אי ו/סבירות אי יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  ,מי שלא יפנה כאמור .10.4

 .טעות וכיו"ב ,אי התאמות

mailto:NaamaK@mei-raanana.co.il
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שהוגשו לאחר  החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או חלקן .10.5

הבלעדי. לא התייחסה  בהתאם לשיקול דעתה ל, והכולעיל 10.2המועד שנקבע בסעיף 

החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית 

 המציע.

 

  מציעיםהשתתפות בסיור  .11

החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה באמצעות סיור  .11.1

מודגש,  .להגשת ההצעה, ומהווה תנאי הינה  חובה לכל אורכו השתתפות בסיור. מציעים

 15 -בלמעלה מ כי  ועדת המכרזים תהא רשאית שלא תדון בהצעה של מציע אשר יאחר

דקות למפגש או לא יגיע למפגש מציעים, או לחילופין להחליט כי בנסיבות מיוחדות היא 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. –מוחלת על הפגם 

 ייחשב לא בכלל או בסיור שיימסר מידע כל. יתעוררו אשר שאלות ללבן הינה הסיור מטרת .11.2

 בקשר תביעותאו /ו טענות כל תהיינה לא ולמציע, החברה מטעם מחייב מצג יהווה ולא

, כתשובה בכתב במסמך שניתן כמה ועד אם אלא, לנכונותו בקשראו /ו לפניו שהוצג למידע

 .האמור במסמך כך צוין ואם, המכרז למסמכי רשמיים תיקון או הבהרה

 14:30 בשעה 13/05/2019 יתקיים בתאריך המציעיםאם יקבע אחרת, הסיור ומפגש  זולת .11.3

 . רעננה 56 אחוזה רחובשבהחברה  במשרדי

 ההצעההגשת  אופן .12

בשני את ההצעה ). 13:00שעה ה עד 05/06/2019 יוםהמועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .12.1

 (, לרבות ערבותהחברה ידי על יסופקו אשר המכרז מסמכי של חוברות גבי על, העתקים

 בתיבתיש לשים במעטפה סגורה המיועדת לכך ולהגישה , ויתר האישורים המכרז

 הצעה באופן ידני עד למועד האחרון הנקוב להגשת ההצעות. החברה במשרד המכרזים

 שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. 

 וכל החתומים המכרז מסמכי כל יצורפו ולה, המכרז מסמכי"ג ע בכתב תוגש ההצעה .12.2

 המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו. 

 בחירת ההצעה הזוכה .13

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז  .13.1

 והחוזה המצורף על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

במידה שויתור כזה  שאינם מהותייםפגמים למחול על שומרת לעצמה את הזכות  החברה .13.2

או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך , לחברהלא יגרום נזק 

לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל העבודה או רק אחרת לפי העניין, 
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יננה ההצעה חלק ממנה לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם א

  .הנמוכה ביותר

מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה,  .13.3

או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו כאמור לעיל, 

לא חייבת, אך , וזאת עפ"י שיקול דעתה והבלעדי של החברה. כן תהא החברה רשאית

 כבלתי סבירה. ועדת המכרזים תמצא ל כל הצעה שלפי שיקול דעתלפסו

  אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות. .13.4

 ,ו/או תיקונים ו/או שינויים הסתייגות שיש בהשאינה תואמת לתנאי המכרז, או  הצעה .13.5

ו/או  או תוספת ו/ל שינוי רשאית ועדת המכרזים לפסלה בשל כך בלבד. כן, במקרה ש

לתנאי המכרז רשאית החברה לפסול את ההצעה או להתעלם מן השינוי או הסתייגיות 

על פי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה  להתוספת, או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות, הכו

החברה להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו 

 .תייגותהשינוי או ההס

 חתימה על ההסכם  .14

, לרבות ולהמציא את כל המסמכים יהפורמאלמתחייב לחתום על החוזה  המציע הזוכה .14.1

מיום  עבודה ימי 5תוך ובהסכם כנדרש בתנאי המכרז ערבות הביצוע ו הביטוחיםמסמכי 

מסור רשאית ל תהא החברה. לא עמד המציע בדרישה זו, החברהשנדרש לעשות זאת ע"י 

מסור העבודה לכל גורם אחר להצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז ו/או לאת העבודה 

לתבוע כל נזק שנגרם לה  החברהאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות . כפי שתמצא לנכון

 הזוכה. בשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבות הבנקאית שניתנה ע"י המציע

והכל בהתאם להוראות הדין החברה תהא רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודות  .14.2

 החלות לגביה, ובאישור ועדת המכרזים של החברה.

לא ישונו גם אם לא יבוצעו כל והתמורה אשר הוצעה על ידי המציע הזוכה תנאי התשלום  .14.3

 .הטכניהעבודות במפרט 

 הוראות נוספות .15

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה  .15.1

להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות 

כנדרש לפי תנאי מכרז זה,  ןכן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו

אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות.  ןובלבד שכל רישיו

ום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים החברה תהא רשאית למחול על קי

 לפי שיקול דעת הועדה. לואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכו
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שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה  החברה .15.2

למועד  , וזאת אף אם הוכרז זוכה במכרז, ועד שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי

כאמור לבטל את  החברהאם תחליט  .חתימת שני הצדדים על הסכם התקשרות מחייב

המכרז ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה 

ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז 

 שתוחזר לזוכה במכרז בלבד.

עבודות האת במפורש, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ובהר בזמ .15.3

 ציעים כראות עיניה. מנשוא המכרז בשלמותן או חלקים מהן בלבד ו/או לפצלן בין מספר 

 השני במקום דורגה הצעתו אשר במציע לבחור רשאית, אך לא חייבת, החברה תהא .15.4

 3את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך ולעכב  "(חלופי ספק"- )להלן גם  "חלופי זוכה"כ

חודשים נוספים. החברה תהא רשאית להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל 

ההסכם   מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או  אם

 היה .חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה 12עימו יבוטל, וזאת אם טרם עברו 

 החלופי הספק יבוא הזוכה, כספק חלופי בספק בחירה על המכרזים ועדת והחליטה

הזוכה. אם טרם הוחזרה הערבות לזוכה החלופי כאמור הזוכה החלופי יהא  במקום הספק

מחויב בביצוע יתרת השירות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות 

 תהא ההתקשרות עימו מותנית בהסכמתו.

 רת לעצמה את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי.החברה שומ .15.5

החברה תהא רשאית לפנות למשתתפים )כולם או חלקם(, באם תמצא זאת לנכון, לקבלת  .15.6

הבהרות, אסמכתאות ו/או אישורים נוספים, ככל שיידרש על מנת לבחון את הצעתם ואת 

כן תהא רשאית  עמידתה בתנאי הסף )לרבות, אך לא רק, בנוגע לדרישת הניסיון הקודם(.

החברה לקבל מהמשתתף במהלך הדיון בהצעתו, הסברים ופירוט בנוגע להצעת המחיר 

 שלו, והמשתתף יהיה חייב למסור את ההסברים והפירוט הללו.

כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות,  מחירי ההצעהספק מובהר כי  הסרתל .15.7

על פי תנאי המכרז  השירותיםההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע 

 וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות. 

תיאום הצעות: המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר  .15.8

ים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף להצעה תצהיר מטעמו בנוסח שהוא עם מציע

 .ג' מסמך

הזוכה )בעצמו או בכפוף לאישור  שיגמובהר, כי עד למועד תחילת ההתקשרות עמו, י .15.9

באמצעות קבלן משנה מטעמו( כל רישיון והיתר הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע  החברה

ת הזוכה על פי תנאי החוזה, ככל שאלו אינם ברשותו השירות ו/או לצורך מילוי התחייבויו

 ולא נדרשו במפורש בתנאי המכרז.
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, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או אתמובהר בז ספקלמען הסר  .15.10

תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל 

ע ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנוב

ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא 

 כאמור.

 בפני זה ממכרז הנובע או/ו הקשור או/ו הנוגע עניין הובא -"הכחול עיפרון"ה עיקרון .15.11

 מסמכי מהוראות הוראה כי, מוסמכת ערכאה אותה ופסקה מוסמכת שיפוטית ערכאה

 אותה תיראה, אחר טעם מכל או/ו הדין בדרישות עומדת שאינה משום, פסולה זה מכרז

 או ביטול. בתוקפה שתעמוד כדי הנדרשת ביותר הפחותה במידה צומצמה כאילו הוראה

 מחייב בתוקף תיוותרנה אלו והוראות, זה מכרז הוראות ביתר יפגע לא כאמור צמצום

 או ביטול עקב כי, המוחלט דעתה שיקול לפי, תחליט המזמין של המכרזים ועדת אם זולת

 .המכרז את לבטל או נוספים שינויים המכרז במסמכי לערוך יש כאמור צמצום

 בהקשר משפטיות לערכאות פניות ותהיינה היה כי, מבהירה המזמין של המכרזים ועדת .15.12

 המשתתפים כלפי עושה מטעמה הפועל או/ו עמה הקשור גורם כל או, היא אין, למכרז

 הליכי את ישנה או/ו יגביל או/ו יעכב שיפוטי שצו האפשרות ובעניין בעניינם מצג כל במכרז

 .תנאיו את או/ו המכרז

 מאשר ובהגשתה במכרז הצעתו על בחתימתו, זה במכרז האמור מכלליות לגרוע מבלי .15.13

, המזמין של המכרזים ועדת כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי, המציע

 דברים של לגופם לא, מטעמם הפועל או/ו עמם הקשור אחר גורם כל כלי או/ו המזמין כלפי

 הצעתו בהכנת לו נגרמו אשר, שהם וסוג מין מכל נזקים או/ו שהוציא הוצאות לעניין ולא

 הערכאה שתקבל מהחלטות הנובע בכל, אפשרית לזכייה ולהערכתו למכרז הקשור ובכל

 או המכרז תנאי ישונו, המכרז הליכי יעוכבו כאמור החלטות בשל אם לרבות, השיפוטית

 .המכרז יבוטל

 המכרזים ועדת .16

 שבו מקום כל. מכרזים ועדת באמצעות המכרז בהליכי הקשורים שונים בעניינים תפועל החברה

 מקום וכל, המכרזים ועדת"י ע יבוצעו שאלו יכול, תפקיד או זכות או סמכות לחברה מוקנית

 .ולהיפך, המכרזים ועדתכ גםהמונח  יפורש "החברה" שנכתב

 ביטוחי המציע .17

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה  .17.1

  .(", בהתאמההביטוחים" ו/או "הביטוח הוראותו/או " "דרישות הביטוח)להלן: " במכרז

 45תנאים המפורטים בסעיף התאם לב הביטוחהמציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות  .17.2

 . "(אישור ביטוחי הקבלן)להלן: " להסכם( 1) ב'ובנספח להסכם למתן שירותים )ביטוח( 
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הוראות הביטוח המפורטות דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  .17.3

בזאת  והוא מצהיר ,במלואןןהחוזה  המכרזואת מהות העבודות לפי מסמכי , לעיל ולהלן

לעיל  כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  כי קיבל ממבטחיו

 ולהלן.

בידי  ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים ביטוחיםה את לבצעמגיש ההצעה מתחייב,  .17.4

אישור ( 1)לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח ב'  החברה

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

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת  .17.5

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ בכתב ימציא לו העתקים החברה

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה מובהר בזאת במפורש כי  .17.6

להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות 

 ביחס הסתייגויותאו /ו שינויים שייערכו ככל כי, מובהרלדרישות הביטוח. מובהר, כי 

והנוסח המחייב הינו הנוסח  םמה תתעלם החברה( (1) 'ב)נספח  הביטוחים קיום לאישור

 .שצורף למסמכי המכרז והחוזה

, אישור ביטוחי הקבלן( 1)נספח ב' אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  .17.7

 –הצהרת הקבלן  (2)נספח ב'  לרבות, )בנוסחו המקורי( חתום כדין על ידי מבטחי המציע

 תהייה החברההקבלן )בנוסחה המקורי(, כדין על ידי  מה, חתונזקיםאחריות לפטור מ

 מיםהחתו המסמכיםעבודות בשל אי הצגת הלמנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע  תרשאי

 .כנדרש

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 17.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .17.8

 תרשאי החברההא לעיל, ת 17.7כאמור בסעיף , ((1) ביטוחי הקבלן )נספח ב' נספח אישור

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

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים,  .17.9

המציע כי בדק עם מבטחיו ת והצהר, המהווים אישור המציע של וחותמת בחתימה אלא

 ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

17.10. .  
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 א' מסמך

 פרטי המציע, הצעתו והצהרתו 

 פרטי המציע .א

 ;_________________     שם:

 ;_________________     כתובת

 ;_________________   שם איש קשר

 ;_________________     טלפון

 ;_________________   פקסימיליה

 ;_________________  כתובת דואר אלקטרוני

 ;_________________  מספר עוסק מורשה

 ;_________________   מספר החברה

 ;_________________  פרטי חשבון הבנק

 במשתתף במכרז: שמות בעלי זכות החתימה

 מספר זהות שם משפחה שם פרטי דוגמת חתימה

    

    

    

    

 הצעת המציע .ב

השונים לפריטים לעיל, ובניכוי אחוזי ההנחה שניתנו על ידי  8.1למפורט בסעיף בהתאם 

סך להלן אם יוזמן אצלי ביצוע העבודות, הריני להודיעכם כי ב, 'ו מסמךבכתב הכמויות שב

 :כל המחירים המבוקשים על ידי )בניכוי אחוז/י ההנחה(

 לא כולל מע"מ₪ ________ סה"כ 

 (.שקלים________________________ )במילים:

 

יש להקפיד היטב על תאימות בין הכתוב בספרות במילים. כל שגיאה או שיבוש יביאו 

לפסילת ההצעה, אא"כ  תמצא ועדת המכרזים לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחול על 

 .לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון כך, אם תשתכנע כי השיבוש נפל בתום לב וכי
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 הצהרת המציע .ג

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם,  .1

כי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות מסכימים לכל האמור במסמ כי אנו

בדבר אי התאמה ו/או  הטענכל על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על 

 כאמור.חריגה, של המכרז ו/או תנאי מתנאיו מדרישות כל דין 

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו  .2

כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את  זו עונה על

 ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו.

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .3

עד לפקיעתה בהתאם   הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי .4

 לתנאי המכרז.

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. .5

 ועד המכרזים לתיבת הוכנסה בו מהמועד אותנו ותחייב בתוקפה תעמוד זו הצעתנו .6

 חודשים ישהש תום עד או החברה ידי על אחר מציע עם או עמי הסכם של חתימתו

 כי, לנו ידוע. המועדים שבין המוקדם לפי, במכרז הצעות להגשת האחרון מהמועד

 את להאריך ממני לדרוש זה ובמקרה נוסף בחודש זה מועד להאריך רשאית החברה

 להוראות בהתאם לפעול מתחייבים ואנו, בהתאם שלי ההשתתפות ערבות תוקף

 הביצוע ערבות את נפקיד לא או זו מהצעתנו בנו נחזור, האמור למרות אם. החברה

ה רשאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין, החבר תהא, כנדרש

 . מוסכםלחלט את סכום ערבות ההשתתפות המצורפת בזה, כפיצוי 

 

 

 חתימת מורשה החתימה:   ____________שם מלא של מורשה החתימה: _____

 

 חתימת מורשה החתימה:   ____________שם מלא של מורשה החתימה: _____

 

 _____________________ וחותמת של המציע :חתימה 

 



21 
 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 

 עו"ד אישור

מאשר בזאת ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי _________________ביום _________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' כי 

 בפניי. ההצעה לעיל על  ם/מה/וחתית, והמוכר/ת/ים לי איש /___________ תעודת זהות מס'

כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם 

 להצעה זו ולמסמכי המכרז.

_______________ _____________________ ___________ _____________ 

 ימהשם עורך הדין                                           כתובת                               מס' רישיון                      חת    
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 'מסמך ב

 סףהבתנאי  ת המציעתצהיר לצורך הוכחת עמיד

 לתנאי המכרז. 5המפורטים בסעיף  כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז ,אנו מצהירים .1

 : לעיל אנו מצהירים כדלקמן מבלי לגרוע מהאמור .2

לפחות פרויקטים  3אנו מצהירים, כי יש לנו ניסיון מוכח בביצוע )התחלה וסיום( של .2.1

היקף של מתח נמוך בעלי  ומערכותשל מערכי מצלמות אבטחה שדרוג ו/או הקמה של 

ועד למועד הגשת ההצעה,  2015החל משנת וזאת  מצלמות, בכל פרויקט 50לפחות 

לרבות פרויקט/ים שהחלו בתקופה הרלוונטית וטרם הסתיים/ו, ובלבד שהמציע סיים 

. אנו מצלמות כמפורט לעיל 50לפחות שטרם הסתיים להתקין במסגרת כל פרויקט 

מצרפים להצעתנו פירוט ו/או אסמכתאות ו/או קבלות המעידים על כך, וזאת בקשר 

 עם הפרויקטים שלהלן:

 

מנהלי  2לפחות  מעביד או כפרי לנסרים,-, ביחסי עובדאנו מצהירים, כי אנו מעסיקים.2.2

פרויקטים כמנהלי עבודה לעבודות התקנה של מערכי המצלמות והתקשורת לכל 

מתח נמוך )כל ומערכות מצלמות אבטחה התקנת מערכות בביצוע שדרוג ו/או הקמה בתחום  המציע ניסיון

שהחלו בתקופה זו וטרם  לרבות פרויקטים, ואילך 2015משנת  מצלמות לכל הפחות( 50פרויקט בהיקף של 

 :מצלמות 50, ובלבד שהמציע סיים להתקין במסגרת כל פרויקט לפחות הסתיים/ו

 שם הלקוח

מועד ביצוע 

העבודות )התחלה 

 וסיום(

אתר ביצוע 

 העבודות

כמות 

מצלמות 

 באתר

 העבודותתיאור 
 פרטי איש קשר

 )שם + טלפון נייד(

1.  

 

     

2.  

 

     

3.  

 

     

4.  

 

     

5.  
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)לכל המאוחר( ואילך ומצרפים להצעתנו  2015ת, בעלי ניסיון )כל אחד( משנת הפחו

 קורות חיים המעידים על כך. להלן פירוט מנהלי הפרויקטים: 

 תחום ותפקיד שם העובד
מס' שנות ניסיון 

 + תחומי ניסיון

תעודות השכלה 

 רלוונטיות

-יחסי עובד

מעביד/ פרי 

 לנסר

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4 . 

 

    

5. 

 

    

 

 2לפחות  מעביד או כפרי לנסרים,-, ביחסי עובדאנו מעסיקיםאנו מצהירים, כי .2.3

חשמלאים מוסמכים בעלי תעודת חשמלאי מוסמך ברת תוקף* ובעלי ניסיון )כל אחד( 

 שנים לכל הפחות, כדלקמן )ניתן לצרף טבלה זהה מטעם המציע(: 5של 

 ניסיון קודם סוג רישיון שם העובד

תעודות השכלה 

רלוונטיות + 

הסמכות 

 טיותרלוונ

-יחסי עובד

מעביד/ פרי 

 לנסר

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4 . 

 

    

 

 *יש לצרף תעודות חשמלאי מוסמך בתוקף.
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 מספקים שירותי( **אנו מצהירים, כי אנו )בעצמנו או באמצעות קבלן משנה מטעמנו.2.4

 והן באמצעות הגעה פרונטלית.טלפוני תמיכה טכנית, הן באמצעות מוקד 

** ככל ששירותי התמיכה הטכנית מסופקים על ידי קבלן משנה, יש לצרף הסכם 

 חתום, ובתוקף, עם קבלן המשנה.התקשרות או מסמך הבנות 

אנו מצהירים, כי אנו מתקינים מורשים של המצלמות המוצעות על ידנו ומצרפים .2.5

 להצעתנו אישור בכתב מטעם היצרן או היבואן או המפיץ בארץ המעיד על כך.

ניסיון בהקמה  בעלי ( **)בעצמנו או באמצעות קבלן משנה מטעמנוכי אנו  אנו מצהירים.2.6

 2016-2018 , במהלך השניםtelefireרכזות גילוי אש תוצרת  50ו/או תחזוקה של לפחות 

 כמפורט להלן :

** ככל ששירותי התמיכה הטכנית מסופקים על ידי קבלן משנה, יש לצרף הסכם 

 ת חתום, ובתוקף, עם קבלן המשנה.התקשרות או מסמך הבנו

 

 והנה חלק בלתי נפרד ממנו.מסמכי המכרז הצהרה זו מהווה נספח ל.2.7

  

רכזות גילוי אש תוצרת  50רכזות גילוי אש של לפחות בתחום ו/או תחזוקה בביצוע הקמה  המציע ניסיון

TeleFire  2018ועד  2016משנת: 

 שם הלקוח

מועד ביצוע העבודות 

)התחלה  שנה/  חודש

 וסיום(

אתר ביצוע 

 העבודות

כמות רכזות 

 גילוי אש

 Telefire מסוג

תיאור 

 העבודות

 פרטי איש קשר

 )שם + טלפון נייד(

1.  

 

     

2.  

 

     

3.  

 

     

4.  

 

     

5 . 
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 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

ת.ז / מס'    

  חברת

___________________ 

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 

 אישור עו"ד:

 

, מאשר כי ה"ה _____________________________ אני הח"מ, __________עו"ד 

חתמו בפני על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם 

"( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע" -_______________ )להלן 

 המציע.

 

 

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 
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 1מסמך ב' 

 אישור רו"ח 

 

 לכבוד

 תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ

 

  1.5של כספי בהיקף  בהתקנת מערכות מצלמות אבטחה ומתח נמוך ניסיוןהנדון : אישור על 

 8201 -ו 7201, 6201 מהשנים אחת בכל ,מע"מ( לפחות לפני)₪ מיליון 

 

 ון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:וכרואי החשבלבקשתכם 

 

בהתקנת מערכות מצלמות ניסיון מוכח אנו מאשרים כי למציע  ,בהתאם להצהרת המשתתף במכרז

, 6201 בכל אחת מהשנים ,מע"מ( לפחות לפני)₪ מיליון  1.5של כספי בהיקף  ומתח נמוךאבטחה 

 ;2018 -ו 2017

 

 

 בכבוד רב,            

                                                                               ___________________________ 

 חתימת רואי החשבון       

 הערות: 

  נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי

 . 2009אוגוסט  –החשבון בישראל 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 
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 מסמך ג'

 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה 

 חברת_____________________ )שם המציע( מצהיר בזאת כי: 

 י מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה. נא .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  .2

 המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה באופן עצמאי,                .3

 ללא התייעצות, הס דר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע     המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה .4

 הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי .6

 זו. 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

 הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא .8

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

מעת החתימה על  אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל .9

 התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות .  

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .10

 

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________

 

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________

 

 אישור עו"ד 

 

אני הח"מ, עו"ד _________________ מאשר בזאת כי ביום_____, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' 

_____________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' __________/ המוכר/ת/ים לי 

 אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם. 

 

          ____________                           ____________               ___________

__________
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 שם עורך הדין                                כתובת                               מס' רישיון                      חתימה   
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 מסמך ד'

 

 שכר מינימום הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום

 

______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם  אני הח"מ

( מצהיר בזאת, בכתב, "נותן השירותים")להלן:  ________________ שמספרו ____________

 כדלקמן: 

 כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  ,הנני מצהיר .1

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט  )א(

 בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט  )ב(

ההרשעה האחרונה לא  –בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים 

 לחתימת ההצהרה. השנים שקדמו  3 יתה ביה

  –לעניין סעיף זה

גם   -מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם –"בעל זיקה" 

 בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –"חוק עובדים זרים" 

 .1991 -נ"אהתש

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

 כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה: ,הנני מצהיר .2

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר  )א(

 ;מינימום

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק  )ב(

, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד שכר מינימום

  ;ההרשעה

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר  )ג(

לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 - לעניין סעיף זה 

 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

1981 . 

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  
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 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. (1) 

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2) 

 ;בעל השליטה בו )א(  

  ;ין, דומהיותיו או שותפיו, לפי הענחבר בני אדם שהרכב בעלי מני )ב(  

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם 

 ;דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים

 ;מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה )ג( 

חבר בני אדם אחר,  –תית אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהו (3)

 ;שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר  –"הורשע" 

 (. 31.10.02יום כ"ה בחשון התשס"ג )

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר  75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 

 בני אדם.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .1

 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף. 1998

לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים  9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

 אותן.

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .2

 :הרלוונטיות להלן

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

ל עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ" 100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה,   

מו התקשרות ( לעיל, ונעשתה ע2והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו,  –(  2שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )
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לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .3

ימים ממועד התקשרותו עם  30חה והשירותים החברתיים בתוך משרד העבודה והרוו

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(   החברה

 

 

 אמת.  זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו 

 

 

 

 שם המצהיר + חתימה   תאריך 

 

 

 

 אימות חתימה

 

כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה , אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת

 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 

 

 תאריך  חותמת וחתימה  שם
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 'המסמך 

 

 )ערבות מכרז( נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 

 לכבוד

 תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ

 רעננה, 56 אחוזהרח' 

 

 אדונים נכבדים,

 

 ערבות מס'__________הנדון: 

 

 

שקלים  חמישים אלף: )ובמילים ₪  50,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 "(.סכום הערבות" :)להלן (חדשים

 

טענות, כל סכום או סכומים כל אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא 

המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _______________________ )להלן:  הערבות,בגבולות סכום 

מצלמות אבטחה ואחזקת התקנת לביצוע עבודות  004/2019 מס'מכרז "( בקשר עם החייב"

על ידיכם, וזאת מבלי  פורסםאשר  תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ באתרי ותשתיות תקשורת 

  שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק את עילת דרישתכם או סכומה.

 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 

 דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ועד בכלל. ,31.12.2019ועד לתאריך  שאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זהיערבות זו ת

 

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק __________ 

 סניף _________ 
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 ו'מסמך 

 כתב כמויות )מחירון(
 

על המציע למלא בטבלה המסכמת בתחתית מסמך זה את אחוזי ההנחה המוצעים על ידו ביחס 

 השונים:  הפריטיםלמחירים המפורטים בטבלה שלהלן. ניתן להציע אחוזי הנחה שונים עבור 

 

 אנו הח"מ מצהיר/ים כי קראתי/נו בעיון את מסמכי המכרז כולל החוזה המצורף אליו.  .1

די מורשי יל כדין ע םחתו צו התחלת עבודהקבלת ללא  בודותע, כי אין לבצע ידוע לנו .2

על ידי כדין לא תשולם חתום עבודה צו התחלת , וכל עבודה שתבוצע ללא החתימה בחברה

 . החברה

כי החברה אינה מתחייבת להזמין את כל הציוד המפורט במחירון, וכי הזמנות , ידוע לנו .3

לא כל התחייבות מצדה להיקף הזמנות עבודה ספציפיות יועברו אלינו מאת החברה, ל

 . כלשהו

ידוע לנו כי לא יחול שינוי בהצעת המחיר שלנו אף אם לא יוזמן על ידי החברה כל הציוד,  .4

 כולו או חלקו.

יגבר אחוז ההנחה,  –במקרה של סתירה בין אחוז ההנחה לבין המחיר בניכוי ההנחה  .5

 והחברה תהא רשאית לתקן כל טעות אריתמטית.

 

 המחירים בטבלה לא כוללים מע"מ.* 

** בכל מקום בו פריט בטבלה שלהלן מאפשר הצעת מוצר שווה ערך למוצרים המצוינים, והקבלן 

 מציע מוצר שווה ערך, עליו לציין בצורה מפורטת מהו המוצר שווה ערך, תחת עמודת "הערות".
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 1חוברת 

 

8862066/3 

 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

    0 0 הערה המערכת הקמת -1פרק  01.000

01.010 

לימוד מצב קיים ותכנון מערכת לרבות  

תכנון ארכיטקטורת מוקד רואה בחברה 

ו מסכים )מרכז שליטה ובקרה, אשר בו יוצב

את כלל המצלמת שהותקנו(,  אשר יקרינו

קווי תקשורת באתרי החברה על תשתית 

 בזק או סלולארית או אלחוטית.

 לכלל המתקניםתוצר: סקר תיק אתר 

 -הכולל סקר תקשורת מלא. התיק יכלול

, BOM ,IP, חשמל, SLDמפה/שרטוט, 

שרטוטי תיבות החשמל והחיבורים 

 הקיימים.

1 10,000 10,000 

   

01.020 

אספקה והתקנת תוכנת ניהול והקלטת 

רישיון לצפייה וניהול   בעלתוידיאו 

 128בעלת רישוי של לפחות  IPמצלמות 

מצלמות כדוגמת היצרנים 

 ,PELCO ,AXIS, BOSCHהבאים:

HIKVISION ,AVIGILON  או לחילופין

1 20,000 20,000 
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

תומכת באופן מלא )פונקציונאליות מלאה( 

המערכת תהיה . במצלמות של יצרנים אלו

בתצורת קליינט / סרבר עם יכולות 

אנליטיקה מובנות, תמיכה בשרתי 

Failover אפשרות שינוי רזולוציה בהקלטה ,

 MacroScop LSבזמן זיהוי תנועה, כדוגמת 

Ver או MILESTONE ערך כולל  ווהאו ש

ממשק למפה גראפית כדוגמת 

JPEG/bmp/pdf    החברהלרבות מפת 

 .GISואתרי המצלמות ע"ג מפת 

01.030 

אספקה התקנה והפעלה של תוכנת ניהול 

 4במצלמות  75מטריצה וירטואלית עבור 

 25FPSבקצב של   FHDמסכים באיכות 

. ערוצים למסך 64לערוץ אחד מתוך 

המערכת תותקן על מחשבים ושרתים 

 שיסופקו על ידי החברה. 

1 15,000 15,000 

   

01.040 

בתצורת  NASבתצורת שרת הקלטות 

RAID5   כדוגמתQNAP  דגםTVS-871U-

RP-i5-8G: Quad-core Intel® Core™ i5-

1 30,000 30,000 
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

4590S 3.0 GHz Processor \8GB DDR3 

RAM ; 8x 3.5-inch 8TB SATA 6Gb/s  נפח(

( או דגם בתצורה 64TB RAWאחסון של 

לכל הפחות שווה ערך או מתקדם יותר של 

QNAP  ,DELL ,LENOVO  אוHP .

שנים באתר  3אחריות  rackmountתצורת ב

 לקוח. 

01.050 

 4MP גוף  מסוג  IP אספקה והתקנת מצלמת

2560 x 1440 Resolution @ 30 fps (2K) 

 Dualפורמט וידאו.  ,יום/לילה ,לתנאי חוץ

Streaming . בתקן דחיסהH.265  .ומעלה

המצלמה תכלול בנוסף : זרוע התקנה 

ממתכת או מסגסוגת, מארז אנטי ונדלי, 

עדשה  מתאים, POEספק מתח עצמאי  

וכרטיס של יצרן המצלמה  וריפוקלית

Micro SD  64בגודלGB. תותאם  עדשהה

לטווח צפייה נדרש ע"פ הנדרש בטווח 

מ"מ. המצלמה  50ל  מ"מ 2.8 עדשות שבין

לתנאי חוץ כולל  אנטי ונדאליבמארז תותקן 

64 3,000 192,000 
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

זרוע וקופסת מעבר בהתאמה להתקנה על 

מתכת. המצלמה תהיה כדוגמת עמוד 

HIKVISION DS-2CD5A46G0-IZHS 

Outdoor VF Bullet    כונות בעלת תאו

היצרנים  לפחות שווה ערך מתוצרת 

 ,PELCO ,AXIS, BOSCHהבאים:

HIKVISION ,AVIGILON. 

01.060 

עבור מצלמת דום כיפה  01.050בסעיף כנ"ל 

מתוצרת כדוגמת  אנטי ונדאליבמארז 

HIKVISION  דגםDS-2CD5546G0-IZHS 

4MP Outdoor VF Network Dome 

Camera  (2K )2560 x 1440 Resolution @ 

30 fps  בעלת תכונות לפחות שווה ערך או

 PELCOהיצרנים הבאים: מתוצרת 

,AXIS, BOSCH, HIKVISION 

AVIGILON. 

המצלמה תכלול בנוסף : מארז אנטי ונדלי, 

עדשה  מתאים, POEספק מתח עצמאי  

וכרטיס של יצרן המצלמה  וריפוקלית

10 2,500 25,000 
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

Micro SD  64בגודלGB. תותאם  עדשהה

לטווח צפייה נדרש ע"פ הנדרש בטווח 

 מ"מ. 12ל  מ"מ 2.8 עדשות שבין

01.070 

עבודות הגדרה, קונפיגורציה והתאמה של 

לרבות הגדרות  החברהמערכת לצרכי ה

תקשורת, עורקי תקשורת אלחוטיים 

וקוויים, תכנות, אנליטיקה, קונפיגורציה 

מעבר לנדרש והתאמה וכל דרישה טכנית 

 בכתב הכמויות.

1 30,000 30,000 

   

01.080 

מדגם  Wave-IPלינק אלחוטי  מתוצרת 

WipAir Wave-IP 8000 בטופולוגית  או ש"ע

Point-to-Point  &Point-to-Multipoint 

מגה סימטרי כולל אנטנות  50ברוחב פס של 

בהתאמה וכל הנדרש עד הפעלה מלאה של 

  25fpsהיחידה באתר המצלמות בקצב של 

למצלמה בהתאם לדרישת המזמין ותכנון 

הקבלן הזוכה בהתאם האלחוט שיבוצע ע"י 

באיכות צפייה והקלטה  לרשימת האתרים

2 20,000 40,000 
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8862066/3 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

HD יחידות: באתרי  4. העורק יכיל לפחות

 החברה.  

01.090 

  POEפורטים  8תעשייתי מנוהל  מתג

  port 8לתנאים קשים מותקן על פס דין 

Industrial 1000TP + 4* 7/1000F SFP Full 

Managed Ethernet Switch (-40 to 75 

degree C, 2*DI, 2*DO, 12V-72VDC 

IN)IP30 ווה כדוגמת סימנס שניידר או ש

 ערך.

12 1,600 19,200 

   

01.100 

אספקה והתקנה של ארון סעף פולי קרבונט 

הכולל  פתחי  60/80/25בגודל  IP-67בתקן 

אוורור ומאוררים  משני צידי הלוח כולל 

לפתיחה  וסת טמפרטורה תאורת לד טמפר

עם דלת ננעלת כולל כל החיבורים הנדרשים 

על  .תקשורת וחשמל עד הפעלה מלאה

הספק הזוכה לתכנן ולהעביר לרשות 

מפרטי המערכת לרבות מפרט ארון  החברה

 .61439 ישראלי חשמל מאושר תקן

10 3,500 35,000 
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

01.110 

לרבות רישיון  LPRמערכת תוכנה לפענוח 

עם יכולת  LPRלהפעלת מערכת נדרש 

הכנסה של רכבים לרשימה שחורה כולל 

מים וחיבורם יממסרי הפעלה לשערים קי

. התמחור הוא בהתאמה עד הפעלה מלאה

 יחידה. LPRלפי רישוי למצלמת 

1 15,000 15,000 

   

01.120 

 Watt 20מכלול שופר כריזה בהספק של 

RMS  לכל הפחות להתקנה חיצוניתIP67 

outdoor  הכולל מגבר כריזה ושנאי קו

220VAC לרבות מתאם .SIP analog 

gateway  וחיבור השופר כשלוחתSIP 

 .התאגידבמרכזיית הטלפונים של 

1 5,000 5,000 

   

01.130 

מגה פיקסל עדשה   BULLT  2מצלמת 

-3D DNR WDR    IPמ"מ  2.8-12חשמלית  

67 ,50 FPS   תורישיונוכולל תוכנה LPR 

 DARK FIGHTER HIKVISIONכדוגמת 

 ווה ערך.או ש

1 3,500 3,500 
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

01.140 

מ י.ק.ע עבור "מ 75צינור פלסטי בקוטר 

תקשורת מאושר עי בזק כולל, חוט משיכה, 

 מונח בחפירה

1 500 500 

   

01.150 

מ "ס 100חפירה/חציבה של תעלה בעומק 

עבור קו הזנת החשמל מ "ס 60ורוחב עד 

פוד חול, ילארונות התקשורת כולל ר

בלוקים, כיסוי, סרט סימון, כיסוי בשכבות 

והדוק קומפלט עבור קווי חשמל ותקשורת 

 בהתאמה

1 2,000 2,000 

   

01.160 

צול מברזל  3מטר  6אספקה והתקנה עמוד 

מגולוון בעל תקן ישראלי מתואם )צורה 

 התאגיד,הנדסה של  אגףעם  מידות וצבע(

לרבות בסיס בטון שתוכנן ע"י 

וקטור עבור יחידות תקשורת רקונסט

 .ומצלמות וכל הנדרש להתקנה מלאה

1 3,000 3,000 

   

01.170 

אספקה והתקנת עמוד חשמל מתומן או 

מטר בעל תקן ישראלי מתואם  12עגול  

הנדסה של  אגףעם  )צורה מידות וצבע(

לרבות בסיס בטון שתוכנן ע"י  התאגיד,

1 9,500 9,500 
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

וקטור עבור יחידות תקשורת רקונסט

 .ומצלמות וכל הנדרש להתקנה מלאה

01.180 

 PTZ Smart Tracking מצלמה ממונעת

לתנאים קשים במיוחד  במארז נירוסטה

מגה פיקסל זום אופטי  2עשויה נירוסטה 

X23  עם אנליטיקה מובנית במצלמה

-HIKVISION DS-2DT6223מתוצרת 

AELY  כולל זרוע וקופסת מעבר בהתאמה

 ווה ערך.להתקנה על עמוד תאורה או ש

8 10,000 80,000 

   

01.190 

תצורות שונות  4עם לפחות  פנימיתמצלמה 

 2לעדשות, כבל גמיש באורך של לפחות 

מטר בין העדשה לגוף המצלמה, הכנה 

 Micro SD/ SDHC/SDXCלכרטיס זיכרון 

. 64GBבעל קיבולת אחסון של לפחות 

 .P1080 HDאיכות צילום 

7 1,300 9,100 

   

01.200 

במשרדי  ,הקמת מרכז שליטה תפעולי

לצפייה במערכת המצלמות התאגיד, 

, הספקה והתקנה של כלל הציוד הכולל

והרכיבים לרבות התקנות תוכנה מע' 

1 60,000 60,000 
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

הפעלה וכל הנדרש עד לתפעול מלא 

. משל"ט המזמין לשביעות רצון המזמין

 25כ  –מ"א  5מ"א על  5ימוקם בחדר בגודל 

 :רמ"

 

)על קירות גבס /  אספקה והתקנתא.

וזרועות ( מסכי טלוויזיה 4ארבעה ) בלוקים(

" 65בגודל ( מפרקיותברקן מתאימות )דו 

 Samsungטלוויזיה  של חברת סמסונג דגם

UE65NU7100 4K 65 או דגם חדיש  אינטש

 .יותר

 

 PC( מחשבי 4ארבעה )אספקה והתקנת ב. 

 Intel Core i5 Dellמהדגם הבא :  SFFמסוג 

OptiPlex 3050 SFF OP3050-5249   כולל

כולל אופיס  WIN10PROמערכת הפעלה 

סטנדרט )הרישוי יירשם על שם  2019

של המזמין(  EOPENהמזמין בלבד בתוכנת  

 .או דגם חדיש יותר
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

 

גם :  מתג תקשורת דאספקה והתקנת ג. 

HP Aruba 2930M 24G PoE+ 1-slot Switch 

JL320A או דגם חדיש יותר. 

 

כבילה נדרשת תעלות ואספקה והתקנת . ד

קידוח, השחלת להקמת המשל"ט לרבות 

 CAT7נקודות רשת  10התקנת לפחות ו

 50לרבות קופסאות עה"ט )אורך נק' ממוצע 

וחיווט לארון תקשורת ראשי באתר מ"א( 

, פנל שערות, patch panel, )כולל קיסטונים

בעלת ארונית תקשורת מתכת מחוררת 

ס"מ,  50עומק  10Uגובה מנעול מידות: 

מדפים להנחת ציוד  2הכוללת מאווררים, 

 .וכל הפנלים הנדרשים(

 

ה. הספקת והשחלת כבילת וידיאו כוללת 

לכל הפחות בעלי  2.0תקן  HDMIכבלי 

ניחות מתאים להעברת וידיאו ברזולוציה 



45 
 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

4K  :מ"א בעלי  15כבלים באורך  6כדלקמן

מ"א  1.8כבלים באורך  6ראש מתפרק ו 

 למחשבים.

 

מערכת מטריצת  וידיאו אספקה והתקנת ו. 

 מקורות מדגם : 4מבואות ו  4הכוללת 

 Kramer VS-44UHDAהכירו את הפתרון: 

וכן חיבור  4K-מטריצת תצוגה ומיתוג ב –

 דגם :מבואות נוספים בצורה אלחוטית 

Kramer VIA-CONNECT-PRO  ניתן

בעלי אותם של יצרנים נוספים ש"ע להציע 

 תכונות המאושר על ידי המזמין.

 

 מריכף / מרירון תעלותאספקה והתקנת ז. 

ובהיקף מתאימות  עה"ט כבילה וקופסאות

 חיבורישקעי תקשורת והתקנת להנדרש, 

HDMI  לרבות מתאמי(HDMI   )בקופסאת

ה מסודרת מעל בות סידור כבילה בצורלר

 שיותקנו על ידי הספק  התקרה, בתעלות



46 
 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

ובריהוט המשרדי אשר יסופק על ידי 

 המזמין.

 

הציוד יכלול ו המערכות, ההתקנות כלל

שלוש שנים אחריות מלאה באתר אחריות 

 NBD ו/או ספק לפחות ברמת יצרן

01.210 

)בחדר הבקרה מרכז שליטה שיוקם במט"ש 

התאגיד ואשר יכלול את כלל שיוקצה לכך( 

התנאים הנדרשים והמפורטים בסעיף 

לרבות הספקה, התקנה לעיל,  01.200

והפעלה מלאה לשביעות רצון המזמין 

 בהיקף הבא:

" ושני 65א. שני מסכי טלויזיה בגודל 

מאותו סוג  –זרועות ברקן )דו מפרקיות( 

 וגודל.

 מאותו סוג וגודל  – SFF PCב. שני מחשבי 

 מאותו סוג וגודל. –ג. מתג תקשורת 

1 35,000 35,000 
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 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

נקודות תקשורת +  6ד. אספקת והתקנת 

ארון תקשורת באותו מפרט דרישות אך 

 מאותו סוג וגודל. – 6Uבגודל 

 15כבלים  4בהיקף של  HDMIה. כבילת 

 מ"א. 1.8כבלים  4מ"א ו 

 2מבואות ו  2 –ו. מערכת מטריצת וידיאו 

מקורות דגם : וכן חיבור אלחוטי של 

 מקורות וידיאו דגם : 

ז.  הספקת והתקנת תעלות, קופסאות 

עה"ט, השחלות והתקנות כמפורט לעיל 

 בהיקף הנדרש.

 

כלל המערכות, ההתקנות והציוד יכלול 

שלוש שנים אחריות מלאה באתר אחריות 

 NBDיצרן ו/או ספק לפחות ברמת 

01.220 

שתופעל מערכת ניהול משימות ואירועים 

הכוללת לכל משרתי המזמין או בענן הספק, 

 הפחות את מפרט הדרישות הבא:

 מימוש דרישות המפרט כולל מרכיבים של:

1 30,000 30,000 
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 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

הספקת מערכת לרישום וניהול אירועים 

מותאמת לחברות לניהול ואחזקת תשתיות 

וביוב כגון חברות עירוניות, תאגידי מים 

 36. המחיר כולל הקמה ושירות ל וכיו"ב

חודשים. בסיום תקופת השירות ישולם 

₪  1,000שירות חודשי לספק בגובה של 

 לחודש קלנדארי.

 

 תכולת מערכת המידע הנדרשת: 

רישום אירועי הכוללת מודול  א.

אלפאנומרי לניהול אירוע, נושאים, סוגי 

תקלות ומשימות המשך, מערכת דוחות 

 נתונים )מחולל דוחות( וייצוא

 המזמיןניהול ועמידה ביעדי השירות של  ב.

לטיפול וסיום הטיפול באירועים על ידי 

הגורמים השונים )קבלנים וכו'(. המערכת 

תכיל מנגנונים לניהול מועדים, תזכורות, 

התראות ולוחות זמנים לרבות מנגנון 
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 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

אסקלציה ודיווחי אי ביצוע עד לרמת מנהל 

 .המזמין

ו/או  השוניםלוח הודעות לגורמים מש ג.

לפונים באמצעות מסרונים ו/או דוא"ל על 

פי המידע הקיים במערכת )מספר סלולארי 

בהתאם  –של הפונה, דוא"ל של הפונה( 

 להגדרות תהליך דיווח וטיפול בפנייה

הסבת נתונים ממערכות מידע קיימות  ד.

של ו/או מסמכים ו/או טבלאות קיימות 

משתמשים, אתרים, אירועים,  – המזמין

מאגר פונים, מאגר רכבים )משטרה, 

 מורשים( וכו' 

הפקת דוחות במערכת ממחולל דוחות על  ה.

הן בתהליך ההקמה והן  המזמיןפי דרישות 

 כחלק מהשירות החודשי של הספק.

אחזקת מערכות המידע לרבות פיתוחים,  ו.

 שינויים ותוספות נדרשות. 

 

 תהליך עבודה ראשי:
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 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

. הקלדת או קבלת פנייה באמצעות דוא"ל, 1

, המזמיןמכתב, פקס, טלפון, דיווח עובד 

 העירייהשל  106דיווח מוקד תקלות 

 וכיו"ב.

האם דווח ? האם  –. תהליך בדיקת קריאה2

 –נוצרה כפילות? במידה והקריאה בודדת 

הקריאה הופכת לפנייה במערכת. במידה 

וקריאת השירות דווחה )על פי כללים 

קריאת השירות  –( המזמיןשיקבעו על ידי 

 תצורף לפנייה קיימת.

 . מילוי פרטי הפנייה כמובא לעיל.3

. המערכת מסווגת את רמת השירות לפי 4

 נושא ראשי

. המערכת מסווגת את הגורם המטפל לפי 5

 נושא ראשי ומעבירה לו הודעה לטיפול

. המערכת מפעילה תהליך אסקלציה 6

סגירה ללא טיפול, אוטומטי באין מענה, ב

בסגירה ללא דיווח, במענה "להמשך 

 טיפול".
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 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

. המערכת מעבירה פנייה לסגירה לאחר 7

סיום טיפול והסרתה מהפניות הפתוחות 

 במערכת. 

. המערכת מעבירה דיווחים לפונים  8

באמצעות מערכת מסרונים / דוא"ל בעת 

 סיום אירוע.

 

 ממשקים פנימיים:

ות  תוך א. קישור מסמכים לתתי המערכ

התייחסות לאירוע ספציפי, דיווח, פרטי 

של המדווח, כתובת, שיוך לגורמים שונים 

 וכיו"ב. המזמין

קישור מסמכים  –ב. מערכת ניהול מסמכים 

מצורפים לרבות תמונות וקבצי נתונים 

של המועלים על ידי משתמשים / עובדים 

ומצורפים לאירוע, למשימה,  המזמין

 לסטטוסים וכיו"ב.
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 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

לוח דואר אלקטרוני ישירות מתת ג. מש

המערכת תוך שימוש בפרטי משתמשים 

 מתוך מערכת ניהול משתמשים.

ד. פרטי משלוח הדואר ישמרו במערכת 

בצמוד תוך התייחסות לאירוע ספציפי פרטי 

 המדווח, כתובת, שיוך מחלקתי וכיו"ב.

   1סה"כ פרק 

    0 0 הערה פריצהמערכת גילוי  -2פרק  02.000

02.010 

הספקה, חיווט, התקנה רכזת גילוי פריצה 

למיגון והתרעה  Rockonetאזורים דגם  32

אזורי טמפר לרבות  2אזורים +  32עד 

קופסה ומצבר אינטגרלי. משולבת גלאים 

 16תתי מערכות ו  8קוויים ואלחוטיים , עד 

מדורים. בעלת חייגן מוקד משדרי רדיו 

 אינטגרלים,  מערכת משולבוסלולר 

1 2,300 2,300 

   

02.020 

 RX-406הספקה והתקנת קיבורד "לדים" 

בתוך המתקן  ROCKONETלמערכת 

 בסמוך לדלת.

1 500 500 
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 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

02.030 

הספקה והתקנת גלאי נפח פאסיבי דיגיטלי 

( RFIמטר. רגישות זיהוי גבוהה ) 12טווח 

( התקנת EMIוהפרעות אלקטרו מגנטיות )

 הגלאים לפי הנחיות המפקח

20 220 4,400 

   

02.040 

מפסק גבול פין מסוג מנוף מתכוונן עם 

 HEAVY DUTY -גלגלת או לחיצה 

לרבות התקנה על  NCלהתקנה חיצונית 

פתחים, פתח מיכל סולר, שערים וכו' לרבות 

 חיווט חשמלי

 

17 250 4,250 

   

02.050 

 Net4pro: TCP/IPהספקה והתקנת כרטיס 

Network Module  למרכזייתROCKONET 

 TCP/IPלהעברת חיווים לבקר הפרוטוקול 

 או סריאלי

1 250 250 

   

02.060 
סירנה חיצונית משולבת נצנץ מעוצבת 

 מתאימה לרכזת גילוי פריצה
1 650 650 

   

02.070 

גלאי תנועה חיצוני המשלב חיישני אינפרא 

-"אנטי, שן דופלרי( עם חיPIRאדום פסיבי )

 ,אקטיבי ,(Anti-maskingמסקינג" )

27 470 12,690 
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 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

המאפשר גילוי והתראה גם בשל ניסיון 

להסתיר את שדה ראייתו הקרוב ביותר 

)כיסויו( של הגלאי. הגלאי כולל גם חיישן 

 זעזוע

   2 פרק"כ סה

03.000 
 -אש במבנה חדשמערכת גילוי  -3פרק 

 אופציונאלי
 0 0 הערה

   

03.010 

  TELEFIREתוצרת חברת רכזת גילוי אש 

 ם / גלאי אש,אזורי 8 הכוללת לכל הפחות

כולל ספקי מתח, גיבוי מצברים, וכל הנדרש 

בתקן, כולל כרטיסי כניסה, כרטיסי יציאה 

יציאות לפחות עבור הפעלת מערכות  2-ל

חיצוניות של הפסקות חשמל, כולל תכנות, 

בדיקה והפעלה, כולל העברת התראות של 

 גילוי ותקלה לרכזת בחדר חשמל קיים.

1 10,000 10,000 

   

03.020 
גלאים חדשים למערכת  15התחברות עד 

 גילוי עשן, חיבור, בדיקה והפעלה.
1 500 500 

   

03.030 
אספקה והתקנת גלאי יוניזציה העומד 

 בדרישות התקן. התקנה בתקרת לוח חשמל
1 400 400 
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 בע"מ רעננה מי תאגיד"ס באתרי טממערכת להקמה ואחזקה של  004/2019 מכרז

 1חוברת 

 

8862066/3 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

לאחר  סה"כ

 הנחה

 ₪ 

 הערות

03.040 
לכיבויים וניתוקים, כולל יחידת  הפעלה  

 תוספת כרטיס ברכזת קיימת.
1 500 500 

   

    150 150 1 מנורות  סימון  לפעולת  גלאי 03.050

    1,000 1,000 1 שילוט  קומפלט 03.060

03.070 
בדיקת  מכון  התקנים  וקבלת דו"ח 

 בהתאם.
1 1,500 1,500 

   

03.080 
בדיקת רשות  הכבאות  המקומית כולל 

 הגשת  דוח  בדיקה  וקבלת  אישור.
1 4,500 4,500 

   

03.090 

חיווט  תקני  בזוגות  תקניים בכבל  תיקני 

ידי מכון  התקנים  בעל מעטה -מאושר  על

מ"מ. מחיר  לנקודת גלאי  1כפול קוטר 

 ומנורת  סימון.

1 200 200 

   

03.100 
ממ' תיקני למערכת גילוי  23צינור בקוטר 

 גלאים בחדר.אש להתקנה 
1 15 15 

   

   3"כ פרק סה

   (3+פרק 2+פרק 1)פרק  סה"כ מחירון
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 ז'מסמך 

 

 תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מלהקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי הסכם 

 

 

 .2019 ביום ______ בחודש ______ שנת ברעננהשנערך ונחתם                                

 

 

  

 תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ בין:  

  56 אחוזהמרח'    

 רעננה   

 "(החברה)להלן: "   

 מצד אחד  

 

 

 

 _________________________ לבין:

  _________________________ 

 ת.ז./ח.פ./ח.צ.______________ 

 מרח' ___________ מס'______ 

 ישוב ____________ מיקוד _________ 

 טלפון __________ פקס ___________ 

 ע"י מורשי החתימה מטעמו: 

 שם:___________________ ת.ז.:_____________ .1 

 שם:___________________ ת.ז.:_____________ .2 

 "(הקבלן)להלן: " 

 מצד שני 

 

 

להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי  004/2019מכרז פומבי שמספרו  מהפרסוהחברה  הואיל:

 ;"(המכרז)להלן: " תאגיד המים מי רעננה בע"מ

, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי המכרז, הגיש ההסכםאחרי עיון ובחינה זהירה של והקבלן,  והואיל:

 ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז;הצעה, לביצוע  לחברה

)הצעת  וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של הקבלן והחברה קיבלה את ההצעה כדין והואיל:

 ;הקבלן מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה(
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 ;הקבלן במכרז האמורועדת המכרזים של החברה החליטה על זכיית ו :והואיל

 נים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;יוהצדדים מעוני והואיל:

 

 

 :אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 כללי –פרק א' 

 מבוא  .1

 

 המבוא לגוף ההסכם הוא חלק בלתי נפרד מן ההסכם ומחייב את הצדדים. .1.1

ח מחייב ואין להסתמך עליהן והכותרות לסעיפי ההסכם אינן מהוות חלק מההסכם, אין להן כ .1.2

 ההסכם.צורך פרשנות ל

 

 הגדרות .2

 

 : רשומה בצדןשבו מופיעות ההגדרות שלהלן, תהיה להן המשמעות הבכל מקום בהסכם 

כמפורט להסכם, וכל הנספחים  התנאים המיוחדים, גוף ההסכם -" הסכם זה" או "ההסכם" .2.1

 .להלן

לצורך הסכם  ממונה על הפרויקטלשמש כ המזמיןמי שימונה על ידי  –" הממונה על הפרויקט" .2.2

הפרויקט יהיו שמורות גם  הממונה עלסמכויות  . כלולצורך פיקוח על ביצוע העבודות זה

 . המהנדס, ובכל מקרה של סתירה, יגברו הוראות למהנדס המזמין

לרבות נציגיו ועובדיו של הקבלן, וכל מי שפועל בשמו ומטעמו ולרבות קבלן משנה  –" הקבלן" .2.3

 לתנאי ההסכם. 20בסעיף כמפורט  המזמיןשל הקבלן, באם העסקתו תותר על ידי 

מצלמות אבטחה ותשתיות תקשורת באתרי  -הקמת ותחזוקת מערכת טמ"ס –" העבודות" .2.4

עבודות אלו,  כל החומרים הנדרשים לביצועאספקת לרבות , רעננההחברה השונים ברחבי העיר 

 .2חוברת ובהתאם להסכם זה ולדרישות המפרט הטכני המצורף כ

 ל החברה וכן משרדי החברה.מתקני המים ומתקני הביוב ש –" האתר" או "אתר העבודות" .2.5

 . 2 חוברת"ב כהמצבמפרט הטכני  שנקבעזמנים הלוח  –" לוח הזמנים" .2.6

 

 ההתקשרות מהות .3

 המזמין מוסר בזאת לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו את ביצוע העבודות הבאות: 

 . המערכות הנכללות הן, בין השאר: החברהבאתרי ספקה והתקנה של מערכות אבטחה א

  איסוף התראותמערכת;  
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 מערכת טלוויזיה במעגל סגור;  

 ;מערכות גילוי אש 

 מערכות תקשורת; 

 .מערכות נוספות 

באופן יסודי, מעולה, מדויק ומקצועי, בהתאם להוראות ההסכם ולשביעות רצונו המלאה של  ,זאת

על   . ביצוע העבודות יותנה בהוצאת צו התחלת עבודהיקטתיק פרוו/או ובצרוף תיק מסירה  המזמין

 ידי המוסמך בחברה.

 מובהר כי התיאור שלעיל הנו כללי וכי פירוט מפורט מצוי בחוברת ב' של המכרז.

 העבודותביצוע תקופת  .4

 

 תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 32כוללת של לתקופה תהא  הספקתקופת ההתקשרות עם  .4.1

 במפרטכהגדרתם ביצוע שלבי , ואשר תכלול: עבודהמן המועד שייקבע בצו התחלת  "(הבסיסית

 חודשים. 24ותקופת אחריות בת  יםחודש 8לתקופה של  (2חוברת הטכני )מצ"ב כ

נוספות בנות תחזוקה תקופות  (5)חמש בעד  אחריותהלמזמין נתונה האופציה להאריך את תקופת  .4.2

חמש על  תעלה"(. תקופת ההארכה לא תקופת ההארכה)להלן: " , או חלק מהםחודשים כל אחת 12

האמור לעיל הנו מבלי לגרוע מתקופות אחריות ארוכות יותר, אשר יחולו ביחס לפרטי . שנים (5)

 .(2חוברת )מצ"ב כ יוהמפרט הטכנ ('ומסמך ) ציוד מסוימים, כמפורט בכתב הכמויות

 הממונה על הפרויקט תפקיד והוראות .5

 

העבודות, כולן או רשאי לבדוק מפעם לפעם את "( המפקח)להלן גם " הממונה על הפרויקט .5.1

והן מחוצה לו ובכל מקום  מועדי ביצוען, הן באתר העבודותוגיח על טיבן ועל אופן שמקצתן, לה

לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן, לפי שיקול  הממונה על הפרויקט, וכן רשאי אחר

ין.  וכן לוודא את עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו ובהוראות ההסכם והדדעתו המוחלט, 

הוראות המתייחסות או קשורות לאופן, הממונה על הפרויקט יהא רשאי ליתן לקבלן, מעת לעת, 

הקבלן ימלא אחר כל ההוראות  .כל הוראה אחרתוכן מועדי ביצוען של העבודות לטיב או 

, בין שההוראות האמורות ניתנו בטרם החל הקבלן בביצוע העבודות ובין הממונה על הפרויקט

סתירה  ןוך מהלך ביצוען, בסיומן או לאחר סיומן של העבודות, בתנאי שאין בהשהן ניתנו ת

  .הסכם זה להוראות

 

נו מעביד בי-יחסי עובדהממונה על הפרויקט כאמור כדי ליצור למען הסר ספק, אין בהוראות  .5.2

לא יהא כמו כן, לבין הקבלן, עובדיו, והפועלים בשמו ומטעמו. או מי מטעמו המזמין בין ו/או 

 איזוהקבלן משל משום שחרור  ,, או בנתינתןמצד הממונה על הפרויקטהעדר הוראות ב
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או כדי  ,כל דין על פיהוראות ההסכם הזה או  ל פיהתחייבות ו/או חיוב המוטלים על הקבלן ע

 להטיל אחריות כלשהי על המזמין.

 
 

  נספחים ועדיפות בין מסמכים .6

 מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:ה ,"(הנספחיםלהסכם זה מצורפים הנספחים הבאים )להלן: " .6.1

 . מענה טכני להצעה - נספח א'

 אישור קיום ביטוחים. -( 1) נספח ב'

 הצהרת פטור מאחריות לנזקים. -( 2) נספח ב'

 נוסח ערבות ביצוע. - נספח ג'

 נוסח ערבות טיב. - נספח ד'

 ."הספר הכחול" )לא מצורף( –המפרט הכללי לעבודות בניה  - נספח ה'

 הוראות בטיחות. - נספח ו'

 הצהרה על עמידה במדיניות אבטחת מידע ארגונית. - נספח ז'

 .נוסח הצהרת הקבלן על העדר תביעות - נספח ח'

 

 .ומעבר לתקופת אחריות נוסח תעודת השלמה - נספח ט'

 נוסח תעודת גמר.  - נספח י'

הנם משלימים זה את והמכרז מסמכי ההסכם ב מובאים התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם .6.2

זה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין איזה 

 להלן סדר העדיפות בין המסמכים:  מנספחיו

לבין כל חלק אחר של ההסכם  בפרק "התנאים המיוחדים"במקרה של סתירה בין האמור    .א

 .בפרק "התנאים המיוחדים"ונספחיו, קובע האמור 
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בכל הנוגע לביצוע העבודות, סדר העדיפות בין מסמכים יהיה כדלקמן: א. המפרט הטכני;    .ב

ג. כתב כמויות ד. דברי הסבר כלליים והנחיות למציעים; ה. תנאי ההסכם; ו. תקנים 

 .ישראלים

 

גין העבודות, סדר העדיפות בין מסמכים יהיה כדלקמן: א. כתב בכל הנוגע לתשלום ב   .ג

 . הוראות ההסכם. ג. מפרט טכני,  בכמויות; 

 

   הצהרות הקבלן .7

  

 הקבלן מאשר ומצהיר, כדלקמן:

 

ביחס לעבודות וביצוען וכי הוא מכיר את טיב הוא ביצע את כל הבדיקות הנדרשות לו כי  .7.1

, וכן קווי המים, הביוב, החשמל, הטלפון םותכונותיה םתבוצענה העבודות, סוג םשבה האתרים

, את התנאים האקלימיים והאקולוגיים השוררים והן מתחתיה ואחרים, הן מעל פני הקרקע

באזור של אתר העבודות, וכי קיבל את כל הידיעות שביקש לקבל הנוגעות לעבודות וביצוען 

ו/או אי ידיעה ו/או אי התאמה ביחס טעות והוא מתחייב בזה לא לטעון כל טענה שהיא ביחס ל

 .לאמור לעיל

 

תנאי האקלים, או הקשורים ב\כי הוא נוטל בזה מראש על עצמו את כל הסיכונים הנובעים ו .7.2

 .לרבות חום, קור, יובש, אור, גשם, שיטפונות וכיוצא באלה

 

כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות הינם סופיים ומחייבים את הצדדים גם אם ישתנו  .7.3

כמויות ביחס לרשום בכתב הכמויות, במפרטים או בתכניות, וכי המחירים ישתנו אם ורק ה

בהתאם להוראות הנספח לתשלום התייקרויות, ככל שנחתם כזה על ידי הצדדים, או בהתאם 

 להוראות מפורשות אחרות שבהסכם.

 

 זכויות יוצרים .8

 

כל כן ו ,נספחי ההסכם יתרוכל התוכניות, המפרטים הטכניים הסכם זה על נספחיו, לרבות  .8.1

ו/או בקשר  מאת החברה זההסכם עם בקשר  ויגיע לידיייווצר אצל הקבלן או מסמך אחר אשר 

של המזמין, והקבלן מקבלם לידיו  רכושו הבלעדיהנם  "(,המסמכיםהעבודות )להלן: " ביצועעם 

ה אחרת, או כנאמן, לתקופת העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהם לכל מטר

הסכם זה.  על פי ור דרוש לצורך קיום התחייבויותיבלמסור תוכנם לאחרים אלא ככל שהד

ו/או הממונה על  הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את כל המסמכים מיד לפי דרישת המהנדס

לפי המוקדם יותר, והוא מוותר מפורשות על זכות עיכבון  , או בגמר העבודות הכלהפרויקט

  בקשר למסמכים.
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 הממונה על הפרויקט הממונה על הפרויקט,ו ,העתקים מכל מסמך מן המסמכים, יוחזקו באתר .8.2

וכל אדם שיורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו, יהיו רשאים לבדוק ולעיין בהם בכל שעה משעות 

 העבודה הרגילות.

 ים נהוגים אצל המזמיןנוסחים וטפס .9

 

בקשר לעבודות, לרבות הודעות על שינויים בעבודות,  הממונה על הפרויקטיומן עבודה, הוראות  .9.1

קבלת עבודות או ביצוע תיקונים, חשבונות חלקיים ו/או  וטוקולהודעות על ביצוע תיקונים, פר

העבודות וסיומן בקשר לביצוע  הממונה על הפרויקטסופיים, וכל הוראות והודעות אחרות של 

המצורפים כנספחים להסכם זה בטפסים  -לעשותן  אם ובמידה שהמזמין ימצא לנכון - תעשינה

 שיהיו נהוגים לאותן המטרות מדי פעם אצל המזמין.או 

 

 המחאת זכויות וחיובים .10

 

אין הקבלן רשאי להסב ו/או להעביר לאחר ו/או לשעבד את ההסכם, כולו או מקצתו ו/או כל  .10.1

ובת הנאה או חובה על פיו, מבלי לקבל הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב, זכות או ט

הסכמה או שלא לתת חתימה של המזמין, והמזמין יהיה רשאי לתת המורשי  בידיחתומה 

נתן המזמין את  .וכן להתנות את הסכמתו לבקשה בתנאים, שיקול דעתו הבלעדיכאמור, לפי 

גרוע מאיזו מהתחייבויות הקבלן כלפיו, והקבלן יישאר הסכמתו לקבלן, לא יהיה בכך כדי ל

 .הנמחהאחראי ללא סייג כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי, ביחד ולחוד עם 

 

, הקבלן מתחייב שלא להמחות לאחר כל זכות לעיל 10.1בסעיף לגרוע מכלליות האמור מבלי  .10.2

ההסכם, מבלי ל פי עמהמזמין כומים כלשהם שיגיעו לקבלן, או שעשויים להגיע לו סקבלת ל

מין. חתומה בידי מורשה החתימה של המז לקבל הסכמה לכך מאת המזמין, מראש ובכתב,

 המזמין.תהיה תקפה כלפי , לא יעשה הקבלן בניגוד להוראות דלעילהמחאה ש

 

המזמין יהא רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד כל אחת מזכויותיו ו/או חובותיו כלפי  .10.3

הקבלן, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יהא בהעברה או המחאה כאמור לפגוע בזכויות 

 הקבלן על פי הסכם זה. 

 

 קיזוז .11

 

של הקבלן לפי הוראות ההסכם,  ובנוסף לכל התחייבויותיזה והוראות הסכם  יתרבלי לפגוע במ .11.1

 בין קצובים ובין שאינם קצובים, כלשהם, הרי בכל מקרה שבו יהא הקבלן חייב למזמין סכומים

לפי כל ש ביןוזה הוראות הסכם  על פיהוראות ההסכם ובין שלא  על פימכל סיבה שהיא, בין 

מכל תשלום המגיע או שיגיע לקבלן לקזז את הסכומים שהקבלן חייב לו יהא המזמין רשאי  ,דין
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מאת המזמין ו/או מכל סכום שיעמוד לזכות הקבלן אצל המזמין ו/או מכל סכום המופקד עבור 

הקבלן אצל המזמין וכן לחלט לצורך כך את ערבות הביצוע שמסר לו הקבלן )בשלמותה או 

 לשיעורין(. 

  

 שלומי מיסים ת .12

 

ותשלומי חובה אחרים המוטלים  ארנונות, היטלים, אגרות הקבלן מתחייב לשלם כל המיסים,  .12.1

ויהיה אחראי לכל  ,נוהגו/או הסכם ו/או דין הוראות כל על קבלנים ומעבידים, בהתאם ל

 לרשויות ולמוסדות המוסמכים.ישירות הניכויים שיש לעשותם על פי כל דין, ולהעברתם 

בעלותם  איישהוא  –ר כי שככל ויוטלו מיסים או מכסים על הציוד שיסופק על ידו כן מובה .12.2

 ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה.

 

 היתרים ורישיונות .13

 

להוציא ולהחזיק בתוקף בכל עת של ההתקשרות על פי הסכם אחראי הבלעדי ההקבלן יהיה  .13.1

ם לצורך ביצוע העבודות ומילוי , האישורים וההיתרים הנדרשישיונותיכל הרעל חשבונו, ב זה,

לרבות בקשר לבטיחות בעבודה על פי כל דין. בנוגע התחייבויותיו על פי ההסכם ועל פי כל דין, 

  לבטיחות בעבודה מסכים הקבלן במפורש להיות האחראי כקבלן ראשי.

 

עבודות הקבלן יהיו בהתאם להיתרי בניה שיתקבלו ביחס לעבודות. הקבלן יחתום על היתר  .13.2

הבניה כאחראי לביצוע העבודות. הוצאת היתרי בניה תיעשה על ידי ובאחריות המזמין, אלא 

 אם כן הודיע המזמין בכתב אחרת לקבלן טרם חתימת הסכם זה.

  

 ת יוערבו .14

 

הקבלן  ימציא זה, במלואן ובמועדן, צוע התחייבויותיו של הקבלן לפי הוראות הסכםיבלהבטחת  .14.1

, ערבות בנקאית אוטונומית שבו נדרש לעשות כן על ידי המזמיןהמועד ימים מ 7תוך בלמזמין, 

זה )להלן:  להסכם ג'נספח בנוסח המצ"ב כ)מאה אלף שקלים חדשים( ₪  100,000על סך 

בכל הביצוע את ערבות  לחלט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, "(. המזמין יהיה רשאיערבות הביצוע"

וכיח את דרישתו ו/או לפנות קודם לקבלן ו/או , מבלי שיהיה חייב להבשלמות או לשיעורין ,עת

 בכל אופן אחר לדרוש ממנו קודם את התשלום.

 

. המזמין יהא רשאי ("הערבות וקףת")להלן: חודשים  12הביצוע יהיה לתקופה של ערבות  תוקף .14.2

אשר תיקבענה על ידי המזמין,  לדרוש מהקבלן את הארכת תוקף הערבות לתקופה/ות נוספת/ות

וזאת במידה והעבודות לא יסתיימו במועד או שהמזמין יעריך כי הן אינן צפויות להסתיים 

בהתאם ללוחות הזמנים ו/או בכל מקרה שבו הקבלן לא מילא איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם 
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ן בקשר עם זה ו/או במקרה שבו קיים הליך משפטי תלוי ועומד כנגד המזמין ו/או הקבל

 קבלתהערבות עד לתאריך  תוקףיאריך את  העבודות. קיבל הקבלן דרישה כאמור מהמזמין,

יום, או עד לתאריך שבו יגיש הקבלן חשבון סופי  30ד ווע ,להלן 40כהגדרתו בסעיף העבודות, 

היא תומצא יום ו 90 -יום, לפי המאוחר יותר. כל הארכה של ערבות כאמור לא תפחת מ 30ועוד 

 להסכם זה.  ג'נספח וסח זהה לנוסח ערבות הביצוע המצ"ב כבנ

 

לא קיבל המזמין את העבודות חמישה עשר יום לפחות לפני תום תקופה של הערבות ולא האריך  .14.3

הקבלן את הערבות לתקופה נוספת, כאמור לעיל, יהיה המזמין זכאי לחלט את הערבות, כולה 

עומדת לו לפי הוראות ההסכם ו/או הוראות או חלקה, וזאת מבלי לפגוע בכל תרופה אחרת ה

 כל דין.

 

ימים ממועד היוודע לו  7חילט המזמין את הערבות, כולה או מקצתה, ימציא לו הקבלן, בתוך  .14.4

על חילוט הערבות הבנקאית )כולה או מקצתה(, ערבות ביצוע בגובה סכום הערבות שחולט על 

  הערבות שחולטה.  ידי המזמין, אשר נוסחה ותקופתה יהיו זהים לאלו של

 

או לא , אם מסיבה כלשהי לא המציא הקבלן זמיןמבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המ .14.5

החל בביצוע העבודות, לא ישולם לו כל חשבון עד זאת לאחר שערבות ביצוע כאמור, וחידש 

 להמצאת ערבות ביצוע כאמור, ותשלום החשבון המעוכב לא יישא כל הפרשי הצמדה וריבית. 

 

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, בשמירתה בתוקף, בהארכתה, בחידושה וכיו"ב לפי  .14.6

 הוראות הסכם זה תחולנה על הקבלן ותשולמנה על ידו.

 

עם סיום תקופת הרצת הפרויקט, ולהבטחת טיב העבודות שעדיין נמצאות בתקופת  .14.7

וקיום התחייבויות הקבלן לתיקון הפגמים שיתגלו באותן עבודות  הבסיסית האחריות

, וכתנאי לתשלום החשבון הסופי ולהשבת ערבות הביצוע הבסיסית אחריותהבמהלך תקופת 

בסך  'ד נספחלידי הקבלן, ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המצ"ב כ

חודשים )להלן:  24לתקופה של מהתמורה הכוללת ששולמה לספק בתוספת מע"מ, ו 5%

ארוכות יותר, אשר יחולו  אחריות מתקופות לגרוע מבלי הנו לעיל האמור"(. טיב ערבות"

 ביחס לפרטי ציוד מסוימים, כמפורט בכתב הכמויות והמפרט הטכני.

 
חודשים, ובלבד שהמזמין  24בת  הבסיסית אחריותהערבות הטיב תושב לספק בתום תקופת  .14.8

, האחריות הבסיסיתאישר בכתב כי כל העבודות שצריכות היו אמורות להסתיים בתקופת 

לרבות תיקון כל פגם ו/או ליקוי הושלמו לשביעות רצון המזמין, וכי לא תלויות ועומדות 

  כנגד המזמין תביעות הקשורות לעבודות מושא ההסכם.
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, ימשיך אחריות הבסיסיתהקן פגמים שנתגלו בתקופת הודיע המזמין לקבלן על הצורך לת .14.9

טיב תחת ידו לכל פרק הזמן שיידרש לקבלן לתקן את הפגמים ה ערבותויחזיק המזמין את 

לצורך כך, רשאי המזמין לדרוש מהקבלן להאריך, מעת לעת, את  .המזמיןלשביעות רצון 

מזמין, כמפורט לעיל. תוקפה של ערבות הטיב, וזאת עד לתיקון הפגמים לשביעות רצון ה

 להלן.  38.4בסעיף תנאי להחזרת ערבות הטיב לידי הקבלן הנו קבלת תעודת גמר כמפורט 

 

ונה על הפרויקט, לא תיקן הקבלן או לא השלים את התיקונים תוך הזמן שנקבע על ידי הממ .14.10

 , בהתאמה.להלן 38.3יהא המזמין רשאי לפעול בהתאם להוראות סעיף 

 

, כולם או חלקם, האחריות הבסיסיתשנתגלו בתקופת הפגמים סבר הממונה על הפרויקט כי  .14.11

, שבושים או הממונה על הפרויקטלתיקון, או שתיקונם עלול לגרום, לדעת אינם ניתנים 

 .ןלהל 39.1סעיף נזקים אחרים למזמין, יהא המזמין רשאי לפעול בהתאם להוראות 

 

יהיה שבו הקבלן לא יקיים את התחייבותו לתיקון פגמים במפורט בפרק זה לעיל, בכל מקרה  .14.12

ולדרוש ולקבל מאת הקבלן כל הפרש בגין פיצויים על ערבות הטיב המזמין רשאי לחלט את 

בכל דרך העומדת לרשותו, לרבות קיזוז הסכום הנ"ל מכל סכום המגיע או שיגיע נזקים, 

 אטיב שבידי המזמין לא יישה ערבותסכום  למען הסר ספק מובהר, כי לקבלן מאת המזמין.

 כל ריבית או הצמדה לטובת הקבלן.בשום מקרה 

 

על הצורך לתקן פגמים או על  אחריות הבסיסיתבמהלך תקופת הלא הודיע המזמין לקבלן,  .14.13

או הודיע לקבלן על פגמים כאמור והקבלן תיקן אותם פגמים שלדעתו לא ניתנים לתיקון, 

יחזיר להלן ו 38.4בסעיף לשביעות רצונו של המזמין, יחתום המזמין על תעודת גמר כמפורט 

לקבלן, ללא כל תוספת ריבית לפי העניין,  ,טיבהון סכום בטחערבות הטיב או את המזמין את 

האחריות חילט המזמין חלק מערבות הטיב או מביטחון הטיב במהלך תקופת  או הצמדה.

כמפורט לעיל, יחזיר אותם המזמין לקבלן בניכוי החלק שחולט על ידי המזמין הבסיסית 

 כאמור לעיל. 

 

 

 כלליות תהתחייבויו –פרק ב' 

 

 הקבלןחובותיו של  .15

להנחת דעתו ו על נספחיו להסכםלהוראות כל דין, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם  .15.1

המהנדס ושל הממונה על  המזמין. לצורך כך ימלא הקבלן אחר כל הוראותיו של המוחלטת של

 הפרויקט מטעם המזמין.
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 ורישיונות מתאימים כישורים בעלי עובדים באמצעות העבודות את לבצע מתחייב הקבלן .15.2

 שמירה תוך, בזהירות, במקצועיות כן עושה מטעמו שפועל מי כל כי לוודא וכן, הצורך במידת

 .בעבודה בטיחות על בדגש הדין הוראות כל על

 

הקבלן על פי ההסכם או על פי  תובנוסף לכל יתר התחייבויו ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .15.3

כל דין, מתחייב הקבלן לבצע, בין היתר, על חשבונו, על אחריותו ולשביעות רצונו המוחלטת של 

 להלן:שאת המעשים והפעולות המזמין 

 
את כל הסידורים  בצעאת כל עבודות ההכנה הדרושות לביצוע העבודות וכן ל בצעל (1)

בודות, כולל אספקה של כל האמצעים לביצוע יעיל, מעולה ובטוח של העהנדרשים 

  הדרושים להגנת הציבור והעובדים, תוך הקפדה על דיני הבטיחות בעבודה.

לספק מכונות, מכשירים, ציוד, כלי עבודה, חומרים, מוצרים וכל דבר אחר הדרוש  (2)

לביצוע העבודות. לצורך פסקה זו, דין דלק, מים ואנרגיה הנחוצים לביצוע העבודות, 

 ם.כדין חומרי

עובדים ישראלים להעסיק בביצוע העבודות, הן באתר העבודות והן בכל מקום אחר,  (3)

מנוסים, אחראיים ומקצועיים, במספר הדרוש עובדים  , שהנם21בלבד מעל גיל 

 להתקדמות העבודות בהתאם להוראות ההסכם.

וכל חובה המוטלת עליו במפורש או  (עבודות ההכנה )לרבותלבצע את כל העבודות  (4)

באופן יסודי, מעולה, מדויק ומקצועי,  ,א על פי הוראות כל דין והוראות ההסכםמכלל

לתקנים הישראליים בעלי תוקף שיחולו לתכניות מאושרות ובזמן המוסכם, ובהתאם 

על העבודות בתקופת ביצוען ועד למסירתן בפועל, ובהעדר תקן ישראלי, לפי התקן 

ציא כל אישור ו/או היתר שיידרש על על הקבלן להמציא או להו .שעליו יורה המזמין

פי כל דין לצורך ביצוע העבודות, לרבות אך לא רק, היתר חפירה במידה ויידרש 

להתחבר לקווי תקשורת. יובהר, ככל שיידרש אישור ו/או היתר, הכנת התכניות 

  שידרשו לצורך הוצאתו תהיה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

בודות כתוצאה מפגיעה בסימונים וגם/או בשינויים לשאת בכל האחריות לשגיאות בע (5)

הוטל על הקבלן לסמן סימונים באתר, יהא אחראי  .שיעשו בהם על ידי מאן דהוא

ויהא חייב לתקנם ו/או לתקן את חלקי העבודות  ,בסימוןשיחולו לשגיאה או אי דיוק 

הנחת דעתו של ול, באחריותומתוך אי דיוק או שגיאה כאמור, על חשבונו ו בוצעוש

 .המזמין

כל הסידורים לשמירה נאותה על כל חלקי העבודות שהוחל כבר לבצע על חשבונו את  (6)

לרבות  כלשהי,בביצוען ו/או שהוצאו כבר לפועל מפני קלקול, השחתה, נזק ופגיעה 

ו/או מפגעי מזג אויר וטבע מכל סוג, וזאת עד לקבלה הסופית מים אש,  על ידיפגיעה 

 ידי המזמין.של העבודות על 

לספק את החומרים והמוצרים אשר התחייב לספקם לביצוע העבודות, כשהם  (7)

באיכות הטובה ביותר ובכמויות מספיקות בהתאם למפרטי ההסכם ולתקני מכון 
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התקנים, וזאת במועדים הנכונים על מנת שלא לגרום לדחייה או פיגור בביצוע 

 העבודות.

להודיע לו ללא דיחוי על כל טעות או ו ממונה הפרויקטלהפנות תשומת ליבו של  (8)

השמטה בתוכניות במפרטים או בנספחים אחרים, שנתגלו על ידיו או שניתן לגלותן 

ביצוע ההסכם, וזאת מבלי שהדבר יתפרש כמקנה זכויות כלשהן  באופן סביר במהלך

הקבלן כדי  על ידילקבלן. למען הסר ספק מוסכם כי אין בהפניית תשומת לב הנ"ל 

 טענת, והם רשאים שלא להתחשב או לדחות את מי מטעמות המזמין או לחייב א

 הקבלן.

היה עושה לשם ביצוע ההסכם מיומן ומנוסה לעשות כל מעשה, פעולה או דבר שקבלן  (9)

 במדויק, במועדן ובמלואו.

ידוע לקבלן כי הוא עתיד לפעול במתקני מים וביוב פעילים של המזמין שבהם יותקנו  (10)

ולכן הוא מתחייב לבצע את כל התיאומים הנדרשים מול  המצלמות והחיבורים,

המזמין ו/או מי מטעמו בטרם כניסתו לעבודה במתקני המזמין, ומתחייב לפעול 

 בהתאם להוראותיו.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באתרי המזמין תוך שמירה מרבית על שלמותם,  (11)

תו מתחייב הקבלן ובכל מקרה של קלקול ו/או פגם שייווצר במתקן ו/או בסביב

 ועל חשבונו. במידיתלתקנו 

הקבלן מתחייב שלא לעשות כל פעולה שיהא בה כדי להפריע לפעולה התקינה של  (12)

 מתקני המזמין.

 הקבלן מתחייב להשאיר את מקום העבודות כשהוא נקי ופנוי מכל חפץ ו/או אדם. (13)

והדין )הקבלן מתחייב לפעול בזהירות המרבית תוך קיום כל הוראות הבטיחות  (14)

הרלוונטי על מנת שלא לגרום לכל נזק ו/או אובדן ו/או קלקול למזמין ו/או למי 

 מטעמו ו/או לאתרי המזמין.

 

מהתחייבויותיו כלפי המזמין מאיזו לא ישחרר את הקבלן  הממונה על הפרויקטהפיקוח בידי  .15.4

עות ות והמגרטוהקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמ ,למילוי תנאי ההסכם

ולא יצור בין  ,כלפי המזמין וכלפי כל אדם אחרו/או על ידי מי מטעמו שנעשו או נגרמו על ידיו 

 המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו יחסי עובד מעביד.

 

לרבות בדבר שינויים, תוספות,  –נתגלעו חילוקי דעות בין הצדים בקשר לאופן ביצוע העבודות  .15.5

לא תהא זכות לקבלן בשום  –וקי דעות בנושאים כספיים או חיל –תיקונים וביטולים בעבודות 

, אלא בהסכמת מקרה ובשום תנאי להפסיק את ביצוע העבודות או להאט את קצב ביצוען

 .המזמין לכך מראש ובכתב
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למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי כל התחייבויות הקבלן בסעיף זה תקוימנה על ידיו כחלקו  .15.6

תמורה נוספת, וכי הן התחייבויות עיקריות היורדות על ידיו ללא נה יבביצוע ההסכם ותעש

  לשורשו של ההסכם.

 
 

 

 

 

 הקבלן נציג .16

 

נציג , כבעל כישורים נאותים למילוי תפקידואת מנהל העבודה בפרויקט, אשר יהא הקבלן ימנה  .16.1

מטעמו לצורך הסכם זה, המוסמך לקבל החלטות בשם הקבלן ולחייב את הקבלן, ויודיע את 

  .במועד צו התחלת העבודה ממונה על הפרויקטשמו בכתב ל

  

בכל עת שבה מתבצעות  העבודות אתרנציגו המוסמך יהיה מצויים בקביעות וברציפות בוקבלן ה .16.2

 .המזמיןוישגיחו על ביצוען בהתאם לתנאי ההסכם ולהוראות  בו עבודות,

 

 צמו.רואים אותה כאילו ניתנה לקבלן ע –הוראה שניתנה לנציג הקבלן  .16.3

 

 יומן עבודה .17

 

, מדי פעם, פרטים הממונה על הפרויקטהקבלן ינהל יומן עבודה מדי יום ביומו שבו ירשום  .17.1

המשקפים לדעתו את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, וכן את ההוראות לקבלן בקשר 

והקבלן ותכולת היומן  הממונה על הפרויקטלביצוע העבודות. כל רישום ביומן ייחתם על ידי 

אמצעות תוכנה ייעודית לניהול פרויקטים, אשר תרכז את הרישום יתבצע ב תאושר על ידי המזמין.

  .יבדקו ע"י התאגיד לצורך אישור חשבונותואלו  לפרויקט םהרלוונטייכל המסמכים 

 

יומן, , בתנאי שינמק הסתייגותו בהממונה על הפרויקטשום של יהקבלן יהא רשאי להסתייג מר .17.2

שעות  48ובתנאי שיערער על רישום כאמור, כמפורט להלן. לא חתם הקבלן על רישום כאמור 

במקומו של הקבלן  הממונה על הפרויקט, יחתום הממונה על הפרויקטלאחר שנדרש לכך על ידי 

 ויציין זאת ביומן, וחתימה כזו תחייב את הקבלן כאילו היה הוא החותם.

 

, ובפניו בלבד, על רישום כלשהו שממנו הסתייג, המהנדסב בפני הקבלן יהא רשאי לערער בכת .17.3

בערעור הקבלן,  המהנדסביומן. החלטת  בוצערישום כאמור ששעות מיום  48כאמור לעיל, תוך 

נתן לקבלן בכתב, תהא סופית ותחייב את תיאו שהממוחשב  ביומןהמהנדס רשם על ידי ישת

 הקבלן.
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מכרעת ישמשו כראייה בוצעו או נחתמו על ידי הממונה על הפרויקט  הממוחשב רישומים ביומן .17.4

שלא לכך ואולם אי רישום של הוראה כלשהי לא ייחשב כראייה  ,עובדות הכלולות בהםל ביחס

הסתייג וערער הקבלן כאמור לעיל, ישמשו כראייה  לגביהם ניתנה הוראה. לגבי הרישומים אשר

 בערעורים. המהנדסהחלטות מכרעת 

 

 למזמין גישה זכות .18

 

, תהא בכל עת זכות מטעם המזמיןולכל אדם אחר  ממונה על הפרויקטללממונה על הפרויקט,  .18.1

מובאים ש, או הקשורה בעבודות ו/או בהסכם כניסה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית מלאכה

ממנו או אליו חומרים, מכונות, ציוד, מוצרים וחפצים כלשהם לביצוע ההסכם, והקבלן חייב 

 טיח להם זכות כניסה זו ולסייע בביקורם, וזאת ללא כל תמורה נוספת.להב

הקבלן יתאם כל כניסה ו/או פעולה ו/או עבודה באתרי המזמין מול נציגי המזמין, ויפעל בהתאם  .18.2

 תיהם.ולהורא

 

              ים למתקניםלכבישלתשתיות, תיקון נזקים  .19

 

של כל  חלופי או זמני עד לסיום התיקון,  , לרבות הסדרת פתרוןהמידיהקבלן אחראי לתיקונו  .19.1

 מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון תשתיות נזק או קלקול שיגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל, 

תוך כדי ביצוע ו/או למתקני המזמין ו/או לסביבת המתקנים מובילים אחרים  וכן לתשתיות ו/או

תוכננו בין שהנזק או הקלקול זאת ו , ובלבד שנגרמו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמוהעבודות

. הקבלן יתקן את של הקבלןואחריותו הכל על חשבונו מראש ובין שנגרמו בלא תכנון מראש, 

ושל כל אדם או רשות  הממונה על הפרויקטבאופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של  הנזק

יות ות עלהמוסמכים לפקח על תיקון הנזק, והוא יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך )לרבו

 כאמור לעיל(.או הזמני, הפתרון החלופי 

 

אשר בבעלותם ו/או באחריותם נמצאים הכביש ו/או התשתית ו/או קבעו הרשות או הגוף  .19.2

יתוקן על ידי הניזוק, מתחייב שנגרם על ידי הקבלן נזק ה"( כי הניזוק" :)להלן המוביל שנפגעו

את הוצאות התיקון. לא שילם הקבלן מיד עם דרישתו הראשונה לכך הקבלן לשלם לניזוק 

 המזמין לשלם לניזוק את סכום הדרישה ולחייב את חשבונו של הקבלן רשאיכאמור, 

 .בהוצאותיו

 

 המזמין על ידיתיקון  .20

 

לתקן כל נזק או קלקול שהקבלן אחראי להם לפי ההסכם על  ,אך לא חייב ,המזמין יהיה רשאי .20.1

וזאת אם הקבלן לא תיקן את הנזק ו/או הקלקול תוך זמן סביר מרגע קרות חשבון הקבלן, 
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קלקול כאמור מכל סכום המגיע או הנזק או הכל ההוצאות הכרוכות בתיקון את ולנכות הנזק, 

, על פי ההסכם או מכל סיבה 10%בתוספת תקורה של  שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא

כי האמור בסעיף זה אינו משחרר  מובהררך. למען הסר ספק, אחרת, וכן לגבותן מהקבלן בכל ד

 את הקבלן מחובותיו על פי כל הוראה אחרת בהסכם זה.

       

 היעדר יחסי עובד מעביד ושמירה על זכויות עובדים  .21

 

הקבלן יעסיק בביצוע העבודות, הן באתר העבודות והן מחוץ לאתר העבודות, עובדים מנוסים  .21.1

בעלי רישוי מקצועי, ככל שנדרש, ובמספר הדרוש להתקדמות העבודות אחראיים ומקצועיים, 

 "(. העובדים" או "עובדי הקבלן" :בהתאם להוראות הסכם זה )העובדים הנ"ל יקראו להלן

 

 לרבות מנהל ,, כל עובדהממונה על הפרויקטהקבלן ירחיק מיד, לפי דרישתו הראשונה של  .21.2

. אדם הממונה על הפרויקטאשר עבודתו או התנהגותו אינן מניחות את דעתו של  ,עבודה

לא יחזור הקבלן להעסיקו בביצוע העבודה באתר בין במישרין ובין  ,שיורחק לפי דרישה כאמור

בעקיפין. אי מילוי סעיף קטן זה יחייב את הקבלן בפיצויים מותנים מראש בסך השכר של אותו 

יגוד להוראות סעיף זה, וזאת במשך כל פרק הזמן שתמשך העסקתו אדם שיעסיקו הקבלן בנ

 כאמור, וזאת מבלי לגרוע בזכויות אחרות של המזמין על פי כל דין ועל פי ההסכם בגין הפרתו.

 

העסקתו או הרחקתו של עובד, כאמור בסעיף זה לעיל, תהא על אחריותו ועל סיכונו הבלעדיים  .21.3

כאמור כדי ליצור יחסים משפטיים כל  נה על הפרויקטהממושל הקבלן ואין בדרישותיו של 

לבין עובד כאמור, והמזמין אינו ולא יהיה אחראי  הממונה על הפרויקטשהם בין המזמין ו/או 

בכל אופן או דרך שהן להעסקתו או הרחקתו ו/או לתוצאות העסקתו או הרחקתו של עובד 

 כאמור.

 

בדים אזרחי ישראל בלבד, ולהימנע מהעסקת הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות עו .21.4

עובדים זרים בביצוע העבודות עבור המזמין ומצהיר כי מגבלה זו ידועה לו וידועות לו ההנחיות 

 בדבר אי העסקת עובדים זרים בפרויקטים המבוצעים עבור גופים ציבוריים.

 

היא התקשרות של קבלן זה הקבלן למזמין על פי הסכם  ביןמוצהר ומוסכם כי ההתקשרות  .21.5

לא ייחשבו בשום מקרה  –עצמאי, ועובדי הקבלן ובכללם קבלני המשנה של הקבלן ועובדיהם 

יווצרו ולא יראו כקיימים או נוצרים יובשום אופן כעובדי המזמין, וביניהם לבין המזמין לא 

 .יחסי עובד ומעביד או יחסים משפטיים אחרים

 

ובדיו ולתשלום כל סכום המגיע או העשוי להגיע לעובדי הקבלן בלבד יהיה אחראי לבטיחות ע .21.6

הסכם אישי הקבלן כאמור, מכל סיבה שהיא בהתאם להוראות הדין ו/או הסכם קיבוצי ו/או 

שכר עבודה והנלווים לו, לרבות, אך מבלי  –ובכלל זה  –צו הרחבה ככל שיחולו ו/או הוראות 
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ח הסכם קיבוצי, ועות נוספות, תוספות מכחופשה שנתית, דמי הבראה, גמול העסקה בש –לגרוע 

לרבות שכר ומרכיביו, תנאים סוציאליים מכל  צא באלה,פיצויי פיטורים, ביטוח פנסיוני וכיו

 כל תשלום בקשר ו/או עקב ו/או כתוצאה מהיחסים בינם לבין הקבלן. –סוג, ופיצויים כדין 

 

כל הנוגע להעסקת עובדיו, הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא פועל בהתאם להוראות כל דין ב .21.7

, הוראות 2011-של דיני העבודה, תשע"ב לרבות אך מבלי לגרוע הוראות החוק להגברת האכיפה

 . צא באלהוכיו םעובדיההוראות הנוגעות לרווחת  הבטיחות בעבודה,

 

הקבלן מתחייב לאפשר למזמין לבדוק עמידתו בתנאים הנ"ל, ולהמציא מסמכים, ככל שיידרש  .21.8

, ומבלי שיהיה בכך כדי להקים לקבלן או מי מעובדיו טענה לכך דרישת המזמין לכך, מיד עם

 כלשהי ביחס לקיומם של יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו. 

 

עוד מתחייב הקבלן לתקן כל ליקוי, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין בכל הנוגע לתשלום זכויות  .21.9

יהיה המזמין רשאי לבטל  –. לא יתוקן הליקוי בתוך זמן סביר עובדיו, מיד עם דרישה כאמור

 את ההתקשרות ללא התראה נוספת. 

 

הקבלן ישפה את המזמין מיד עם דרישה בגין כל חיוב או תביעה שתוגש, אם תוגש, כנגד המזמין  .21.10

על ידי עובד הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או תביעה או דרישה שעילתה ביחסי עובד ומעביד, ויקבל 

על עצמו, על חשבונו, את ההגנה גם מטעם המזמין בכל תביעה או דרישה כאמור ויפטור המזמין 

ביעה ו/או דרישה כאמור, מבלי לגרוע מחובת שיפויו של המזמין כאמור. הקבלן ידווח מכל ת

וזאת  ,תביעה ו/או דרישה כאמוראודות כל  באופן שוטף וכן לפי דרישתו של המזמיןלמזמין 

 הקבלן ו/או עובדיו. לפימבלי שהדיווח יקים חבות כלשהיא למזמין כ

 

 קבלני משנה   .22

 

וכן אינו רשאי למסור משנה ביצוע העבודות, כולן או מקצתן,  קבלןרשאי למסור לאינו הקבלן  .22.1

הסכמה מפורשת , אלא אם כן קיבל כל זכות או טובת הנאה או חובה על פי ההסכםלקבלן משנה 

 מזמין. למען הסר ספק, מוסכם כי אם קיבל הקבלן הסכמת ההמזמיןלכך, מראש ובכתב, מאת 

מעשה ו/או ג כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי, לכל כאמור לעיל, נשאר הקבלן אחראי ללא סיי

ולכל נזק או תוצאה שנגרמו מחמת מעשה או מחדל  שנעשו על ידי קבלן משנה כאמורמחדל 

יבות הקבלן על פי סעיף י, ויהא דינם כאילו נעשו על ידי הקבלן עצמו או נגרמו על ידיו. התחשלו

 זה תהא ביחד ולחוד עם קבלן המשנה האמור.

 

למנהל עם העתק לקבלן ו משנה,ה יהיו רשאים לתת ישירות הודעות לקבלן נה על הפרויקטהממו .22.2

 לפי שיקול דעתם. העבודה מטעמו,
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סעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו כקבלן ראשי לכל ענין איזו מהוראות אין באמור ב .22.3

ועסקים בביצוע יני בטיחות בעבודה של כל העובדים המילרבות לענ ,הנוגע להסכם זה וביצועו

 העבודות, באתר ומחוצה לו.

 

 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים .23

 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבאתרי המזמין פועלים קבלנים שונים, והוא מתחייב לפעול בהתאם  .23.1

 להוראות המזמין על מנת לתאם את עבודתו מול קבלנים אלה.

 

לא תזכה את הקבלן בכל תשלום ו/או עיכוב שייגרם כתוצאה מעבודה של קבלן אחר שבאתר  .23.2

 פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמין.

 
 

 התחלתן, מהלכן, סיומן והערכתן –ביצוע העבודות  –פרק ג' 

 

 התחלת העבודות   .24

 

, עבודההקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע על ידי המזמין בצו התחלת  .24.1

 . אשר יימסר לו לאחר חתימה על הסכם זה

 

מתאריך התחלת העבודות, על הקבלן לבצע את העבודות ברציפות, בקצב סביר, לפי לוח  החל .24.2

. בתום הממונה על הפרויקטולהנחת דעתו של  2חוברת מצ"ב כהשהוגדר במפרט הטכני הזמנים 

 בתום תקופת האחריות .תעודת השלמה ולאחר תיקון ליקויים תינתן לקבלן תקופת ההרצה

 תינתן לקבלן תעודת גמר אשר תציין את תום תקופת ההתקשרות הראשונה. הבסיסית

הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודות מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש לו כלפי  .24.3

 המזמין, לרבות )אך לא רק( מחלוקת כספית, אלא אם כן הורה לו המזמין בכתב אחרת.

 

 

 

 

 

 האתר וןניקישמירה על  .25

 

מיד עם גמר כמו כן,  .את עודפי החומרים והפסולת ,מעת לעת ,ר העבודותהקבלן יסלק מאת .25.1

העבודות ינקה הקבלן את אתר העבודות ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים, שיירי 
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את האתר ואת העבודות למזמין וימסור  ,החומרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא

  .המזמיןלשביעות רצונו של הנם מתאימים למטרתם וופנויים מכל אדם וחפץ, נקיים  םכשה

 

הקבלן יסלק את כל הפסולת מאתר העבודות )כאמור לעיל( לאתר הטמנת פסולת מורשה בלבד.  .25.2

הקבלן יציג לממונה על הפרויקט, על פי דרישתו, הסכם בין הקבלן לבין אתר הפסולת ו/או 

תעודות שקילה ו/או קבלות ו/או אסמכתאות אחרות לשביעות רצונו של הממונה על הפרויקט 

 ת מהאתר לאתר הטמנת פסולת מורשה. להוכחת פינוי הפסול

 

, הממונה על הפרויקטבמועדים שנקבעו על ידי לעיל  25.1סעיף לא מילא הקבלן אחר הוראות  .25.3

ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות  יהיה המזמין רשאי לבצען על חשבון הקבלן ולנכות את

מהקבלן בכל דרך גבותן מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין, בכל זמן שהוא, או ל

 אחרת.

 

 ביצוע בהתאם להוראות הדין .26

 

, לשביעות רצונו המלאה ים גבוהיםמקצועי סטנדרטיםכל העבודות תבוצענה בהתאם להסכם ול .26.1

או הוראות ו/. עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות המזמין ובהתאם להוראות כל דיןשל 

)לרבות רשויות התכנון, רשות מקרקעי ישראל, רשות העתיקות, רשות  מטעם רשויות מוסמכות

, תבוצענה בהתאם הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, צה"ל, משטרה וכיוצא באלה(

פי דין או נדרש על ידי  במקרים שבהם הדבר מחויב עללחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. 

אישור רשמי מאת הרשויות  ממונה על הפרויקטהקבלן להממונה על הפרויקט, ימציא 

המוסמכות על התאמת העבודות לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל, וכל ההוצאות 

 הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן.

 

 טיב ואספקה – ציוד .27

 

הקבלן לצורך  ואשר ישתמש ב , הציוד(2כחוברת )מצ"ב  הטכנימבלי לגרוע מהמפורט במפרט  .27.1

מכל הבחינות, להוראות ההסכם ולדרישות  ודות יהיה חדש ושלם, ויותאם בתכונותיוביצוע העב

התקנים הישראליים המעודכנים, ובהעדר תקן ישראלי, לפי התקן שיומלץ על ידי מכון התקנים 

לפי הנחיות  –מפרט, ובהיעדר הוראות במפרט בישראל, ובהיעדר תקן כאמור לפי הוראות ה

מסוג מעולה מתוך  בציוד"(. הקבלן מתחייב להשתמש התקנים)להלן: " הממונה על הפרויקט

הסוגים השונים שמתירים התקנים, אלא אם נקבע להם סוג אחר במפורש בהסכם. בהעדר 

שיתאימו  ציודב, ישתמש הקבלן הממונה על הפרויקט, או לפי דרישת לציוד כלשהותקנים 

 .הממונה על הפרויקטלדוגמאות שתאושרנה על ידי 

יהיה הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות  ,לעיל 27.1 ףמבלי לגרוע ובנוסף לאמור בסעי .27.2

"( בין חומרים או עבודה פסוליםוהליקויים שיתגלו בחומרים, במוצרים או במלאכה )להלן: "
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עמדו בתנאי התקנים הישראליים  או העבודה הפסולים שאלה סופקו על ידיו, אף אם החומרים

חוברת )מצ"ב כ המפרט הטכניהכל כמפורט בדרישות  .המזמין או מי מטעמוו/או אושרו על ידי 

2). 

 

 סילוק חומרים או מלאכה פסולים והחלפתם .28

 

או  כי עבודה מסוימתקול דעתו, יבכל עת בתקופת העבודות, לפי ש הממונה על הפרויקטקבע  .28.1

כהלכה ו/או כי הקבלן השתמש בחומרים או במוצרים פסולים או בלתי  וחלק ממנה לא בוצע

ו/או לא דייק ו/או הממונה על הפרויקט אות ההסכם סטה מהורהקבלן מתאימים ו/או כי 

, קול דעתו, להורות על פירוק העבודותירשאי, לפי ש הממונה על הפרויקט, יהא העבודות בביצוע

החלפת החומרים או המוצרים או המלאכה הפסולים או הבלתי על ו/או כולן או חלקן, 

( והקבלן יהא חייב לפרק את "רוק העבודותיפ" :מתאימים והרחקתם מאתר העבודות )להלן

שיהיו מקובלים על המזמין. העבודות ולהחליפן כאמור, על חשבונו, בחומרים, מוצרים ומלאכה 

, שיפוי, תמורה או הוצאותיו אלו כל פיצויפירוק העבודות או הקבלן לא יהא רשאי לדרוש בגין 

 כמו כן, דרישת המזמין כאמור לא תהווה עילה לדחייה בלוחות הזמנים.  מהמזמין. החזר

 

, יהיה לעיל 28.1בסעיף הממונה על הפרויקט כמפורט לא הקבלן אחר הוראה מהוראות ילא מ .28.2

, רוק העבודותיקול דעתו הבלעדי, לבצע את העבודות הנחוצות לפילפי ש ,המזמין רשאי

על חשבונו של  מטעמו, הכלבעצמו ו/או על ידי מי  ם, ולהחליפהחומרים או המלאכה הפסולים

 הקבלן.

 
 מצאת דגמים ודוגמאות לבדיקת הממונה על הפרויקטוה בדיקותביצוע  .29

 

מהקבלן,  דרוש ולקבללפי שיקול דעתו הבלעדי, ל ,רשאי הממונה על הפרויקט מטעם החברה .29.1

 לשם בדיקתם הציוד שסופק על ידי הקבלןשל ו/או דוגמאות בכל עת בתקופת ההסכם, דגמים 

עם  "(.הבדיקות)להלן: " , ובהתאם למפורט במפרט הטכניבאמצעות מעבדה או בדרך אחרת

 דגמיםקבלת דרישה כאמור מהממונה על הפרויקט, ימציא הקבלן, על חשבונו, את כל ה

 שנדרשו.   והדוגמאות

 

 2%המזמין יבצע את הבדיקות האמורות על חשבון הקבלן, ולצורך כך יהיה רשאי לנכות עד  .29.2

אי לבקש מהמזמין לבצע )שני אחוזים( מסכום החשבון הסופי. על אף האמור, יהיה הקבלן רש

בעצמו את הבדיקות שנדרשו על ידי המזמין, ובמידה שהמזמין ייעתר לבקשתו, יבצע הקבלן 

את הבדיקות על חשבונו באמצעות מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות, ובמקרה 

שבו אין מעבדה המוסמכת לביצוע הבדיקות הנדרשות, אצל גורם אשר יאושר מראש על ידי 

, המפרט הטכנימונה על הפרויקט. בנוסף, הבדיקות יבוצעו על ידי הקבלן בהתאם להוראות המ

בהתאם להוראות המפרט הכללי )הספר הכחול(. הציג  –וככל שאין  בהם התייחסות לעניין 

הקבלן הוכחות לשביעות רצונו של הממונה על הפרויקט, כי שילם את מלוא עלות הבדיקות 
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ם שערך את הבדיקה, לא ינכה המזמין את עלות הבדיקות מהחשבון ישירות למעבדה או לגור

 הסופי של הקבלן.

 

הקבלן מתחייב לבצע, על חשבונו, כל שינוי, תיקון, הסרה, החלפה וכיוצא באלה שיידרשו על  .29.3

ידי הממונה על הפרויקט בעבודות בעקבות ממצאים שיימצאו בבדיקות )כהגדרתן לעיל(, ובלבד 

  .פרויקט אינה עומדת בסתירה להוראות הסכם זהשדרישת הממונה על ה

 

למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף זה לעיל מתייחסות הן לבדיקות שגרתיות והן לבדיקות  .29.4

 מיוחדות, הכל בהתאם לשיקול דעתו של הממונה על הפרויקט.

 

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .30

 

כיסויו או הסתרתו של מהקבלן , יימנע להיות מכוסות ותמיועד , כולן או חלקן,היו העבודות .30.1

עד לקבלת אישורו מראש ובכתב שנועד להיות מכוסה או מוסתר כאמור,  חלק כלשהו מהעבודות

מובהר, כי על הקבלן לדאוג להגנת  .ביומן העבודה לכיסוי העבודות הממונה על הפרויקטשל 

נזקי טבע ונזקים אחרים עד לכיסוין  העבודות אשר אמורות להיות מכוסות באופן סביר מפני

 בהתאם להוראות סעיף זה. 

 

הושלם חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך בכתב  .30.2

לבדוק, לבחון  ממונה על הפרויקטשעות מראש, על מנת לאפשר ל 48לפחות  ממונה על הפרויקטל

ולמדוד את החלק הרלוונטי לפני כיסויו או הסתרתו, וליתן את ההוראות הדרושות בטרם 

במסירה אישית, ובנוסף לכך  ממונה על הפרויקטיכוסה. הודעה כאמור תימסר על ידי הקבלן ל

כאמור לעיל, על הקבלן  ממונה על הפרויקטתירשם ביומן העבודה כמקובל. טרם ההודעה ל

ידות ותיעוד של כלל העבודות והחומרים אשר אמורים להיות מכוסים, ולהציגם לבצע מד

. למען הסר ספק מובהר, כי על הקבלן להימנע מכיסוי או הסתרת הממונה על הפרויקטלאישור 

לכך מראש ובכתב, גם אם  הממונה על הפרויקטחלק כלשהו של העבודות ללא קבלת אישור 

 השעות הנ"ל.  48וע הבדיקה בתוך לא הגיע לביצ הממונה על הפרויקט

 

בניגוד להוראותיו של שלא בהתאם לאמור לעיל או הקבלן חלק כלשהו מהעבודות  כיסה .30.3

קורת, את החלק של העבודות י, יגלה ויחשוף הקבלן, על חשבונו, לשם בהממונה על הפרויקט

ה את החלק כסובתוך הזמן שנקבע על ידיו, וי הממונה על הפרויקטדרישת  על פישכוסה, וזאת 

 .הממונה על הפרויקט על ידימיד לאחר אישור אותו חלק מהעבודות,  ,חשבונו על ,מחדש שגולה

 למען הסר ספק, לא יהא בגילוי וכיסוי מחדש כמפורט לעיל כדי להביא לדחייה בלוחות הזמנים. 

 

היה ילכסות או להסתיר חלק של העבודות  גם לאחר קבלת אישור בכתב מהממונה על הפרויקט .30.4

לחשוף, לגלות ו/או לקבוע  במידה ויידרש על ידי הממונה על הפרויקט לעשות כן,חייב הקבלן, 
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, לשביעות רצונו קדמותוולאחר מכן להחזירו ל, פתחים בכל חלק של העבודות לצורך בדיקתו

והבדיקות שבוצעו כאמור לעיל יצאו , הממונה על הפרויקט. פעל הקבלן באופן האמורשל 

אשר יבוצעו הבדיקות במידה ולו ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה על המזמין. יחותקינות, 

יחולו בהתאם לאמור לעיל לא יהיו תקינות, על פי שיקול דעתו של הממונה על הפרויקט, 

 ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה על הקבלן.

 

כאמור  ויקטהממונה על הפראו  הממונה על הפרויקטדרישות איזו מ חרהקבלן למלא א סירב .30.5

, או התרשל בכך, יהא המזמין רשאי לבצע את העבודות הנחוצות לשם לעיל 30.1-30.4בסעיפים 

פסיק את עבודות הקבלן לצורך זה, כפי שיידרש, הכל על גילוי חלק כלשהו מהעבודות, ולה

 חשבונו של הקבלן.

 

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן  .30.6

, לרבות באמצעות חילוט הערבות שהוא וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

 .הבנקאית )כולה או חלקה(

 

 צוע העבודות ועיכובים בביצוע העבודות בשל נסיבות הקשורות לקבלןקצב בי .31

 

 על הקבלן לבצע את העבודות בקצב יעיל וטוב, תוך עמידה בלוחות הזמנים.  .31.1

 

לשלוח לקבלן  המזמין רשאי , יהאהממונה על הפרויקטרצונו של שביע קצב העבודות את הלא  .31.2

הנדרש על ימים רצופים להביא את ביצוע העבודות לקצב  שבעההתראה ובה לתת לו שהות של 

לא יתפרש, בשום פנים,  כאמור לקבלןאי מתן התראה מובהר, למען הסר ספק, כי מתן או  ידו.

זכות או תרופה כלשהן  ,כהסכמה מצד המזמין לקצב העבודה של הקבלן, או ויתור על טענה

 הקבלן. על ידי הפרת הסכם  השמורות למזמין, לרבות טענה שעניינה 

 

 כאמורבתום שבעה ימים מיום משלוח ההתראה  ,את קצב ביצוע העבודותלא הביא הקבלן  .31.3

, יהא המזמין רשאי, הממונה על הפרויקטשל לקצב שיהיה לשביעות רצונו  ,לעיל 31.2בסעיף 

בנוסף לכל זכות אחרת שיש לו על פי הוראות כל דין והוראות ההסכם, להפסיק את ביצוע 

צמו ו/או באמצעות ום או בנוסף לקבלן, בעהעבודות על ידי הקבלן, להשלים את העבודות במק

על חשבון הקבלן לבטל את ההסכם ו/או ליתן לקבלן כל הוראה אחרת בעניין,  קבלן/ים אחר/ים

ועל הקבלן למלאה. בנוסף, הקבלן ישפה ויפצה את המזמין בגין כל הנזקים שנגרמו לו כתוצאה 

קים כאמור(. לקבלן לא יהיו כל מעיכובים בביצוע העבודות על ידיו )ככל שנגרמו למזמין נז

 טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין, במידה ויפעל בהתאם לזכויותיו על פי סעיף זה. 

 

  הממונה על הפרויקטעיכוב עבודות באישור  .32
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הכרח לעכב ביצוע  סבר הממונה על הפרויקט, וקיבל לכך את אישור המהנדס בכתב, כי קיים .32.1

ים שבהם היה הכרח לדעתו לעכב את ביצוע העבודות על ידי יציין את מספר הימ ,העבודות

"( והקבלן יהיה רשאי לדחות את תאריך סיום העבודות ימי העיכוב המאושריםהקבלן )להלן: "

יחשב כ"תאריך סיום תאריך נדחה זה יבמספר ימי העיכוב המאושרים. על פי לוח הזמנים 

 .זה העבודות" לצורכי הסכם

 

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לפיצוי, שיפוי, תמורה או החזר כלשהם  .32.2

מהמזמין בגין נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות שיגרמו לו כתוצאה מימי העיכוב המאושרים 

או מהנסיבות שהובילו להם. בנוסף, לא יהא בימי העיכוב המאושרים או בנסיבות כאמור כדי 

זו מהתחייבויות הקבלן או מאחריותו כלפי המזמין על פי הוראות הסכם לפטור או לגרוע מאי

 זה. 

 

 הממונה על הפרויקטעיכוב עבודות על פי דרישת  .33

 

לזמן  ,את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן)לפי העניין(, יפסיק לא יתחיל, ואם התחיל אז הקבלן  .33.1

חר שקיבל לכך את אישור לא במידה והממונה על הפרויקט הורה לו בכתב לעשות כן ,מסוים

  בתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה.המהנדס בכתב, וזאת 

 

)שלושה(  3על  הממונה על הפרויקטעלה משך ההפסקה או ההפסקות המצטברות על פי הוראות  .33.2

ימי עבודה בממוצע על כל חודש של תקופת העבודות, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות 

הממונה הישירות שנגרמו לו כתוצאה מההפסקה הזמנית של ביצוע העבודות, לפי קביעתו של 

, וזאת הלןל 46.1בסעיף מהתמורה כהגדרתה  20%ועד סך מרבי שלא יעלה על  על הפרויקט

 בכפוף להתקיימותם של כל התנאים הבאים, במצטבר: 

ביצוען התקין ו/או  לצורכי הממונה על הפרויקטההפסקות בעבודות נקבעו על ידי  (1)

 ;לצורכי בטיחותן של העבודות

מעשה ו/או מחדל שלא כתוצאה מהפסקות בעבודות ההורה על  הממונה על הפרויקט  (2)

 וכתוצאה מנסיבות שלקבלן לא הייתה כל שליטה עליהן; של הקבלן

קבלת הוראותיו בדבר הפסקת  ממועד מיםי 15תוך ב על הפרויקט ממונהלהקבלן הגיש  (3)

 מגובה, יו הישירותהוצאות וחשבון מפורט בציון סכום בכתבדרישה מנומקת  ,עבודה

 ;הממונה על הפרויקטשל  נולשביעות רצולהוכחת ההוצאות באסמכתאות 

 המהנדס אישר את התשלום לקבלן.  (4)

 

מעשה ו/או מחדל של , שלא כתוצאה מכאמור לעיל הממונה על הפרויקטעוכבו העבודות על ידי  .33.3

מבלי לגרוע  –יהיה רשאי הקבלן  וכתוצאה מנסיבות שלקבלן לא הייתה כל שליטה עליהן, הקבלן
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לדחות את תאריך סיום העבודות בתקופה השווה לתקופת  –לעיל  33.2סעיף  ל פיעמזכויותיו 

  ותאריך נדחה זה יהא וייחשב כ"תאריך סיום העבודות" לצורך ההסכם. ,העיכוב

 

 פיצויים מוסכמים על אי מסירת העבודות בזמן .34

 

ת או לא מסר אותן למזמין בתאריך סיום העבודות )כהגדרתו לעיל( לא סיים הקבלן את העבודו .34.1

ובגין  הרי שמבלי לפגוע בכל זכויות אחרות שתהיינה למזמין בגין הפרת ההסכם על ידי הקבלן

, יהיה המזמין רשאי לחייב הקבלן בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למזמין עקב פיגורים כאמור

בגובה  , בפיצוי מוסכם"(יום פיגוריםיום העבודות )להלן: "כל יום של פיגור מעבר לתאריך ס

"(. המזמין יהיה רשאי לנכות את דמי הפיגורים דמי פיגורים)להלן: "לכל יום איחור  ₪ 1,000

מכל התשלומים שיגיעו מהמזמין לקבלן, וכן מתוך הערבויות והביטחונות שהפקיד הקבלן בידי 

אחר, או לגבותם בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתו המזמין בקשר להסכם זה, או בקשר להסכם 

פיצוי מוסכם עבור הנזקים הישירים ייחשבו כ כמפורט לעיל, ,של המזמין. דמי הפיגורים

 .על ידי הקבלןהממשיים שייגרמו למזמין בשל איחור במסירת העבודות 

 

לא יגרע בשום פנים  ידי המזמין בסכומי דמי הפיגורים , חיובו של הקבלן עללמען הסר ספק .34.2

ואופן מזכותו של המזמין לקבל פיצויים נוספים בגין נזקים כלשהם שנגרמו למזמין בשל הפרת 

הקבלן, לנקוט כנגד הקבלן בצעדים משפטיים בגין הפרת ההסכם, וכן לא יגרע  על ידיההסכם 

, על חשבונו מזכותו של המזמין לבצע ו/או להשלים את העבודות וגם/או בחלקן, לפי ראות עיניו

  של הקבלן כמפורט בהסכם.

 

 שינויים ותוספות .35

      

המזמין יהיה רשאי מידי פעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי לתקן, לשנות ו/או להוסיף על העבודות  .35.1

מוצהר  ,"(. למען הסר ספקעבודה/ות נוספת/ותהכלולות במפרטים, כולן או מקצתן )להלן: "

" משמעותו תיקון או תוספת בצורתן, איכותן, גודלן, תעבודה/ות נוספת/וומוסכם כי המונח "

גובהן, אופיין, סגנונן, סוגן, כמותן ו/או מימדיהן של העבודות, כולן או מקצתן, בין על דרך של 

 עבודות נוספות, ככלהגדלת פריט קיים בחוזה ובין על דרך של הוספת פריט חדש. מובהר, 

 התאם להוראות הדין החלות עליו.על פי שיקול דעת המזמין וביהיו  ,שיוזמנו

 

 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות הנוספות באופן טוב, יסודי ומקצועי לשביעות רצונו המלאה  .35.2

 . הממונה על הפרויקטותוך אותו פרק זמן כפי שייקבע על ידי  הממונה על הפרויקט,של 

 

קבלת אישור מראש על כך מאת המזמין שיבצע הקבלן ללא פעולה וכל עבודה למען הסר ספק,  .35.3

לפיו וועדת המכרזים שלו אישורה את החריגה/השינוי וכן חתימה על טופס השינוי כאמור לעיל, 
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והקבלן יפצה את המזמין לפי דרישתו  ,תהא על סיכונו, אחריותו וחשבונו של הקבלן בלבד

מו למזמין עקב ביצוע הראשונה בכתב על כל ההוצאות, ההפסדים והנזקים מכל סוג אשר ייגר

על אף שביצוען לא  ,ת. החליט המזמין להשאיר על כנן עבודות נוספות או חלקןונוספ ותעבוד

 .כלשהי מהמזמיןורה מלתבגין לא יהיה זכאי הקבלן אושר כמפורט לעיל, 

 

היקף העבודות  לצמצם אתאו /ועבודות המזמין יהיה רשאי ולפי שיקול דעתו הבלעדי לגרוע  .35.4

חתומה על ידי  ,ולן או מקצתן, על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן, כצו התחלת העבודההכלולות ב

קיבל הקבלן הודעה על צמצום עבודות,  ."(הודעה על צמצום העבודות)להלן: " מנהל המחלקה

 יימלא אחריה באופן מיידי ומדויק, בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו.

  מדידות  .36

 

ואין  ,בעבודותהכלולות הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות  כתבהכמויות הנקובות ב .36.1

 לראותן ככמויות מדויקות לצורך ביצוע העבודות.

 

יהא רשאי מדי פעם בפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לערוך מדידות של  הממונה על הפרויקט .36.2

הן לצורך הכנת  "(. המדידותהמדידותהכמויות אשר בוצעו למעשה על ידי הקבלן )להלן: "

תכנית עדות, במסגרתה יוצגו מיקומי המצלמות, ארונות החשמל, חיבורי התקשורת ואביזרים 

קבע על תבוצענה לפי שיטה אשר תיהמדידות  נוספים שיתקין הקבלן במתקני החברה השונים.

לעריכת  ויודיע לקבלן על המועד הרצוי ל הממונה על הפרויקט .הממונה על הפרויקט ידי

בעת עריכת המדידות, יסייע  )באמצעות נציג מוסמך מטעמו(והקבלן יהא נוכח  ,דותהמדי

עובדים  הממונה על הפרויקטבביצוע המדידות ויעמיד על חשבונו לרשות  ממונה על הפרויקטל

 ביצוע המדידות. צורךלכפי שיידרש על ידי הממונה על הפרויקט  ,וציוד

  

חרף הודעת הממונה על הפרויקט יכת המדידות בעת ער נציגו המוסמךלא נכחו הקבלן או  .36.3

מדידות אשר בוצעו בהתאם  .רשאי לבצען בהעדרם הממונה על הפרויקטכאמור לעיל, יהא 

והקבלן לא  מחייבות כאילו נכחו בהן הקבלן או נציגו המוסמך,להוראות סעיף קטן זה תהיינה 

 יהא רשאי לערער עליהן.

 

בפני המהנדס, כת המדידות, יהא הקבלן רשאי לערער בעת ערי נציגו המוסמךנכחו הקבלן או  .36.4

 .לעיל על כל כמות שנמדדה כאמור ,שעות 48תוך 

 

מועד לעריכת המדידות פעם  הממונה על הפרויקטערער הקבלן על תוצאות המדידות, יקבע  .36.5

שתבוצע כמפורט לעיל תהיינה סופיות, לפי קביעת  הנוספת. תוצאותיה של המדידה השניי

 ההיו תוצאות המדידה השניי , והן תחייבנה את הקבלן לכל דבר ועניין.רויקטהממונה על הפ

שבוצעה בעקבות ערעור הקבלן על תוצאות המדידה הראשונה זהות או קרובות מאוד לערכים 
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הקבלן בעלות המדידות החוזרות, והמזמין יהא רשאי לקזז את  אשנמדדו בפעם הראשונה, ייש

 בלן. עלותן מכל תשלום שיגיע ממנו לק

 

בהעדר יומן  –ביומן העבודה או  הממונה על הפרויקטתוצאות המדידות תירשמנה על ידי  .36.6

הממונה על , והן תחתמנה הן על ידי הממונה על הפרויקטבכל מסמך אחר שיקבע  –העבודה 

 והן על ידי הקבלן, למעט במקרים הבאים: הפרויקט

הממונה על לעיל יציין  36.3סעיף בהתאם להוראות נערכו המדידות במידה ו (1)

 ותחייב את הקבלן. תהא מספקת על המסמךוחתימתו  ,עובדה זו בכתב הפרויקט

והקבלן  ,לעיל 36.4סעיף או  36.2סעיף בהתאם להוראות נערכו המדידות במידה ו (2)

 ,עובדה זו בכתב הממונה על הפרויקטמדידות, יציין הסרב לחתום על תוצאות 

 תהא מספקת ותחייב את הקבלן. על המסמךוחתימתו 

 

 העבודות קבלת .37

 

בכתב על כך יודיע שלב ההתקנות והקמת המערכת, ועוד בטרם יחל בהרצתה, ים הקבלן את סי .37.1

להתחיל בתקופת ההרצה של הפרויקט. קיבל הממונה על ועל רצונו  ממונה על הפרויקטל

נציג הקבלן, הממונה בהשתתפות סיור בדיקה ערך ייקבע מועד שבו ייהפרויקט הודעה כאמור, 

עליה יורה המזמין בדרך שו סיור הבדיקה ייערך ומהנדס החברה או מי מטעמ, על הפרויקט

 .בכתב או בעל פה לקבלן

 

בסיום סיור המסירה יקבע הממונה על הפרויקט באם ניתן להתחיל בהרצת המערכת או שמא  .37.2

נדרשים תיקונים ו/או שיפורים ו/או השלמות. קבע הממונה כי ניתן להתחיל בתקופת ההרצה 

יחל הקבלן בהרצת המערכת על פי הוראות ההסכם. קבע הממונה כי יש צורך בביצוע תיקונים  –

ימים ממועד הסיור, ובסיום יזמין את  10-יבצעם הקבלן במידית ולא יאוחר מ –ו/או שיפורים 

 הממונה על מנת לקבל את אישורו לתחילת ביצוע ההרצה.

 

הממונה על יור קבלה. בסיום הסיור יערוך בסיום תקופת ההרצה יזמין הקבלן את הממונה לס .37.3

או /ו החסרות העבודות יפורטו בו"(, הפרוטוקול)להלן: " עבודות קבלת פרוטוקולהפרויקט 

"(. הקבלן יבצע את כל הנדרשים התיקונים)להלן: " השלמהאו /ו שיפור, תיקון הטעונות

וקול, וזאת תוך פרק התיקונים הנדרשים בהתאם להערות והוראות הממונה על הפרויקט בפרוט

הזמן שנקבע לצורך כך על ידי המזמין. רק לאחר עריכת השינויים, ככל שנדרשו בפרוטוקול, 

 להסכם זה.  'ט נספח"ב כהמצתימסר לקבלן תעודת השלמה, בנוסח 

 

יהוו אישור לקבלת העבודות על ידי ותעודת ההשלמה אשר ייערכו כאמור לעיל  הפרוטוקול .37.4

 "(.מועד קבלת העבודות: "להלן) הםבהמזמין בתאריך שצוין 
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לצורך כך על  תוך תקופת הזמן שנקבעה מסגרת הפרוטוקולוטל עליו בשהצע הקבלן את ילא ב .37.5

למלא את המוטל עליו, רשאי המזמין, אך הקבלן איחר התעכב או  ידי הממונה על הפרויקט, או

התיקונים חרים את א באמצעותלבצע בעצמו ו/או  שיקול דעתו הבלעדי,לפי הכל לא חייב, 

כך תחולנה על הקבלן לצורך הוצאות שתוצאנה הוכל הנדרשים בפרוטוקול, כולם או חלקם, 

טענה מההוצאות האמורות, וזאת מבלי לגרוע מכל  15%-השווה ל בסךתקורה תוספת בבלבד, 

 .על ידי הקבלן זכות אחרת של המזמין בגין הפרת ההסכםאו 

 

בלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או חלק מסוים כי בשום מקרה הק ,מוצהר ומוסכם .37.6

, לרבות טענה שהושלם, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמיןמהן 

 .כספית, אלא אם כן הורה לו המזמין בכתב אחרת

 

, והמצאת תעודת השלמה חתומה על ידי המזמין כמפורט לעיל קבלת העבודות על ידי המזמין .37.7

ולשחרור ערבות ביצוע עם קבלת הינה תנאי מוקדם לתשלום חשבון סופי, כהגדרתו בהסכם, 

התחייבויותיו על פי איזו אינה משחררת את הקבלן מערבות הטיב. מובהר כי קבלת העבודות 

 ההסכם.

 

כהגדרתו בתנאי  –קבלת העבודות על ידי המזמין בתאריך מאוחר יותר מתאריך סיום העבודות  .37.8

לא תהווה ולא תראה ולא תתפרש בשום פנים, כויתור על זכויות המזמין בהתאם  –ההסכם לעיל 

  להוראות ההסכם ולהוראות כל דין במקרה של איחור בסיום ומסירת העבודות.

 

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי קבלת העבודות או כל חלק מהן, שלא בתנאים כאמור  .37.9

לעיל, לא תיראה כקבלת העבודות לצורך הוראה כלשהיא מהוראות  37.1-37.8בסעיפים 

  .ההסכם

 

 

 ותיקונים אחריות –רק ד' פ

 

 ותיקון פגמיםאחריות הבסיסית התקופת  .38

 

לגבי שהיא גם תקופת האחריות הראשונה " אחריות הבסיסיתה תקופתלצורך הסכם זה " .38.1

 הנו לעיל האמורעל ידי המזמין.  המערכת קבלתממועד  חודשים 24כלל העבודות פירושה 

, מסוימים ציוד לפרטי ביחס יחולו אשר, יותר ארוכות אחריות מתקופות לגרוע מבלי

 .2 חוברתכהמצ"ב  הטכני מפרטבו 'ומסמך המצ"ב כ הכמויות בכתב כמפורט

  

יתקן הקבלן, על חשבונו ובאחריותו, כל פגם, כשל,  האחריות הבסיסיתבמהלך תקופת  .38.2

קלקול וכיו"ב שיתגלה בעבודות, וזאת לשביעות רצונו המלאה של המזמין ובתוך פרק הזמן 
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, בכפוף לאישור . על אף האמור, הקבלן יתקן על חשבון המזמיןהממונה על הפרויקטשיקבע 

פגמים שאירעו מחמת מעשה או מחדל רשלני או מכוון מצד  מראש ובכתב של המזמין,

 המזמין ו/או מחמת נזק שגרם צד שלישי, אשר אינו בשליטתו של הקבלן. 

 

לצורך כך קנם תוך המועד שקבע יתלא תיקן הקבלן את הפגמים, כולם או מקצתם, או לא  .38.3

בעצמו ו/או  ן את הפגמיםלתק –אך לא חייב  –, יהיה המזמין רשאי הממונה על הפרויקט

וכל ההוצאות שתגרמנה בקשר לתיקונים כאמור תחולנה על הקבלן  ,אחרים באמצעות

-ל השווה       סךבתוספת תקורה ב ,במלואן ותשולמנה על ידו למזמין לפי דרישתו הראשונה

מההוצאות האמורות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי ההסכם  15%

 ועל פי כל דין בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה או בקשר להפרת ההסכם כאמור על ידי הקבלן.

 

יערך סיור בהשתתפות נציג הקבלן, הממונה על הפרויקט, האחריות הבסיסית בתום תקופת  .38.4

הקבלן השלים את תיקון כל הליקויים, החוסרים והפגמים לשביעות בסיומו, וכפוף לכך ש

רצון המזמין וכן את הפגמים שצוינו )אם צוינו( בתעודת ההשלמה, יחתום המזמין על תעודת 

"(. קבלת תעודת גמר כאמור תעודת גמרלהסכם זה )להלן: " 'ינספח גמר בנוסח המצ"ב כ

     תהווה תנאי להחזרת ערבות הטיב לידי המזמין.

לתקופות  תחזוקהרשאי המזמין להזמין מאת הקבלן שירותי  יהא הבסיסיתתקופת  בתום .38.5

התמורה השנתית . למזמיןבנות שנה כל אחת, והקבלן מתחייב לספק שירותים אלה 

)חמישה אחוזים(  5%חודשים, תהיה בגובה  12בעבור כל תקופה של  שתשולם לקבלן

הפריטים אשר הותקנו, בהתאם לחשבון הסופי מהתמורה הכוללת ששולמה לקבלן עבור 

זה, תוצמד למדד המחירים  38.5התמורה השנתית שתשולם לקבלן בהתאם לסעיף  שאושר.

 -ופת האחריות הבסיסית )בת ה, כאשר מדד הבסיס יהא המדד הידוע בתום תקלצרכן הידוע

 חודשים(. 24

 

 פגמים שלא ניתנים לתיקון .39

 

 אינם ברי , כולם או חלקם,לעיל 38.2בסעיף הפגמים האמורים סבר הממונה על הפרויקט כי  .39.1

, יודיע ממשייםשבושים או נזקים  באמצעים סבירים, או שתיקונם עלול לגרום למזמין תיקון

יבצע הערכה של הנזקים למזמין ו/או של ירידת ערך  ,לקבלןהממונה על הפרויקט על כך 

הממונה בסכום שיקבע על ידי לפצות את המזמין והקבלן יהיה חייב דות בשל הפגמים, העבו

על הפרויקט כאמור. הקבלן יהיה רשאי לערער בפני המהנדס על קביעת הממונה על הפרויקט 

של , וקביעתו המנומקת ימים ממועד קבלת הודעת הממונה על הפרויקט 7כאמור בתוך 

  בלן.תחייב את הקהמהנדס תהא סופית ו

  

 

 אחריות בנזיקין וביטוח –פרק ה' 
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 רעננה ו/או עיריית מי רעננה בע"מה"מזמין" לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותו: 

ו/או תאגידים עירוניים ו/או וחברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם

 

עקב ו/או  לעובדיו ן/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהוהקבלן אחראי בלעדית כלפי המזמין לכל  .40

לעבודות ו/אל למערכות ו/או למצלמות ולציוד זה ו/או בקשר  הסכםבקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי 

 מי שפועל מטעמו ו/או עובדיו ו/או כלהקבלן למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הנלווה ו/או 

 .הנובע ובקשר לשירותים

 

ו/או למצלמות ולציוד הנלווה ו/או למערכות יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד  הקבלן .41

הקבלה ואישורם  מבדקיעד לגמר  הנמצא בשימושו של הקבלן רותיאומכל סוג לשירותים ו/או לכל ציוד 

ישור המזמין אודות קבלת הנ"ל בכתב ולשביעות רצונו למזמין וא המערכותומסירת המזמין על ידי 

, והוא פוטר את המזמין ו/או המלא. וכן בתקופת ההטמעה, ההדרכה, התחזוקה ומתן שירותים נלווים

 ו/או כל אדם בשרות המזמין מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לציוד כאמור.ו עובדי

 

מאחריות לכל נזק ו/או תאונה ו/או  וו/או כל מי מטעמ וו/או שלוחי והקבלן פוטר את המזמין ו/או עובדי .42

פי הסכם זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם -חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן על

למעט נזקים שאירעו מחמת מעשה או מחדל רשלני או מכוון מצד המזמין או מי  לנזק בכוונת זדון.

 בלן. מטעמו, אשר אינו בשליטתו של הק

 

ו/או  ובגין כל אחריות שתוטל עלי והקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או כל הפועל מטעמ  .43

חויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות יכל סכום ש

 ונן.  אפשר לו להתגיודיע לקבלן על כל תביעה כאמור וימשפט ושכ"ט עו"ד. המזמין 

 

המזמין רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים  .44

אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור 

 .ן כאמור לעילמחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבל מזמיןלעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו ל

 המזמין לא יתפשר מבלי לקבל את הסכמת הקבלן לכך מראש ובכתב. 

 

 :ביטוח .45

 

 קבלןה דין, מתחייב הזה ו/או על פי  על פי הסכם קבלןשל הוהתחייבויותיו מבלי לגרוע מאחריותו   45.1

אספקת הציוד ו/או התקנתו ו/או תחילת החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד לפני מועד 

)המוקדם  נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו "(השירותיםתחזוקתו )להלן: "

ו/או כל  זה הסכםמתן השירותים נשוא במשך כל תקופת על חשבונו , לערוך ולקיים מביניהם(

את הביטוחים  ,תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר
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 "קבלן)להלן: "ביטוחי ה לפעול בישראלמורשית כדין המצעות חברת ביטוח המפורטים להלן, בא

 : (או "הביטוחים"

 ;אחריות כלפי צד שלישי 45.1.1

 ;חבות מעבידים 45.1.2

 ;אחריות מקצועית 45.1.3

 ;חבות המוצר 45.1.4

מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא  לפנימתחייב,  קבלןה 45.2

 'נספח בכזה  הסכםאישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף ל החברהלידי 

כשהוא חתום כדין על ידי  ,"( והמהווה חלק בלתי נפרד ממנוקבלןאישור ביטוחי ה)להלן: " (1)

 )בנוסחו המקורי(. המבטח

ו/או לא תגרע המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכם בזה כי  45.3

 , על נספחיו.על פי הסכם זה קבלןהות התחייבוימ

הינה תנאי   , כאמור,((1) 'נספח ב) קבלןכי המצאת אישורי ביטוחי ה קבלןמוסכם בזה על ה 45.4

להתחיל  קבלןלא יוכל ה( (1נספח ב' )) קבלןההמצאת אישור ביטוחי  וללאיסודי בהסכם זה 

 במתן השירותים נשוא הסכם זה.

 קבלנים וקבלניבגין ו/או כלפי  קבלןהיתר את אחריותו של הבין  יורחבו לכסות קבלןי הטוחיב 45.5

ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי  קבלןו/או המועסקים על ידי ה קבלןמשנה של ה

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  "העירייהעיריית רעננה להלן: "ו/או  החברהלשפות את  קבלןה

)להלן:  קבלןהיה וייתבעו בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני של ה

 "(.יחידי המבוטח"

הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם הסכם חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה קבלןהעל  45.6

 עיל ומבלי לגרוע ממנו, את. בנוסף לאמור לזה בתוקף הסכםבמשך כל  התקופה בה יהיה זה, 

 קבלןקיימת לבתוקף כל עוד להחזיק  קבלןוחבות המוצר, על ה י אחריות מקצועיתביטוח

 אחריות על פי הדין הישראלי לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.

ר עם מתן מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקש קבלןה 45.7

 קבלןה מתן השירותים.אחר שהובא ויובא לצורך  רכושחומרים וכל  השירותים לרבות את ציוד,

)אם וככל שייערכו( ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור  קבלןמתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של ה

החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או כלפי  קבלןעל כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי ה

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  ובדיהםע

 . זדוןב

לנספח אישור  1סעיף על פי  קבלןפוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי ה 45.8

החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או ( תורחב לשפות את (1) 'נספח ב) קבלןביטוחי ה

)להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני  עובדיהם

ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים  קבלןשל ה

 כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
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לנספח אישור עריכת ביטוחי  2יף סעעל פי  קבלןפוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי ה 45.9

 החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם(  תורחב לשפות את (1) 'נספח ב) קבלןה

"( מקרה ביטוח)להלן: "קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי וייקבע לעניין  היה

תוך הסכם זה, בקשר עם  קבלןשייגרמו בתקופת הביטוח למי מהעובדים המועסקים על ידי ה

, כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על כדי ועקב עבודתם

 .קבלןידי ה

לנספח אישור ביטוחי  3סעיף על פי  קבלןפוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי ה 45.10

( תורחב לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם היה (1) 'נספח ב) קבלןה

 ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או 

חבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מו/או מנהליו ו/או עובדיו  קבלןבמעשה ו/או מחדל רשלני של ה

בנוסף לאמור לעיל מוסכם החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם. כלפי  קבלןה

)ששה( חודשים לאחר תום תקופת  6בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

 .)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( הביטוח

נספח ) קבלןלנספח אישור ביטוחי ה 4סעיף ל פי ע קבלןפוליסת חבות המוצר הנערכת על ידי ה 45.11

בגין כל פגיעה תורחב לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  ((1) 'ב

)לרבות כל רכיב שלו, אריזה, מיכל, הוראות שימוש  גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר

במסגרת מתן השירותים בקשר עם ו/או מי מטעמו  קבלןה והוראות בטיחות( שבגינו אחראי

החברה ו/או לשפות את  תורחב פוליסת הביטוח. מוסכם בזה כי הסכם זה )להלן: " המוצר"(

וזאת המוצר אשר תוטל על מי מהם עקב  בגין אחריות העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

ו עובדיהם. החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/אכלפי  קבלןחבות הביטוח מבלי לגרוע מ

)שנים  12בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה עשר( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 

 .ו/או מרמה(

ישי ייערכו כי ביטוחי אחריות מקצועית, חבות המוצר וביטוח צד שלקבלן מוסכם בזה על ה 45.12

 .ולא כגבולות אחריות משותפיםבגבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד 

 רשאייש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  קבלןהיה ולדעת ה 45.13

 כי : לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך קבלןה

מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף  קבלןהבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך  45.13.1

כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או )שיבוב( בדבר ויתור על זכות התחלוף 

לא יחול לטובת )שיבוב( עובדיהם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף 

 . זדוןבאדם שגרם לנזק 

, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב קבלןנוספים או משלימים שיערוך ה בביטוחי אחריות 45.13.2

לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם )להלן: "יחידי 

על בכפוף לסעיף אחריות צולבת  קבלןהמבוטח"( בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי ה

 .די המבוטחפיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחי

מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  קבלןלמען הסר  45.14

(, הינם דרישה (1) 'נספח ב) קבלןהמתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי ה
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לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע  קבלן, ועל הקבלןמינימאלית המוטלת על ה

מצהיר ומאשר כי  קבלןמי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. האת סכו

מי העירייה ו/או הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או 

בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח המינימאליים  מטעמן

 .כאמור לעיל ולהלן

ו/או לשנותם לרעה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  קבלןביטוחי ה 45.15

 30לחברה הודעה בכתב בדואר רשום ו קבלןל נמסרה על כךאלא אם בתקופת הביטוח, 

ביטול ללא יהיה תוקף יתחייבו כי  קבלןמבטחי ה יום מראש על כוונתו לעשות זאת.)שלושים( 

 נמסרהאם לא החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם שכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה 

 .ההודעהממועד מסירת הימים )שלושים(  30ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה 

על פי הביטוחים  קבלןולחברה כי איזה מבין ביטוחי ה קבלןיודיע ל קבלןבכל פעם שמבטחו של ה 45.16

עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, ( (1) 'נספח ב) ןקבלשנערכו לפי נספח אישורי ביטוח ה

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה  קבלןלעיל, מתחייב ה 45.13כאמור בסעיף 

 אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

ת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסב גרועל מבלי 45.17

לדאוג כי קבלני  קבלן, מתחייב הקבלןמשנה מטעם ה קבלןהסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי 

אף הם את כל  ויקיימו יערכו, םהשירותים או בקשר עמ במתןיועסקו על ידו  אשרהמשנה 

לעיל ולהלן לרכושם  כמפורט (45סעיף ) זהלהסכם  הביטוחבסעיף  הנדרשיםהביטוחים 

על זכויות התחלוף  ויתוריםווה יכללו את כל התנאים, ההרחבות אלוולאחריותם, וכי ביטוחים 

 'נספח ב) קבלן, לרבות בנספח אישור ביטוחי ה, כמפורט לעיל ולהלןקבלןהנדרשים בביטוחי ה

ות ביטוח אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליס קבלן. ה((1)

)אישור ביטוחי  (1) 'נספח בלמפורט בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב בהתאםתקפות 

 .(קבלןה

בגין מעשה או ו/או העירייה יישא באחריותו על פי דין כלפי החברה  קבלןמובהר בזאת, כי ה 45.18

מחדל במתן השירותים הניתנים לחברה בקשר עם הסכם זה, לרבות שירותים אשר יינתנו על 

בגין ו/או העירייה הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה  קבלןמשנה, וההידי קבלן 

מי  , במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידילמי מהןכל אובדן ו/או נזק שייגרם 

מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף זה 

 (  ובין אם לאו.(1) 'נספח ב) קבלןבנספח אישור ביטוחי ה)ביטוח( ו/או 

קודמים לכל ביטוח הנערך ראשוניים וייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  קבלןביטוחי ה 45.19

ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה  יםמוותר קבלןה יוכי מבטחו/או העירייה על ידי החברה 

לחוק  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  .ו/או העירייה בדבר שיתוף ביטוחי החברה

 .היוכלפי מבטח החברהכלפי  "ביטוח כפל" ולרבות כל טענת 1981 –חוזה הביטוח התשמ"א 

לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  תהיהמצהיר, כי לא  ולהלן, הקבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל  45.20

לרכוש בבעלותו ו/או בגין נזק  החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםתביעה כנגד 

שהוא זכאי לשיפוי בשימושו ו/או באחריותו של הקבלן בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה ו

, והוא פוטר בזאת ((1) 'נספח ב) הקבלןח אישורי ביטוח על פי הביטוחים שנערכו לפי נספ בגינו
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)לרבות בגין  לנזק כאמור מכל אחריות  החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםאת 

הפטור כאמור לא יחול לטובת מוסכם בזה כי אולם . ההשתתפות העצמית המוטלת על הקבלן(

  .בזדוןלנזק אדם שגרם 

לרבות  זה )ביטוח( 45בסעיף הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  דמילשלם את מתחייב  הקבלן 45.21

, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר ((1) 'נספח ב) הקבלןבאישור ביטוחי 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאלהן במועד ו

ולדאוג ללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכ

. זה הסכםמתן השירותים בקשר עם ה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותולוודא כי הפוליס

 מקצועית וחבות אחריות יביטוח כי את הקבלןבנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב 

בקשר ידו על נעשתה  אשר פעילותמתקיימת אחריותו על פי דין לכל בתוקף כל עוד יחזיק  המוצר

 ., על נספחיוזה הסכםעם 

על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על עם היוודע למנהליו מתחייב להודיע לחברה  קבלןה 45.22

מעבידים. כן  חבותהמוצר, אחריות כלפי צד שלישי או אחריות מקצועית, חבות פי ביטוח 

ככל שיידרש  ,קבלןאינו נוגד את אינטרס הככל שהדבר לשתף פעולה עם החברה  קבלןמתחייב ה

ו/או מימוש זכויות החברה  חליט להגישה למבטחיםתלשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה 

 .קבלןעל פי ביטוחי ה

יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או העירייה  קבלןכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה 45.23

ין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם באופן מלא בג

על ידי שלא בתום לב  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 

מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת ו/או  קבלןה

 .דין על פי הסכם זה ו/או על פי קבלןהשיפוי מוטלת על ה

ה בתום לב ו/או אי הפרייקבע בפוליסות כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 45.24

, לרבות, אך לא מוגבל, קבלןהת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ קיום בתום לב של תנאי 

ו/או מי מטעמו,  קבלןאיחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי ה

החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  לקבלת שיפוי ו/או פיצוי בזכויות  יפגעולא 

 על פי ביטוחים אלו. 

לחזור  קבלןה, מתחייב קבלן)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי ה 7 -לא יאוחר מ  45.25

תוקפם  בגין הארכת, לעיל 45.2בסעיף כאמור ( (1) 'נספח ב)ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

, ((1) 'נספח ב) קבלןמתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי ה קבלןלתקופה נוספת, ה

הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד 

 על נספחיו. הסכם זהב

תנאי  ההינ כאמור( (1) 'נספח ב)" קבלןי המצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח קבלןה 45.26

את  קבלןהלמנוע מ תרשאי האת והחברה לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים יםומקד מתלה

לא  ,כאמור ו/או ההצהרה, כאמור במקרה שהאישור תחילת ו/או המשך מתן השירותים

 המוסכם כנדרש.מועד ב והומצא

בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, , המצאתם ו/או קבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי ה 45.27

על על העירייה ו/או או ו/בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה על ידי החברה  ו/או 
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ו/או לגרוע בצורה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם  ןמי מטעמ

או כדי ו/ יןדהאו על פי ו/על פי הסכם זה  קבלןשל הו/או מהתחייבויותיו  ואחריותכלשהי מ

 .ןעל מי מהבאים מטעמעל העירייה ו/או להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או 

 45.2כאמור בסעיפים  קבלןי הטוחיאי המצאת אישור בהמצאת או מובהר כי  קבלןהסר למען  45.28

 , על נספחיו.פי הסכם זה - על קבלןהבמועד, לא תפגע בהתחייבויות לעיל  45.23  –ו

כאמור לעיל  קבלןלבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי ה( תחייב)אך לא  תהחברה רשאי 45.29

על  מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו הסכם קבלןוה

 זה )ביטוח(. 45פי סעיף 

לבדוק  הביחס לאישורי הביטוח וזכות החברהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  קבלןה 45.30

העירייה או ו/ החברהכמפורט לעיל, אינה מטילה על  תיקונםולהורות על יטוח אישורי הבאת 

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם,  ןמטעממי על ו/או 

 הסכםעל פי  קבלןהותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 דין.על פי הו/או  זה

 הינהכל סכום לו לעכב  תה רשאייהית החברהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  45.31

בקשר עם  קבלןהדת לזכות מוהעזה )סעיף ביטוח( מהתמורה  45על פי תנאי סעיף  תזכאי

 )שבעה( ימים מראש.  7, בכתב, קבלןעל כך ל הובתנאי שהודיע ההתקשרות נשוא הסכם זה

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם מוסכם בזה על החברה  

)באם ו/או לעירייה הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה  קבלןעל החברה, יושב ל

 נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

 בלןקמוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על ה 45.32

 .מי מטעמןעל העירייה ו/או בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או 

למלא אחר כל דרישות  קבלןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב ה 45.33

והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, 

ך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, א

העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי 

 או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של בקשר )ביטוח( זה  45מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  45.34

לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים  קבלןהוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של ה

 אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של )ביטוח( זה  45ובהר, כי הוראות סעיף מ 45.35

 ההסכם.

 

 

  חשבונות ותשלומים –פרק ו' 

 

 חשבונות .46
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הקבלן על  תבתמורה לעבודות שיבוצעו על ידי הקבלן בפועל ובכפוף למילוי כל התחייבויו .46.1

פיהן ועל פי הסכם זה במלואן, במועדן, במקצועיות ולשביעות רצונו המלא של המזמין, יהיה 

למסמכי ' ו מךסמכשל הצעתו כתב הכמויות הצעת הקבלן בזכאי לתמורה בהתאם ל הקבלן

במפרט הטכני "( וזאת לאחר אישורו של כל שלב עבודה המפורט התמורה)להלן: " המכרז

 .(2חוברת )מצ"ב כ

 

 להלן.  הקבלן יהיה רשאי להגיש למזמין חשבונות חלקיים וחשבון סופי, כמפורט בפרק זה .46.2

 

כל חשבון שיוגש למזמין יכלול את פרטי העבודות שנעשו על ידי הקבלן אשר בגינן הוא דורש  .46.3

אשר יידרש על ידי חישובי כמויות וכן כל מסמך אחר או נוסף  ,מדידות, סקיצות וכן ,תשלום

 הממונה על הפרויקט ו/או הממונה על הפרויקט לצורך בדיקת ואישור החשבון. 

 

 תנאי להגשת החשבון הראשון הנו השלמת סקר האפיון. .46.4

 

לעיל, כל חשבון שיוגש למזמין יכלול טבלת ריכוז  46.1-46.4בסעיפים מבלי לגרוע מהאמור  .46.5

פועל על ידי הקבלן( וכן את הפרטים עבודות נוספות )ככל שאושרו על ידי המזמין ובוצעו ב

כמו כן יצרף הקבלן לכל חשבון חשבונית מס או חשבונית  שיידרשו מן הקבלן על ידי המזמין.

 .עסקה, וזאת בהתאם לחוק המע"מ

 

 הממונה על הפרויקט.על ידי  כלל החשבונות ייבדקו ויאושרו .46.6

 

לדרוש יהא רשאי שינויים וכן ללא המזמין יהיה רשאי לאשר כל חשבון בשינויים ו/או  .46.7

לחשבון, בכתב או בעל פה, כפי שיראה ואסמכתאות שונות ביחס הסברים  ביאורים,מהקבלן 

והאסמכתאות ההסברים  הביאורים,את למזמין והקבלן יהיה חייב להמציא  ,למזמין

 שנתבקשו על ידו. 

 

אישור לכך כשבוצע על ידי המזמין אין לראות בשום אישור ו/או תשלום  מובהר, כי .46.8

ו/או כי  זה הוצאו לפועל ו/או בוצעו בהתאם להוראות הסכםנשוא התשלום העבודות ש

 הקבלן מילא אחרי התחייבויותיו על פי ההסכם.

 

 

 חשבונות חלקייםהגשת  .47
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יגיש הקבלן חשבונות חלקיים בהתאם לשלבי  ,לעיל 46.3-46.5סעיף בכפוף להוראות  .47.1

אחד של חודש קלנדרי  בהפרשרשאי להגיש חשבון חלקי הקבלן  .ההתקדמות של העבודות

  .לפחות בין חשבון לחשבון

 להלן. 49סעיף פירעון החשבונות החלקיים על ידי המזמין יתבצע בהתאם להוראות  .47.2

 

  חשבון סופיהגשת  .48

 

שיכלול את כל  ,חשבון סופיממועד קבלת תעודת השלמה יגיש הקבלן למזמין יום  30תוך ב .48.1

)להלן:  הסכומים המגיעים לקבלן בהתאם לתנאי ההסכם, בניכוי התשלומים ששולמו לקבלן

כמו כן יצרף הקבלן לחשבון הסופי חשבונית מס או חשבונית עסקה בכל  "(.פיהחשבון הסו"

 מקרה התשלום לא מתבצע בלי לקבל חשבונית מס..

 

לאחר הגשת החשבון החשבון הסופי יכלול את כל הסכומים המגיעים לקבלן בגין העבודות, ו .48.2

קוב בחשבון הסופי לא יהא הקבלן רשאי לדרוש מאת המזמין כל סכום נוסף על הסכום הנ

, או לבוא בכל תובענה או דרישה נוספת בקשר לעבודות וביצוען, הוגש למזמיןהסופי, כפי ש

, מכל סיבה חס לפריטים או תובענות שאינם מופיעים בחשבון הסופייאף אם הדרישה תתי

פרטים סופיות הכנגד הקבלן בלבד ביחס ל מכרעת. הגשת החשבון הסופי תהווה ראייה שהיא

 . והסכומים המגיעים לקבלן מכוח הסכם זה הכלולים בו

 

התמורה הסופית עבור ההסכם וביצועו בשלמות תיקבע על ידי המזמין על יסוד המכפלות  .48.3

וכן , לעיל 36סעיף נמדדו לפי שבוצעו בפועל ובכמויות  כתב הכמויותשל מחירי היחידה ב

ככל , )לפי העניין( עבודות נוספות או צמצומיםשינויים או בתוספת או בהפחתת ערכם של 

, וכל ו מכוח ההסכםלאחר ניכוי התשלומים ששולמו ללקבלן תשולם שהיו. בנוסף, התמורה 

 .ו/או הוראות כל דין שאי לנכותם על פי הוראות ההסכםיתר הסכומים אשר המזמין ר

 

מכל קבלת העבודות כאמור לעיל,  מועדיום מ 30לא הגיש הקבלן את חשבונו הסופי תוך  .48.4

וחשבון סופי  ,את החשבון הסופי לפי הנתונים שבידיו ערוךיהא המזמין רשאי ל סיבה שהיא,

על הקבלן יהא רשאי להשיג . בלןשהוכן כאמור דינו כדין חשבון סופי המוגש על ידי הק

שנערך כמפורט החשבון הסופי  וימים מיום שהומצא ל 10תוך המהנדס בבפני החשבון הסופי 

, לאחר בדיקת השגות הקבלן, המהנדס, וקביעתו של לעיל על ידי הממונה על הפרויקט

  הצדדים.שני תתקבל כקביעה סופית המחייבת את 

 

 להלן. 49 ףסעיעל ידי המזמין יתבצע בהתאם להוראות  הסופי ןהחשבו פירעון .48.5

 

 תשלומים .49
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 –סך כל התשלומים עבור החשבונות החלקיים, בתוספת תשלומים אחרים וזיכויים אחרים  .49.1

לא יעלו בכל מקרה על סך השווה לשיעור  –ירת חומרים תשלומי מקדמות ו/או מסלרבות 

מכל חשבון חלקי שיאושר. המזמין יבצע התחשבנות של ניכוי זה עם קבלת החשבון  90%של 

הסופי. את יתרת סכום החשבון החלקי יראו כמאושר לתשלום בעת סיום שלב ההרצה 

 וקבלת תעודת השלמה.

לן, יראו את אותו חשבון חלקי כחשבון מאושר אישר המזמין חשבון חלקי שהוגש על ידי הקב .49.2

 45"(. חשבון מאושר ייפרע על ידי המזמין בתנאי שוטף + חשבון מאושרלתשלום )להלן: "

רק עם  הנפקת  ישולםחשבון חלקי . שבו אושר על ידי הממונה על הפרויקטמועד היום מ

 חשבוניות מס כדין.

 

שבו אושר על ידי הממונה  מועדהמ 45בתנאי שוטף +  על ידי המזמין החשבון הסופי ישולם .49.3

ביחס לעבודות דרשו נהתיקונים שסיים לבצע את כל  וזאת בכפוף לכך שהקבלן, על הפרויקט

 .ומורשי החתימה של המזמין אישור החשבון הסופי על ידי המהנדסבכפוף לוהמזמין, על ידי 

 

או  זהלכלול בו בהתאם לחוזה  למזמין חשבון שאינו כולל פרט מהותי שישהקבלן המציא  .49.4

, שהמציא את החשבון בלי שקוימו התנאים המהותיים לצורך קבלת התמורה בהתאם לחוזה

, ויראו זאת כאילו החשבון לא הומצא למזמין, ובלבד יחזיר המזמין את החשבון לקבלן

 . שהמזמין פירט את הליקויים שנמצאו בחשבון

 

, לעיל 49.4בסעיף כאמור החזיר המזמין לקבלן חשבון שהוגש על ידו עם הערות או תיקונים  .49.5

יתקן הקבלן את החשבון בהתאם להוראות המזמין ויגישו מחדש, ומועדי התשלום כמפורט 

יחלו להימנות ממועד )ביחס לחשבון הסופי(  49.3-ולחשבונות חלקיים(  )ביחס 49.2בסעיף 

 הגשת חשבון מתוקן על ידי הקבלן, אשר למזמין לא היו השגות לגביו. 

 

 60את החשבון כאמור לאחר תום  קבלן, החזיר המזמין ל49.4-49.5בסעיפים על אף האמור  .49.6

 10-, ישלם המזמין את התמורה הקבועה בחשבון לא יאוחר מימים ממועד המצאת החשבון

, ואולם 49.3-ו 49.11בסעיפים כאמור  ימי עסקים מתום המועד האחרון לתשלום החשבון

ן חשבון מתוקן, המציא למזמי קבלןכאמור עד שה קבלןהתקופה שממועד החזרת החשבון ל

ניין הימים לתשלום , לא תבוא במ49.4בסעיף שבו תוקנו הליקויים שפירט המזמין כאמור 

 החשבון כאמור.

 

קול דעתו הבלעדי והמוחלט, על אף האמור, המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, הכל על פי שי .49.7

לאשר לתשלום את אותו חלק בחשבון אשר אינו שנוי במחלוקת, וזאת מבלי לגרוע מאיזו 

 השנויים במחלוקת. מטענות המזמין ביחס לחלקים בחשבון וביחס לסכומים
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, תשולם כמפורט בפרק זהתמורה הקבועה בחשבון שלא שולמה עד המועד לתשלום החשבון  .49.8

בתוספת ריבית  –ימים מהמועד האמור  30בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ובחלוף  קבלןל

  .2017-, והכל לפי הוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"זפיגורים

המזמין יהא רשאי לנכות מהתשלומים המגיעים לקבלן את כל סכומי  –פיצויים מוסכמים  .49.9

למפרט  המצורף SLA-בדרישות ההפיצוי המוסכם )הן בשל איחור והם בשל אי עמידה 

וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנכותם מערבות המופקדת בידו ו/או  (,2חוברת מצ"ב כ) הטכני

 מכל סכום אחר המגיע לקבלן.

 

 

  הפרת הסכם –פרק ז' 

 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .50

 הא רשאי לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים:י המזמיןמוסכם בין הצדדים כי  .50.1

הינו ו במידה -כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או  חמכומונה לקבלן כונס נכסים  .א

 ניתן לגביו צו פירוק. -תאגיד 

נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או  .ב

 הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון.

 נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.הקבלן או מי מטעמו  .ג

כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,  לחברההוכח  .ד

 כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

שעות ממועד קבלת  48הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן אותה בתוך  .ה

 הודעת החברה על כך בכתב.

, 13, 7משמעה הפרת אחד או יותר מן הסעיפים המנויים בסעיפים הפרה יסודית  .ו

14 ,15 ,19 ,21 ,26 ,35 ,39 ,41-46. 

הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס  .ז

 נכסים או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה.

לרבות חברה שהיא מעין שותפות או שותפות לא  - "שותפות"לעניין סעיף זה 

 רשומה.
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מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה, 

כל עילה שבדין, ובכלל זה  חמכולבטל ההסכם  המזמיןוכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות 

 לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

 

ח כל דין או הסכם, תחולנה ההוראות וביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ בכל מקרה של .50.2

 הבאות:

מטעמו לא יפגעו, כל אלה  תוהביטחונו, חובותיו של הקבלן המזמיןשל  וזכויותי .א

 שארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.יי

וכל לחלט את פיקדון הערבות של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי י המזמין .ב

 למטרת השלמת האמור בהסכם זה. הביטוחים

 וטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותיכל מ יוהא רשאי לעכב בידי המזמין .ג

 ח ההסכם.ווזאת עד מילוי מלוא מחויבויותיו מכ

 

עפ"י כל דין  למזמיןהאמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים 

 או הסכם.

 

לן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י הקבלן ולרבות עפ"י האמור  לעיל, לקב המזמיןהודיע  .50.3

אשר בוצעו על ידו בפועל עד להודעת  העבודותיהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין 

עקב הפרת  למזמיןו/או יגרמו  כאמור, וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו המזמין

 . וסכמים, לרבות פיצויים מההסכם ע"י הקבלן

 

 הזוכהקבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז )להלן: " .50.4

"(, יבוטל הסכם זה, והקבלן מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר

, פרט לשכר המזמיןהמאוחר. במקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת 

 . הממונה על הפרויקטעבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י 

 

, המזמיןלמען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  .50.5

 בגין ההליך שבוצע. 

 

 

 

 ביטול ההסכם על ידי המזמין  .51
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הבלעדי והמוחלט, להביא  וולפי שיקול דעת הא רשאי בכל עת, מכל סיבה שהיאי המזמין .51.1

יום מראש, ולקבלן לא תהיה  30הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר לקבלן לפחות 

בעניין. במקרה זה ובכל מקרה אחר של  מזמיןכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

ם לקבלן תשלום חובה לפצות ו/או לשל המזמין, לא תחול על מזמיןביטול ההסכם על ידי ה

כלשהו, פרט לתשלום התמורה בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל, ככל שבוצעו, עובר 

נגד הקבלן או מי ממנהליו הוגש  .המזמיןלמועד הפסקת ההתקשרות, כפי שיוערכו על ידי 

כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה 

 קלון.

 

זכאי להודיע על ביטולו המיידי של הסכם זה או  המזמין יהיהוע מן האמור לעיל, מבלי לגר .51.2

 הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים: וחלקו על פי שיקול דעת

 הקבלן נפטר.  .א

גד הקבלן הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל, נ .ב

יום או אם הקבלן נמצא  60ו קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך למינוי מפרק )זמני א

 באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים.

 אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. .ג

 זמיןשונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת המ .ד

 מראש ובכתב.

הסביר של  ומצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעתשונה  .ה

עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את  זמיןהמ

 התחייבויותיו על פי ההסכם.

הקבלן העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם  .ו

 מראש ובכתב.זמין זה לצד ג', ללא אישור המ

 

, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי הקבלן לכל זמיןבכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי המ .51.3

 סעד של מניעה ו/או לכל סעד זמני.

 

לעיל, בשינויים  50יחולו על הצדדים הוראות סעיף על ביטול ההסכם,  מזמיןהודיע ה .51.4

 המחויבים. 

 

 

 

 מחמת כוח עליון ביצוע העבודות הפסקת .52

 

כוח עליון,  מחמתתגלה בכל זמן שהוא שיש להפסיק בביצוע העבודות, כולן או מקצתן ה .52.1
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חמורות, מלחמה, מצב חירום, פעולות אויב, הפרעות טבע בולענים,  לרבות שיטפונות,

צו של רשות  ,קרבות או פעולות של מדינה אויבת )בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו(

, או נסיבות אחרות מוסמכת או של בית משפט מוסמך שהוצא שלא בעטיו של הקבלן

 שלושה חודשיםה והפסקה כאמור נמשכ שהמהנדס קבע כי הנן בבחינת "כוח עליון",

הפסקת ביצוע להודיע בכתב לצד השני על רצופים לפחות, יהא זכאי כל צד מן הצדדים 

המהנדס בדבר ימלא הקבלן אחרי הוראות  וביטול ההתקשרות. במקרה כאמור,העבודות 

, ועל סעיף זה יחולו סילוק הקבלן ורכושו מאתר העבודות ומסירת העבודות והאתר למזמין

 לעיל, בשינויים המחויבים. 50הוראות סעיף 

 

היה הקבלן זכאי לקבל מאת המזמין תמורה לעיל, י 52.1בסעיף הופסקו העבודות כאמור  .52.2

עבודות, וזאת בהתאם ה על ידו בפועל עובר למועד הפסקתהעבודה שבוצעה בגין ערך 

היו כאלה, ובכפוף ש ככלובהזמנות של עבודות נוספות,  ם הנקובים בכתב הכמויותלמחירי

הוסכם ו במידהלכל יתר תנאי ההסכם בדבר תשלומים לקבלן, לרבות תשלום התייקרויות, 

התשלומים המפורטים לעיל יהוו את כל המגיע לקבלן בגין הפסקת העבודות  .במפורש על כך

בנסיבות כאמור, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תמורה מאת המזמין 

 מעבר להם. הקבלן מוותר מראש על כל תביעה, דרישה וטענה כלפי המזמין בעניין זה.  

 

 שונות .53

 

ובכל הודעה או מסמך שניתנו על על נספחיו בהסכם והמועדים המופיעים כל התאריכים  .53.1

ם תנאים יסודיים ועיקריים של נפיו, ובמיוחד תאריכי התחלת העבודות וסיום העבודות, ה

  ההסכם.

 

לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תקדים ולא  מי מטעמוהסכמת המזמין ו/או  .53.2

 קרה אחר.  ילמדו ממנה גזרה שווה למ

 

לא השתמשו המזמין או כל מי מטעמו, במקרה מסוים, בזכויות או בסמכויות הניתנות להם  .53.3

עפ"י ההסכם, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות או סמכויות במקרה אחר ואין ללמוד 

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות או סמכויות על פי ההסכם.

 

, אי הפעלת זכות, או ויתור מצד המזמין בקשר להפרה לא הימנעות מפעולה, שתיקה, שיהוי .53.4

יחשבו בשום מקרה כהצדקה לקבלן להפרה, זניחה או אי קיום נוספים של הוראה שהופרה, 

ולא יפגעו בזכויות המזמין בקשר להפרה, הזניחה או אי קיום האמורים, והקבלן לא יהיה 

לת הזכות, או הויתור האמורים רשאי לטעון שהימנעות מפעולה, השתיקה, השהוי, אי הפע

 יקנו לו כל זכות שהיא.
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על ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום תיראינה כאילו הגיעו  ההודעות בכתב שתימסרנ .53.5

שעות לאחר משלוחן. הודעות בכתב שנשלחו בפקס שקבלתו אושרה וכן הודעות  72לתעודתן 

ומטית, יחשבו כאילו בדואר אלקטרוני שקבלתן אושרה בהודעת דואר אלקטרוני לא אוט

 שעות לאחר משלוחן.  24הגיעו לתעודתן 

 

כל סכסוך משפטי בין הצדדים בקשר עם הסכם ו/או סיומו ו/או כל הנובע ממנו, יתברר  .53.6

 בבית המשפט המוסמך בעיר באר שבע. 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 _______________  _______________ 

   קבלןה מזמיןה 
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  'אנספח 

 מענה טכני להצעה
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 קבלןאישור ביטוחי ה - (1נספח ב' )

 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(חברהה)להלן: " מי רעננה בע"מ

 56רחוב אחוזה 
 4310002רעננה 

 לכבוד
 "(עירייהה)להלן: "עיריית רעננה 

 על ידי "מי רעננה"
 

 א.ג.נ.,

  .יםביטוחעריכת אישור הנדון: 

 )להלן: "הקבלן"( _____________________________________ שם המבוטח :

  _____________________________________ כתובת :

  __________ מס' : הסכם

 .הקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ שירותים :

 "השירותים ו/או "ההסכם"()להלן:  

הביטוחים את  קבלןערכנו עבור המאשרים כי אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה 
)שני התאריכים נכללים  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,המפורטים להלן

 ."(תקופת הביטוחולהלן: "
 

 ______________________פוליסה מס':  צד שלישי  .1

פי דין -על קבלןהמבטח את אחריותו של הכלפי צד שלישי  ביטוח אחריות הכיסוי הביטוחי : 
לאובדן  מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמובשל 

בכל הקשור  או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהואפגיעה 
לחברה ו/או  נזק או פגיעה לרבותמתן השירותים בקשר עם ההסכם, ב

 הם.לעובדיאו /ו הםלמנהליו/או לעירייה 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.₪( מיליון  ארבע)₪  000,0004, גבול האחריות : 

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה,  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח ביטול הגבלות : 
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים וכלפי בגין  קבלןחבות ה

זיהום תאונתי מקרי ובלתי רעידות והיחלשות משען, סניטאריים פגומים, 
כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות משביתה והשבתה, הרעלה צפוי, 

חייב לשלם  קבלןאומי )למעט לגבי עובדים שהתחלוף מצד המוסד לביטוח ל
 .בגינם דמי ביטוח לאומי(

החברה ו/או העירייה ו/או פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .11. תנאים מיוחדים : 
 אחריות בגין, )להלן: "יחידי המבוטח"( מנהליהם ו/או עובדיהם

ו/או מנהליו ו/או  קבלןהמחדלי  למעשי ו/או שתוטל על מי מהם
צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד  אחריות לסעיף בכפוף וזאת עובדיו

 .המבוטח אחד מיחידי עבור כל

 הה ו/או העירייהחברבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .1.2  
, ייחשב לצורך ביטוח קבלןשימושו, של הו/או  שאינו רכוש בבעלותו
 קבלןחלק של הרכוש עליו פועל ה )למעט אותו זה כרכוש צד שלישי

 ישירות(.

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .2

 הנזיקין פקודתעל פי  קבלןמעבידים המבטח את אחריותו של החבות ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
כלפי  1980 פגומים, התש"ם )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים

תאונת בגין  בקשר עם ההסכםבמתן השירותים העובדים המועסקים על ידו 
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תוך שייגרמו למי מהם ו/או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"(  עבודה
בכל הקשור במתן השירותים במשך תקופת הביטוח  כדי ו/או עקב עבודתם

 .בקשר עם ההסכם

 לתובע.₪  ,0000006, גבול האחריות : 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.₪  20,000,000  

כלפי  קבלןהומנוחה, חבות  עבודהת בדבר שעו ותביטוח זה אינו כולל הגבל ביטול הגבלות : 
, ייחשב כמעבידם( קבלן)היה וה עובדיהםאו /קבלנים ו/או קבלני משנה ו

פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער עבודות בגובה ו/או בעומק 
 .מועסקים על פי החוקה

החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח תנאים מיוחדים : 
נושא מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לענייןונקבע היה  ,ו/או עובדיהם

כלפי  קבלןו/או לעניין חבות ה קבלןמי מעובדי הכלפי  בחובות מעביד כלשהן 
 .מי מהעובדים המועסקים על ידו

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  פוליסת הביטוח כוללת תנאי מיוחד: 
)שיבוב( כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ובלבד 
שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 .זדוןב

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  .3

על פי דין בשל תביעה  קבלןה המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית  הכיסוי הביטוחי : 
 ןחובה מקצועית שמקור הפרת ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין

 מתן השירותים במסגרתו/או עובדיו  קבלןבמעשה או מחדל רשלני של ה
 .בקשר עם ההסכם

 .לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית₪( )שני מיליון ₪  2,000,000 גבול האחריות : 

אובדן שימוש, איחור, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  ביטול הגבלות : 
 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

₪  50,000)מוגבל לסך של  אובדן מסמכיםעקב  קבלןחבות ההרחבות בגין 
חבות ולאירוע ולתקופת הביטוח(, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב 

 .קבלןה עובדימי מהנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של 

החברה ו/או העירייה ו/או לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח .13. תנאים מיוחדים : 
מעשה או מחדל רשלני ם לאחריות לעניין הם ו/או עובדיהםמנהלי

ביטוח וזאת מבלי לגרוע מו/או עובדיו  קבלןה שנעשו בתום לב על ידי
החברה ו/או העירייה ו ו/או מנהליהם ו/או כלפי  קבלןחבות ה

 .עובדיהם

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .23.  
__________. 

חודשים )שישה(  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .33.  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי  לאחר תום תקופת הביטוח

ביטוח  קבלןתשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י ה
שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי חלופי המעניק כיסוי מקביל 

מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך . פוליסה זו
ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו 

 .לראשונה בתקופת הגילוי

 פוליסה מס': ______________________  המוצר חבות .4

האחריות פי חוק  על קבלןחבות המוצר המבטח את אחריותו של הביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך בשל  ,1980 פגומים, התש"ם למוצרים

ו/או  קבלןתקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר בגינו אחראי ה
במסגרת מתן השירותים בקשר עם ההסכם )להלן: "המוצר"(, מי מטעמו 
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ו/או לחברה לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לכל אדם ו/או גוף כלשהו 
 .הםילעובדו לעירייה ו/או למנהליהם

 .לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית₪( )שני מיליון ₪  2,000,000 גבול האחריות : 

החברה ו/או העירייה ו/או לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח .14. תנאים מיוחדים : 
אשר תוטל על מי מהם עקב  בגין אחריות מנהליהם ו/או עובדיהם

החברה ו/או כלפי  קבלןחבות הביטוח וזאת מבלי לגרוע מהמוצר 
 .העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .24.  
__________. 

 )שנים עשר( 12כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .34.  
)למעט באם עילת הביטול הינה  חודשים לאחר תום תקופת הביטוח

 קבלןבגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י ה
שנועד לכסות חבות המבוטחת ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 

מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול . לפי פוליסה זו
תם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו אך ורק על אירועים שעיל
 .לראשונה בתקופת הגילוי

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנקובים בפוליסות אחריות מקצועית  : תנאי מיוחד .5
ואינם לכל פוליסה בנפרד  גבולות אחריות ספציפייםוחבות המוצר הינם 

 .גבולות אחריות משותפים

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  .6.1 : כללי .6
ו/או העירייה י החברה ביטוח הנערך על יד קודמות לכלראשוניות ו

בדבר שיתוף ו/או תביעה או טענה ו/וכי אנו מוותרים על כל דרישה 
לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  .ו/או העירייה החברה ביטוחי
 תטענולרבות כל  1981 –הביטוח התשמ"א לחוק חוזה  59בסעיף 

 .הןיוכלפי מבטחו/או העירייה  החברהכלפי  "ביטוח כפל"

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח  .6.2  
בלבד, ובכל מקרה לא על  קבלןוההשתתפות העצמית חלה על ה

 .ןעל מי מטעמעל העירייה ו/או החברה ו/או 

 ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפרהננו מאשרים כי  .6.3  
בזכויות  ופגעילא , קבלןהת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ

החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם לקבלת שיפוי 
 .ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו

וגם ישונו לרעה  לאהננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל , כמו כן  .6.4  
הודעה חברה ל תישלחאו לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם 

וכי לא יהיה תוקף  יום מראש)שלושים(  30כתובה בדואר רשום 
החברה ו/או העירייה ו/או שכאלו לגבי לביטול ו/או לשינוי לרעה 

בכתב הודעה לידי החברה  נשלחהאם לא  מנהליהם ו/או עובדיהם
 ממועד משלוחהימים )שלושים(  30ובטרם חלוף לעיל כאמור 
 .ההודעה

אולם   ,בזאת )ככל שקיים(, מבוטלחריג רשלנות רבתי מוסכם בזה כי  .6.5  
אין בביטול החריג, כאמור, כדי לגרוע מזכויות המבטחת ומחובות 

 .הקבלן על פי הדין

 המקוריות עד כמה שלא שונוהביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות 
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות במפורש באישור זה,

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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  הצהרה על מתן פטור מאחריות - (2)נספח  ב' 
 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(חברהה)להלן: " בע"מ מי רעננה

 56רחוב אחוזה 
 4310002רעננה 

 לכבוד
 "(עירייהה)להלן: "עיריית רעננה 

 על ידי "מי רעננה"
 

 א.ג.נ.,

 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 _________________________________________. :קבלןה שם

 ._________________________________________ :כתובת

 הקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ העבודות :תיאור 
 ."(שירותיםהלהלן: ") ועבודות נלוות

ח.פ. _______________מרחוב ____________________,  ____________________הנני 

 ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת :

חשמלי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או שבנדון ברכוש ו/או בציוד  הנני משתמש במתן השירותים א.
 .שבנדון מתן השירותיםאשר בבעלותי ו/או בשימושי לצורך  כל ציוד ו/או רכוש אחר

 על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן: ב.
מכל חבות בגין אובדן או נזק החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן הננו פוטרים את  .1 

על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם  מתן השירותיםלציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר 
 ., כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהשירותיםפעילותנו בקשר עם 

פריצה  נזקימכל אחריות לגבי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן הננו פוטרים את  .2 
החברה ו/או ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי 

במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון  העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן
 .ולמעט כנגד חברות שמירה

מכל חבות בגין נזק לרכוש  בדיהןהחברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עוהננו פוטרים את  .3 
שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל 

כל  מתן השירותיםאשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר 
 .זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

ישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד היה ותעלה טענה ו/או דר .4 
החברה ו/או העירייה ו/או לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

 .בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות מנהליהן ו/או עובדיהן
פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, את הנחזיק הרינו מצהירים בזה כי נערוך ו .5 

לחוזה(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו ( 1) נספח ב'כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )
 .ועל פי כל דין העבודותאחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע 

 

 על החתום נוולראיה בא

 בכבוד רב

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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 1 חוברת

 

8862066/3 

  'גנספח 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם

 

 שם המוסד הבנקאי ___________________                              תאריך____________

 לכבוד

 תאגיד המים והביוב מי רעננה ב"מ

 רעננה, 56 אחוזהרחוב 

 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בשיעור של 

מכוח שנחתם  לחוזה________ בהתאם  התחייבויות מלוא להבטחת)מאה אלף שקלים חדשים( ₪  100,000

 בע"מתאגיד המים והביוב מי רעננה להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי   004/2019במכרז זכייתו 

המרכזית לסטטיסטיקה  הלשכה"י עמפעם לפעם  סם, כפי שמתפרהמחירים לצרכןהסכום הנ"ל צמוד למדד  

 באופן הבא:

מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ___/__ שפורסם ביום _________שהוא ____________נקודות  )א( 

 )יש למלא את מדד הבסיס של ערבות המכרז(.

 תפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.המדד החדש יהיה מדד אשר י )ב( 

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.  

( ימים מתאריך דרישתכם 7ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה )

ס ובין המדד החדש בגין כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסי הראשונה בכתב 

הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו 

 .המציעכלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  

 

 טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.
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 1 חוברת
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 'דנספח 

 נוסח ערבות טיב

 

 

 שם המוסד הבנקאי ___________________                              תאריך____________

  

 :לכבוד  

 תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ

 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

ערבות מלאה ומוחלטת ערבים בזה כלפיכם  הרינו )שם המציע(  לפי בקשת ____________________

מלוא להבטחת מילוי _________________ ש"ח )במילים _________________(  בשיעור של

         004/2019כוח זכייתו במכרז מבהתאם לחוזה שנחתם  והטיב האחריות בתקופתהתחייבויות ________ 

  תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ.הקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי עבודות  לביצוע

 

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית  ,המחירים לצרכןיהיה צמוד למדד  הנ"לסכום 

 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדדלסטטיסטיקה  )להלן: "

 

 שהוא____________ ,  שפורסם ביום" יהא מדד חודש _____________ הבסיס"מדד 

 ) יש למלא את מדד הבסיס של ערבות המכרז(.__________________ נקודות.

 

 "המדד החדש" יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו. 

 ________ ועד בכלל. ערבותנו זו בתוקף עד  

( ימים מתאריך דרישתכם 14ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך ארבעה עשר )

כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין  הראשונה בכתב 
לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו 

 כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  
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 1 חוברת

 

8862066/3 

 

  'הנספח 

 "הספר הכחול" )לא מצורף( –המפרט הכללי לעבודות בניה 
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 1 חוברת
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 'ו נספח

 הוראות בטיחות

 

מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את  .א

 הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התש״ד  .ב

, תקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בנייה 1970 -, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש״ל 1954

תקנות הבטיחות בעבודה  1977, תקנות בטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ״ז 1988התשמ״ח 

, חוזרי מנכ״ל משרד החינוך וכן כל התקנות 1988אשונה במקומות העבודה התשמ״ח ועזרה ר

והצווים שפורסמו ומתפרסמים מעת לעת, לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פיהם הקפדנות והוא לוקח 

 על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד המזמין וכל מי מטעמו עקב הפרת כל הוראה.

גרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל בנוסף ומבלי ל .ג

ההוראות וההנחיות שתינתנה ע״י רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה, 

משרד התשתיות הלאומיות, משטרת ישראל וממונה הבטיחות במזמין. הקבלן יבצע את העבודות 

וראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, תוך עמידה תוך מילוי מדויק של כל ה

 בתקנים ישראלים בתחום העבודות.

הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת  .ד

בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כן יעסיק הקבלן קבלני משנה שעברו 

ת בטיחות שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו הדרכ

אותה. בשום פנים ואופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם 

מקצועיים. מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית 

לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה והעובדים לפי שיקול דעתה לאשר או  החברה

 המוחלט.

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים  .ה

וכי כל רישיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד, לרבות כלי הרמה, כלי 

מכניים או חשמליים וכן, תקינים וכל כלי הדורש בדיקת בודק מוסמך תקופתית  שינוע, מכשירי יד

 אכן נבדק ונמצא תקין והוא מהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.

הקבלן יספק לעובדיו, לשולחיו ולכל הפועלים מטעמו, את כל ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש  .ו

וק הנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא בהתאם להוראות הח

ההסכם )לרבות נעלי העבודה, בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגן משקפי מגן וכד׳(, ויוודא כי נעשה 

 שימוש בציוד זה.

הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים סדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש  .ז

כוש בביצוע העבודה וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, ולר

 המכשירים המכונות וכלי העבודה שלו, כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.

הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן, עפ״י החוק  .ח

רט בסעיף ג'  לעיל כולל מחסומים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרורי ושלטי כפי שמפו
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 1 חוברת

 

8862066/3 

אזהרה, פנסים מהבהבים, ידאג לתאורה במשך הלילה, יכוון את התנועה והסדר מעברים זמניים 

 בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור והעובדים ידרשו זאת.

 

 והתחייבות הצהרה                                                                   

 

סעיפים כלל ההנני מאשר בזה כי קראתי בעיון את האמור לעיל, הבנתי היטב והפנמתי את משמעות האמור ב

 לעיל, ואני מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות אלה.

 

 תאריך: __/__/__

 

      

      

מס׳ קבלן  מס׳ פקס מס׳ טלפון כתובת ח.פ / ע.מ שם הקבלן

 רשום

  

 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:

1. 

    

 חתימה       כתובת     ת.ז.        שם פרטי ומשפחה

                                    

2. 

    

 חתימה כתובת ת.ז. שם פרטי ומשפחה

 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:

    

 חתימה כתובת ת.ז.     שם פרטי ומשפחה
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 1 חוברת
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 'ז נספח

 ארגונית מידע אבטחת במדיניות עמידה על הצהרה

 

תאגיד המים והביוב מי הנני הח"מ_____________ ת.ז ______________ מצהיר ומתחייב בזה כלפי 

 "(, לעמוד בהתחייבויות הבאות:החברה)להלן: " רעננה בע"מ

 

הנני מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע הקיימות בחברה, החלות עליו ו/או בשינויים שיחולו  .1

 על החברה בעתיד. 

בע"מ.  תאגיד המים והביוב מי רעננהלשמור ולהגן על סודיות, שלמות וזמינות  המידע בבעלותו של  .2

 הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין.

מתחייב לשמור על שלמות המידע, על זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא  הנני .3

 ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין.

מתחייב לשמור על סודיות המידע מפני חשיפתו לגורמים לא מורשים וכן מתחייב לשמור על זמינות  .4

 המידע ועל נגישות למידע באופן רציף.  

 ות אירוע בטחון מערכות מחשב, לשמור מפני פעולה המתבצעת בזדון או בשוגג.מתחייב שבהתקיימ .5

פעולה העלולה לפגוע בזמינות, אמינות וסודיות המידע ו/או בציוד המחשוב המשרדי ברמות חומרה 

 שונות, ולהביא להשבתת מערכות, שיבוש נתונים מכוון או חשיפת נתונים לגורמים לא מורשים.

 

 

 ____________  חתימת העובד  ____________________  שם הספק ________

 

 שם מורשי החתימה __________________ תאריך  ____________________  

 

 חתימת מורשי החתימה ___________________
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 1 חוברת
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 ח'נספח 
 

 תביעותהעדר נוסח הצהרת הקבלן על 
 

 לכבוד

 

 תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

 הצהרה על חיסול תביעותהנדון: 

 

 

 הנני/אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:

 

 בתוספת מע"מ כדין ₪כי הסכום המצטבר בסך___________________  .1

)___________________ _____________________________שקלים חדשים( שאושר לנו 

נינו לבין יכחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא העבודות, כאמור בחוזה שנחתם ביום _____________ ב

( הינו התמורה המלאה "ביצוע העבודות") ____________בע"מ בדבר ביצוע עבודות  מי רעננה

 בע"מ, תמורת ביצוע העבודות. מי רעננהלי/לנו מאת והסופית המגיעה 

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות  .2

בע"מ ו/או כלפי כל הבאים מכוחה ו/או מטעמה, בקשר לביצוע  מי רעננהמכל סוג ומין כלשהם כלפי 

 נובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן החוזה.העבודות ו/או כל הכרוך בהן ו/או ה

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

חתימת הקבלן                            תאריך:_____________;

 וחותמתו:____________________
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  ט'נספח 

 נוסח תעודת השלמה ומעבר לתקופת אחריות 

 תאריך:_________

 

 __________________________________הפרויקט:      

 

 העבודה:       __________________________________

 

 המזמין:        __________________________________

 

 הקבלן:         __________________________________

 

 

 ______תאריך בדיקת העבודות ע"י הצוות המפורט להלן:                  _______

 

 

 :                                                   _____________אחריות הבסיסיתהתאריך תחילת תקופת 

 

 

על פי האמור בהסכם, אנו מאשרים  בזה כי העבודה בוצעה למעט העבודות המפורטות בנספחים לתעודה 

 .האחריות הבסיסיתזאת ועבודות שהקבלן התחייב לבצע במהלך תקופת 

 

 

 צוות בדיקת העבודה:

 

 

 :        ___________________                חתימה:______________הממונה על הפרויקט .1

 

 

 :                  ___________________                חתימה:______________הנדסהמ .2
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  'ינספח 

 (תקופת האחריות הבסיסית)לסוף נוסח תעודת גמר 

 

 תעודת גמר 

 תאריך:_________

 

 הפרויקט:      __________________________________

 

 העבודה:       __________________________________

 

 המזמין:        __________________________________

 

 הקבלן:         __________________________________

 

 

 הצוות המפורט להלן:                  _____________תאריך בדיקת העבודות ע"י 

 

 

 :                                                   _____________האחריות הבסיסיתתאריך תחילת תקופת 

 

 

 על פי האמור בהסכם, אנו מאשרים  בזה כי העבודה בוצעה והושלמה.

 

הקבלן מהתחייבויות הנובעות מחוזה זה או שחלות מכוח מסירת תעודת סיום זו לקבלן אינה פוטרת את 

 הדין על הקבלן לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

 

 

 

 :     ___________________              חתימה:______________המהנדס .1

 

 :     ___________________              חתימה:______________הממונה על הפרויקט .2

 
 


